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 إدارة االعالم واالتصال 
 

 0404مارس  40 التاريخ:      410/0404 بيان صحفي رقم:

  إثيوبيا  –أديس أبابا المكان: 

 

 

 تضافر جهود االتحاد االفريقي واألمم المتحدة نحو مؤشر لألمن األفريقي  
 
 

 
 

 

 قد انتشرت على الصعيدين العالمي والمحلي، وإن كان بشكل غير متساو البشريعلى الرغم من أن فكرة االمن 

إال أن قلة من الدراسات بحثت بشكل تحليلي التهديدات السياقية واستجابت لها من خالل تحليل شامل محدد السياق 

فة إلى ذلك، هناك عدد قليل من األدوات الموجودة وذا توجه وقائي ويستشكف المسائل األمنية األساسية. باإلضا

 ، كما أن أيا منها ليس له سياق وخصوصية أفريقية.البشريوالتي تقيس بشكل شامل األمن ، على مستوى العالم 

 محاولة لتوفير تقييم كلي لألمن البشري من خالليمثل فإن مؤشر األمن البشري األفريقي المقترح، وبالتالي، 

ألمن الصحي واألمن الشخصي وأمن المجتمع ، االسبعة لألمن االقتصادي واألمن الغذائي واألمن البيئياألبعاد 

 البشريمركزية األمن  حول 0424 وأجندة 0402 أجندةواألمن السياسي. كما أنه يستجيب مباشرة لكل من 

  كعامل تمكين وشرط مسبق للتنمية المستدامة والشاملة.

 

النوع االجتماعي والفقر والسياسة  ، وقسمكتب نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقيم عقدفي هذا السياق، 

االجتماعية التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا بالشراكة مع وحدة األمن اإلنساني في صندوق األمم المتحدة االستئماني 

 ا  استشاري اجتماعا   ايبرت مؤسسة فريدريشواالتحاد االفريقي، مكتب األمم المتحدة لدى لألمن البشري، و
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ستخدام وتوضيح ا البشريتقديم نظرة عامة على مبادئ نهج األمن في من االجتماع الهدف الرئيسي  تمثلللخبراء.

 وأهداف التنمية المستدامة. 0402األمن البشري كأداة لتطوير سياسات وبرامج فعالة لتحقيق أجندة 

 

 : في التالياالهداف المحددة لالجتماع االستشاري  وتمثلت

 

 .التحقيق في مفاهيم وممارسات ومنهجيات األمن البشري .1

 استكشاف العالقة الثالثية بين الوضع االنساني والتنمية والسالم.  .0

 وضع مجموعة من التوصيات التي ستشكل طريق المضي قدما  في جهود تطوير منهجية.  .2
 

 في بلدين أو ثالثة بلدان رائدة.  تطبيق هذه المنهجية  .أ

 استخدم الخبرة لتصميم قالب لتطوير مؤشر لألمن البشري على مستوى إفريقيا.  .ب

 

يوفر االجتماع التشاوري منبرا  مفيدا  لتلقي المالحظات من الخبراء حول مدى مالءمة التصميم النظري المقترح 

 االتحاد األفريقي. أعضاءالدول سائر  منمع مراعاة توافر البيانات  المؤشرومنهجية 

 

 . وخالل ورشة العمل ستعقد الجلسات التالية:0404مارس  0-0تعقد ورشة العمل التشاورية لمدة يومين من 

 

 خطاب األمن البشري .1

 ممارسات األمن البشري  .0

 األمن البشري في السياق األفريقي. .2

 البيانات. تصميم مؤشر األمن البشري األفريقي، المنهجية ومقارنة  .0

 المؤشرات: متنوعة في النوع ، .0

 التآزر بين نهج اإلنذار المبكر واألمن البشري  .0

 .مؤشر األمن البشري االفريقيتطوير خطة عمل  .7

 

يسي، نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، بالجهود في خطابه االفتتاحي، أشاد السفير كوارتي توماس كوا

المشتركة والمنسقة التي بذلها االتحاد األفريقي واألمم المتحدة والموجهة لصالح القارة ونموها. وأكد السفير 

كوايسي "يسرني أن أشير إلى أن هذا االجتماع يوضح تصميمنا على العمل عن كثب معا  ، لتصميم وتطوير أول 

 ".يقي لألمن اإلنساني على اإلطالقمؤشر أفر

 

 تم تقديمه منذ عقدين ونصف في الجمعية العامة البشريأشار السفير كوارتي توماس كويسي إلى أن "مفهوم األمن 

ندرك ونقدر الجهود التي بذلتها بلدان مثل اليابان بدعم من األمم المتحدة نحو تفعيل المفهوم". . إننا لألمم المتحدة

 نقطة االنطالق الحاسمة لنهج تشكلالتهديدات التي تواجه حياة الناس على أساس يومي إن الواقع ، وأضاف: "في 

لبشرية لعام لتنمية االقائم على البشر لنهج اللذلك من األهمية بمكان أن تعزز مناقشاتنا اليوم وتؤكد البشري، األمن 

 ".الذي وضعه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  1990

 

ئب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي على استعداد االتحاد األفريقي للعمل مع الخبراء والشركاء للمساعدة أكد نا

في تطوير مؤشر أفريقي لألمن البشري، خاصة بسياق البلدان األفريقية والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف 

و تنفيذ ي بالقول: "سيعزز السالم ويدفع التقدم نحالحالية العالمية واإلقليمية. واختتم السفير كوارتي توماس كويس

، مع دعم الجهود إلسكات البنادق في القارة بفعالية، لضمان رخاء 0424وأهداف التنمية المستدامة  0402أجندة 

 ".الشعب األفريقي
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 منظمتينالبالمشاركة المستمرة بين أشاد السيد يوكيو تاكاسو المستشار الخاص لألمم المتحدة لألمن البشري، 

االتحاد أكد السيد يوكيو تاكاسو أن "واإلحصائية لجمع البيانات وتصنيفها وتحليلها بشكل فعال.  النظملتعزيز 

تهيئة  يضا  ااألساسية. ويشمل  /احتياجاتهاأمن الفرد من حيث تلبية احتياجاته"بأنه  البشرياألفريقي قد عّرف األمن 

ماية حقوق وح، سية والبيئية والثقافية الضرورية لبقاء الفرد وكرامتهالظروف االجتماعية واالقتصادية والسيا

 ".تطوره الكامللالمتاحة لكل فرد والخيارات وضمان الفرص ، والحكم الرشيد ،اإلنسان واحترامها

 

السيدة ثوكوزيلي روزفيدوز، مدير قسم النوع االجتماعي والفقر والسياسة االجتماعية التابع للجنة االقتصادية 

ألفريقيا، أكدت أن مؤشر االمن البشري المقترح يمثل محاولة لتوفير تقييم كلي لألمن البشري من خالل أبعاده 

( األمن الشخصي، 0( األمن البيئي )0( األمن الصحي ، )2( األمن الغذائي )0( األمن االقتصادي ، )1السبعة )

من البشري االفريقي يستجيب مباشرة لكل من ( األمن السياسي. وأضافت أن مؤشر اال7( أمن المجتمع، و )0)

بشأن محورية األمن البشري كعامل تمكين وشرط مسبق للتنمية المستدامة والشاملة.  0424أجندة و 0402أجندة 

واختتمت السيدة ثوكوزيلي روزفيدوز "من المتوقع أن يقوم مؤشر االمن البشري االفريقي بتوجيه الدول األعضاء 

 .في مختلف المستويات في جميع أنحاء القارة األفريقية" البشريسات ودعم رصد األمن بشأن صياغة السيا

 

السيد جيرالد ميتشل، نائب رئيس المكتب ومدير الشؤون السياسية في مكتب األمم المتحدة لدى االتحاد االفريقي، 

النزاعات ، إلى جانب تعميم  لفت انتباه المشاركين إلى دور مؤشرات األمن البشري في مجال اإلنذار المبكر من

مؤشرات حقوق اإلنسان في نفس النظم. "ولتحقيق هذه الغاية ، أود أن ألفت انتباهكم إلى العمل الهام لنظام اإلنذار 

المبكر القاري لالتحاد األفريقي، والعمل التنسيقي المستمر بين خبراء نظام اإلنذار المبكر القاري والخبراء العاملين 

نذار المبكر للمجموعات االقتصادية اإلقليمية / الآليات اإلقليمية. وأكد السيد جيرالد ميتشل على أن في أنظمة اإل

دمج حقوق اإلنسان واألمن البشري في نظام اإلنذار المبكر القاري يمكن أن يساعد بشكل حاسم في األولوية 

 فريقي ايضا ، أي: منع نشوب الصراعات". الرئيسية ، ليس لألمين العام لألمم المتحدة فحسب ، بل لالتحاد األ

 

جمعت ورشة العمل مشاركين ذوي خبرة في مجاالت مختلفة لألمن البشري. وسيتم تنظيم المناقشات خالل 

االجتماع التشاوري حول قضايا )تصميم وتطوير منهجية مؤشر األمن البشري األفريقي(. ستحدد ورقة موقف 

يتم التركيز في العملية التشاورية على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ومذكرة فنية مناقشات االجتماع. وس

تحديد منهجية مناسبة لتصميم وتطوير واختيار البلدان الرائدة. وستقود أيضا إنشاء تحالف حول الترويج والدعوة 

 ألجندة األمن البشري في أفريقيا.
 
 
 

 للحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى االتصال: 
 
 

    union.org-NormanyoK@africaالكتروني: بريد  –مفوضية االتحاد االفريقي  –مكتب نائب رئيس المفوضية  –موظفة اتصال اول  –السيدة كلينام نورمانيو
 

  union.org-GamalK@africaبريد الكتروني:  –مفوضية االتحاد االفريقي  – إدارة االعالم واالتصال –موظف اتصال اول  –السيد جمال احمد كرار 

 
   union.org-yamboue@africaبريد الكتروني:  –مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة االعالم واالتصال  –رئيس قسم االعالم  –السيدة استير آزا تانكو

 251911361185+هاتف: 

 

 إثيوبيا  –أديس أبابا  – www.au.africa موقع: – gunion.or-DIC@africanبريد الكتروني:  –مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة االعالم واالتصال 

 YouTube|  Instagram|  LinkedIn|  Twitter|  Facebookتابعونا على: 
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