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 مقترح لسياسة أفريقية بشأن

 تحاد األفريقيتوفير البنود لبعثة اال
 واألمم المتحدة لحفظ السالم

 
ة            -1 دان أفريقي م المتحدة ، ساهمت عدة بل ي لألم ات حفظ السالم األول منذ عملي

اطق         م المتحدة في من لمية لألم ود الس بقواتها وموظفيها المدنيين في دعم الجه
د أتسم معظم     النزاعات في أفريقيا ومناطق أخرى من العالم علي حد سواء وق

يس من المستغربة      هؤالء الموظفين األفريقيين بالمصداقية علي مر السنين ول
املون العسكريون     أن يكون هذا االتجاه قد استمر حتى اآلن حيث ال يكتفي الع
والمدنيون األفريقيون بقيادة عدد من عمليات األمم المتحدة غالبا ما يتم السعي  

ة      دان المتقدم دي البل دما ال تب ة عن رهم وخاص ي نش اهمة  إل ي المس ة ف الرغب
 . بقواتها في عمليات حفظ السالم 

ات حفظ            -2 القوات في عملي ة المساهمين ب ة في مقدم دول األفريقي وبينما نجد ال
ظ        ات حف دة وعملي م المتح الم لألم ظ الس ات حف دة وعملي م المتح الم لألم الس

اد األفريقي          ق لالتح ا يتعل ارة فيم رد ذآر الق ا ي ،  السالم المصرح بها فنادرا م
ك التي        ات حفظ السالم وحتى تل بتوفير المعدات والتجهيزات العسكرية لعملي

ارة  ل الق تم داخ ات     . ت رآات والمؤسس ع الش د م تم التعاق ه ي و أن اه ه إن االتج
دات بأسعار          ود والمع واع البن ع أن وفير جمي ي ت ة عل التجارية في البلدان النامي

دان     . باهظة في الغالب  أن أغلب البل ليم ب ي      ومع التس ادرة عل ر ق ة غي األفريقي
ات حفظ          ة لعملي ة الالزم ة والمتقدم ة الراقي زات ذات التقني إمداد بعض التجهي
ة     واد الغذائي ة والم ر التقني واد غي وفير الم ي ت درة عل ك الق ي تمتل الم ، فه الس

 .إلعاشة القوات أينما وجدت في العالم
ه أ        -3 ا بإمكان د خارج أفريقي ال ، ال يوجد بل وفر القوت    علي سبيل المث د وي ن يّع

خ  وفي   ... الوطني الذي تستهلكه القوات األفريقية ميلي ، غاري ، آوسكس  إل
ابون      أنهم مص ون ب ريقيين معروف الم األف ظ الس وظفي حف إن م ع ، ف الواق
ات ال          ع وجب ف م ي التكي طرون إل دما يض حة عن تالل الص المرض أو اخ ب

اآ        ك في بعض الحاالت بشكل مع ر ذل اءتهم التي    تناسبهم ، وقد أث ي آف س عل
 .هي عالية في الغالب 

تج         -4 ارة تن ة ، توجد عدة شرآات في الق وفيما يتعلق بقدرات الشرآات األفريقي
ة  اه المعلب اء والمي اطين واألزي ة والبط ة واألحزم ن األحذي ة م ًا راقي أنواع
وات    اق وعب زين واألطب راب والتخ ة الش ة  وأوعي ة الصناعية المعلب واألغذي

وّفر    . رآة واألدوية لألمراض الخفيفةالمواد المشت ذه الشرآات أن ت وبإمكان ه
مثل هذه المواد عند الطلب لبعثات حفظ السالم في أي مكان في العالم وخاصة 

 .في أفريقيا بثمن أقل تكلفة لألمم المتحدة ولالتحاد األفريقي
ذه المو      -5 ل ه ارة يجعل مث اد إن من شأن االنخفاض النسبي لتكلفة العمالة في الق

وتوجد أيضا   . والمعدات أقل تكلفة في الغالب إذا تم الحصول عليها في أفريقيا
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ات حفظ     واد لعملي ميزة في انخفاض تكلفة التجهيزات إذا تم الحصول علي الم
ات          ع العملي القرب من موق ارة أو ب ا داخل الق ا   . السالم في أفريقي والمنطق هن

 .واضح بحيث ال يتطلب مزيدًا من الشرح
ذه    من حيث  -6 ل ه دمت مث مبدأ المساواة واإلنصاف ، من الالئق أن تجني قارة ق

ي       ات حفظ السالم ينطوي عل التضحيات من حيث المساهمة بالقوات في عملي
اهماتها        ات بشكل يتناسب مع مس ذه العملي ذلك من مخاطر ، الفوائد من قبل ه

ة   ألة  وعليه ، يجب أن تتاح الفرصة للشرآات واألعمال التجارية األفريقي آمس
ذآورة          واد األساسية الم ع الم العقود لتوزي وز ب ديم العطاءات والف سياسية ، لتق

تم تشجيعهما في     . أعاله لعمليات حفظ السالم أينما آانت في العالم ويجب أن ي
ا    منح العقود للتوريدات إلي عمليات حفظ السالم وخاصة للبعثات المصرح به

ا       لالتحاد األفريقي في القارة مع إيالء عن ا بمزاي ع فيه اطق تتمت ة خاصة للمن اي
 .مقارنة 

ة تشجيع النمو في      -7 ليس من شأن إشراك الشرآات واألعمال التجارية األفريقي
درات ،       اء الق ي بن ًا ف اهم أيض ل يس ط ب ه فق ين عمليات اص وتحس اع الخ القط
راد   وفضال عن ذلك يساهم نوعا ما في توفير فرص العمل وفرص أخرى لألف

 .ية في القارةواألعمال التجار
ة         -8 ة الخامسة للجمعي ي أن اللجن دول األعضاء إل تريد نيجيريا أن تلفت انتباه ال

دأت     د ب ة، ق العامة لألمم المتحدة التي تتناول المسائل اإلدارية ومسائل الميزاني
ة األخرى      دان النامي ة والبل تناقش منذ فترة آيفية ضمان تمكين البلدان األفريقي

ات     من تقديم العطاءات و ات حفظ السالم والعملي الفوز بعقود المشتريات لعملي
ي   اد األفريق وم االتح ان الوقت لكي يق د ح ه ، فق دة وعلي م المتح األخرى لألم
ة         ة األفريقي ال التجاري ارآة الشرآات واألعم ة بشأن مش بصوغ سياسة أفريقي

م المتحدة واالتح    اد بحيوية في توريد األجهزة والمعدات العسكرية لبعثات األم
 . األفريقي

 
 :مقترح 

 
 : علي ضوء ما سبق ذآره ، تود نيجيريا أن تتقدم بالمقترح التالي   -9

نح        )أ  ة تضمن م ة صوغ سياسة أفريقي أن يدرس االتحاد األفريقي إمكاني
واد     وفير الم ة لت ة األفريقي ال التجاري رآات واألعم ة للش األولوي

دة واال م المتح ظ السالم لألم ات حف دات لعملي ي والمع ي ف اد األفريق تح
أفريقيا علي أن تضع مثل هذه السياسة في االعتبار الميزة النسبية التي  
واد       ة والم واد الغذائي وفير الم ي ت ة ف رآات األفريقي ا الش ع به تتمت
اليف         ا من حيث التك ي التكنولوجي ادًا عل ل اعتم والمعدات األخرى األق

 .األولية واللوجستية
ا   يجب علي االتحاد األفريقي  )ب أن يّحدد المواد التي يمكن الحصول عليه

ا ي أن  . داخل أفريقي اد األفريق ي مفوضية االتح ذا الصدد ، عل ي ه وف
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ا وخدماتها      ة بعرض منتجاته تنظم معرضًا تقوم فيه الشرآات األفريقي
 . المتعلقة بعمليات حفظ السالم

وات يجب أن تعطى األولوية لألعمال التجارية من الدول المساهمة بالق )ج 
دات األخرى وخاصة  زات والمع وفير التجهي دم العطاءات لت دما تق عن

 .المواد الغذائية المالئمة لعامليها
 :توصيات

وم مفوضية       -10 ا أن تق رح نيجيري ليم تقت لصياغة هذه السياسة علي نحو س
ة  راء لدراس ة من الخب ل أو لجن اء مجموعة عم ي بإنش اد األفريق االتح

ار وجهات      هذا المقترح من جميع جوان ك األخذ في االعتب به بما في ذل
ي    نظر شرآائنا في التنمية علي أن يقدم بعد ذلك تقريرًا عن الدراسة إل

 .األجهزة المعنية لالتحاد وذلك للبحث 
 

 ـ
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