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  تقرير األمني العام عن مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا    
  

  مقدمة  -أوال   
جملــس األمــن املؤرخــة   رئــيس يقــدم هــذا التقريــر عمــال بالطلــب الــوارد يف رســالة         - ١

أن أقـدم تقريـرا     اجمللـس   ، اليت طلب إيل فيهـا       )S/2007/754 (٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ٢١
ويغطي التقريـر الفتـرة مـن       . حدة لغرب أفريقيا كل ستة أشهر     عن تنفيذ والية مكتب األمم املت     

، ويتنـاول التوصـيات الـواردة يف تقريـَريَّ          ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١يوليه إىل   /متوز ١
ــس،  ــؤرخ وأحــدمها إىل اجملل ــارس / آذار١٣م ــاول  ٢٠٠٧م ــابرة للحــدود يف   ويتن ــضايا الع الق
كتـب األمـم   ويتعلـق مب  ٢٠٠٨يونيـه  /زيران ح٣٠مؤرخ اآلخر  ، و )S/2007/143(غرب أفريقيا   

ويركــز هــذا التقريــر علــى التطــورات الــشاملة والعــابرة ). S/2008/426(املتحــدة لغــرب أفريقيــا 
للحدود يف املنطقة دون اإلقليمية، وعلى األنـشطة الـيت اضـطلع هبـا املكتـب للتوعيـة باألخطـار                    

 الـصعيد دون اإلقليمـي، واالتـصال        علـى أوجه التآزر   والتحديات الناشئة، وتعزيز املشاورات و    
  . ومساعدهتا على تعزيز السالم واالستقرارجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيابا
  

  التطورات الشاملة والعابرة للحدود  - ثانيا  
يف توطيـد   أنه على الرغم من التقـدم الكـبري         ) S/2008/426(ذكرت يف تقريري السابق       - ٢

هـذه التطـورات    تعطيل مسرية   ريقيا، فإن التحديات املتبقية هتدد      السالم واالستقرار يف غرب أف    
وبالفعل يظل الوضع هشا حيث مل ُتعاجل بعـُد األسـباب اجلذريـة للـرتاع يف عـدد مـن                . اإلجيابية

ونتيجــة ملــا تركتــه األزمــة املاليــة وأزمــة الغــذاء  . بلــدان غــرب أفريقيــا معاجلــة فعالــة ومــستدامة 
 املنطقــة دون اإلقليميــة، تفاقمــت األخطــار املعروفــة وهــي بطالــة   العامليتــان مــن آثــار ضــارة يف 

ــسريعة، باإلضــافة إىل التحــديات امل      ــذائي، واحلــضرنة ال ــن الغ ــدام األم ــشباب، وانع ــة يف ال تمثل
الرشوة واهلجرة غري املشروعة، واالجتار باألشـخاص واملخـدرات، وانتـشار األسـلحة الـصغرية               

 األمطـار   موسـم من فيـضانات شـديدة خـالل        أيضا،   ،ياوتضرر غرب أفريق  . واألسلحة اخلفيفة 
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ــام  ــرار  ٢٠٠٨يف عـ ــأرواح املئـــات وأحلقـــت أضـ ــية وامل، أودت بـ متلكـــات باهلياكـــل األساسـ
وهـو مـا يـشهد      االنقالبـات الظهـور،     ودت آفـة    وإضافة إىل ذلـك عـا     . واحملاصيل يف عدة بلدان   

، واهلجوم املسلح علـى مقـر       أغسطس/يف موريتانيا يف آب   عليه التغري غري الدستوري للحكومة      
جمموعـة  وحتـرك  نـوفمرب،  /تـشرين الثـاين   ٢٣ يف ، يواو برنـاردو فـيريا      بيساو -غينيا  إقامة رئيس   

ديـسمرب عقـب    / كـانون األول   ٢٣من الضباط العسكريني لالستيالء علـى الـسلطة يف غينيـا يف             
  .كونيتالنزانا وفاة الرئيس 

  
  ية العامليةاألمن الغذائي وآثار األزمة املال  - ألف  

بعـد االرتفـاع احلـاد املـسجل يف األشـهر            على الرغم من اخنفاض أسعار الغذاء العامليـة         - ٣
األخرية، ومن كون احملاصيل احمللية جيدة عموما، تظل أسعار احلبوب الرئيسية يف أحنـاء غـرب                

ص  خـا  وجـه هـذه املـشكلة ب    شـتدت حـدة     وقـد ا  . أفريقيا فوق مستوياهتا املعهودة بدرجة كبرية     
ويف املنـاطق الـيت يـشتد فيهـا         . اليت هي مستوردة صـافية للغـذاء      ويف البلدان   يف املناطق احلضرية    

 - يف املائــة مــن الغــذاء يف الــسوق ٥٠ أي حيــث ُيــشترى أكثــر مــن -االعتمــاد علــى الــسوق 
ميكن أن تؤدي الزيـادات الـسريعة يف أسـعار الغـذاء إىل تقلـص اإلنفـاق علـى الـصحة والتعلـيم                       

  .النقي، وأنشطة إدرار الدخل أو احلفاظ على سبل املعيشةواملاء 
تـرزح حتـت وطـأة      وخالل الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر ظلـت املنطقـة دون اإلقليميـة                   - ٤

 إىل تقلـــيص اســـتهالكها الغـــذائي واضـــطرت قطاعـــات واســـعة مـــن الـــسكان . أزمـــة الغـــذاء
. حتمـل تكلفـة الغـذاء املتـاح    إسقاط بعض األصناف من نظامها الغذائي بسبب عجزها عـن            أو
اســتراتيجياهتم شــد الــسكان فقــرا هنبــا ألي عــارض حيــث أن أن يظــل أمــن يــزال مثــة قلــق  وال

وبالتـايل تـستمر احلاجـة إىل أن تواصـل حكومـات غـرب              .  يف تراجع باسـتمرار    ملواجهة الوضع 
ة االســتثمارات أفريقيــا يف تــشجيع اإلنتــاج الزراعــي، وأن تفــي البلــدان املاحنــة بتعهــداهتا بزيــاد  

 .واملساعدات الزراعية، ملنع انعدام األمن الغذائي من زعزعة التماسك االجتماعي واالستقرار

أثارت األزمة املاليـة العامليـة وخطـر الكـساد العـاملي شـواغل جديـدة بـشأن األثـر                    وقد    - ٥
 وعلـى   .فيـة إجنـاز األهـداف اإلمنائيـة لألل      احتمـاالت   احملتمل على االقتـصادات األفريقيـة وعلـى         

الرغم من كـون االخنفـاض الـذي شـهدته أسـعار الـنفط مـؤخرا أدى إىل ختفيـف الـضغط علـى                  
ــا، فــإن ســعة نطــاق       ــة إىل حــد مــا يف معظــم بلــدان غــرب أفريقي االقتــصاد الكلــي وعلــى املالي

وطبيعتــها العامليــة ســببت اخنفاضــا حــادا يف أســعار الــصادرات مــن الــسلع األوليــة،           األزمــة
 ، وإيرادات احلكومـات، وظـروف االقتـصاد الكلـي         معدالت التبادل التجاري  لى  سلبا ع  أثر مما
ألوســع نطاقــا، ودخــل األســر املعيــشية يف البلــدان الــيت تعتمــد اقتــصاداهتا اعتمــادا كــبريا علــى   ا

  . احملاصيلصادرات
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ونتيجة ألزمة االئتمانات، قد يواجه غرب أفريقيا أيضا نقـصانا يف االسـتثمار األجـنيب                 - ٦
وعلــى الــرغم مــن التأكيــدات الــيت قــدمها بعــض   . اشــر ويف احلــواالت الــواردة مــن اخلــارج املب

املاحنني الرئيسيني، مثة خماوف من أن تنخفض املساعدات اإلمنائيـة الرمسيـة نتيجـة لألزمـة املاليـة               
ــرادات ويف النمــو االقتــصادي أن يــؤدي إىل انتكــاس     . املــستمرة ومــن شــأن االخنفــاض يف اإلي

 يف جمال احلد من الفقر يف الـسنوات األخـرية، ويقـوض التقـدم               تققيت حت تواضعة ال املكاسب امل 
االســتقرار يف ويزيــد مــن خطــر زعزعــة  احملــدود احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،  

  .نزاع لتوها من فترةأوضاعا هشة أو خرجت  بعض بلداهنا شهدمنطقة دون إقليمية ت
  

  ت واجلرمية املنظمة عرب احلدوداالجتار باملخدرا  - اءـب  
أصبحت اجلرمية املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة بـصورة متزايـدة، وال سـيما االجتـار                     - ٧

فقـد أعلنـت عـدة بلـدان االسـتيالء       . باملخدرات، مصدر قلق رئيـسي يف املنطقـة دون اإلقليميـة          
هبــوط عـن  يها، ويف أراضـ ) الكوكـايني واحلـشيش  (علـى كميـات كـبرية مـن العقـاقري املخـدرة       

إلقـاء القـبض علـى      عـن   أو  /طائرات غري مصرح هلا ترتبط على األرجح باالجتار باملخدرات، و         
ويف . مواطنني مـن أمريكـا الالتينيـة وغـرب أفريقيـا وأوروبـا ضـالعني يف االجتـار غـري املـشروع                     

مليـة واسـعة     ع بعثة األمم املتحدة يف ليربيـا     ليربيا أجرت وكاالت إنفاذ القانون الوطنية وشرطة        
  . من نباتات القنب٤٠٠ ٠٠٠ث حوايل النطاق أسفرت عن اجتثا

 صديويف تطور إجيايب، تعمل حكومات غرب أفريقيا اآلن على بناء قـدراهتا علـى التـ                 - ٨
كـل مـن احلكومـات واجلمهـور        ات  وبـ . للتحدي، سواء على الصعيد الوطين أو دون اإلقليمي       

 املنظمة عرب احلدود مشكلة حامسـة، وجيـري بـذل اجلهـود      االجتار باملخدرات واجلرمية  يعترب بأن   
فمثال شكل تسلل األموال احملصلة عن طريق االجتـار باملخـدرات           . ملعاجلة املشكلة بطريقة بناءة   

إىل الــساحة الــسياسية إحــدى القــضايا الرئيــسية يف بعــض احلمــالت االنتخابيــة يف املنطقــة دون 
األثر الـضار   بـ ة التوعيـة علـى مجيـع مـستويات القيـادة            مواصـل قتـضي   غري أن احلاجة ت   . اإلقليمية

  .لظاهرة االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة على احلكم واألمن
  

  االنتخابات واحلكم  - جيم  
، تظـل االنتخابـات يف غـرب أفريقيـا عمليـات تنطـوي          السابقيف تقريري   ذكرت  كما    - ٩

العنــف الــسياسي واالخــتالل   علــى احتمــال زعزعــة االســتقرار، وميكنــها أن تــتمخض عــن       
وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير أُفيـد          . االقتصادي والـصراع االجتمـاعي يف اجملتمعـات اهلـشة         

بوقوع حوادث وتوترات ذات صلة باالنتخابـات يف مجيـع أحنـاء املنطقـة دون اإلقليميـة، بينمـا                   
ويف . واألمنيــةأُجلـت بعــض االنتخابــات بـسبب مــشاكل خمتلفــة، منـها الــصعوبات اللوجــستية    
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نفــس الوقــت ســجلت املنطقــة دون اإلقليميــة جتــارب ناجحــة لعمليــات انتخابيــة أُجريــت دون 
  .عراقيل وبطريقة وسلمية

أغــسطس ضــد رئــيس موريتانيــا، / آب٦وشــكل االنقــالب العــسكري الــذي وقــع يف   - ١٠
البلـد ويف   ولـد الـشيخ عبـد اهللا، املنتخـب دميقراطيـا، نكـسة للدميقراطيـة يف ذلـك                   حممد  سيدي  

قوبـل ذلـك   وقـد  . املنطقة دون اإلقليمية اليت حققت تقـدما كـبريا يف تعزيـز احلكـم الـدميقراطي         
اجملتمُع الدويل الذي كان قد دعم بنشاط عملية إعادة احلكـم           باإلدانة من جانب    التطور املقلقِ   

  . ودامت سنتني٢٠٠٥موريتانيا عقب انقالب عام استهلت يف الدستوري اليت 
  

  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقياأنشطة   - ثالثا  
اضطلع مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير بسلـسلة            - ١١

مــن األنــشطة اهلادفــة إىل بنــاء القــدرات وتعزيــز تعــاون األمــم املتحــدة مــع املنظمــات دون           
مــن املــسائل الــيت تــصدرت  و. قيــااإلقليميــة، وال ســيما اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفري  

بنـاء وتعزيـز أوجـه التـآزر فيمـا بـني كيانـات األمـم املتحـدة يف املنطقـة            ،  جدول أعمال املكتب  
. دون اإلقليميــة، والتــصدي بطريقــة تعاونيــة للتحــديات ضــد الــسالم واألمــن العــابرة للحــدود  

جلنــة طة دعــم أنــشواصــل ســعيد جينيــت، ممثلــي اخلــاص يف غــرب أفريقيــا   وفــضال عــن ذلــك 
  .، بوصفه رئيسا للجنةالكامريون ونيجرييا املختلطة

  
ــا وغريهــا مــن املنظمــات        - ألف   ــدول غــرب أفريقي التعــاون مــع اجلماعــة االقتــصادية ل

  اإلقليمية دون
اســـتمر املكتـــب يف التركيـــز علـــى بنـــاء وتعزيـــز شـــراكته االســـتراتيجية مـــع اجلماعـــة   - ١٢

ــا باعتبارهــ     ــرب أفريقي ــدول غ ــصادية ل ــز التكامــل      االقت ــن تعزي ــسؤولة ع ــسية امل ا املنظمــة الرئي
ــة   ــة دون اإلقليمي ــي اخلــاص إىل     . واالســتقرار يف املنطق ــا ممثل ــام هبم ــتني ق ــارتني الل وخــالل الزي

أكتوبر، ناقش هو ورئيس اجلماعـة      / تشرين األول  ٢٢أغسطس ويف   /آب ٢ و   ١واغادوغو يف   
ــادرات الــيت مي    ــاوري، املب ــز كومب ــرئيس بلي ــدول اهلــشة   االقتــصادية، ال كــن اختاذهــا ملــساعدة ال

ومواصــلة دعــم اجلماعــة االقتــصادية يف التــصدي ملــشاكل مــن قبيــل األمــن الغــذائي واالجتــار      
وشارك ممثلـي اخلـاص أيـضا       . باملخدرات واجلرمية املنظمة والتحديات اليت تشكلها االنتخابات      

تـصادية يف واغـادوغو يف      يف االجتماع الذي عقده جملس الوساطة واألمـن التـابع للجماعـة االق            
اجلماعــة االقتــصادية رؤســاء دول وحكومــات ديــسمرب، وحــضر مــؤمتر قمــة  / كــانون األول٢

  .ديسمرب/كانون األول ١٩بوجا يوم املعقود يف أ
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وقام ممثلي اخلاص ورئيس مفوضية اجلماعة االقتصادية، الدكتور حممد ابن تـشامباس،              - ١٣
ي بطريقـــة منـــسقة لألخطـــار الناشـــئة الـــيت هتـــدد كجـــزء مـــن اســـتراتيجيتهما اجلاريـــة للتـــصد

وسـافرا  . االستقرار، بزيارات عمـل وبعثـات مـساع محيـدة مـشتركة يف املنطقـة دون اإلقليميـة                 
ــومي   ــا ي ــد إلعــادة     / متــوز٨ و ٧إىل غيني ــذهلا البل ــه الســتطالع ســبل دعــم اجلهــود الــيت يب يولي

لتركيـز علـى العمليـة االنتخابيـة،     االستقرار عقب القالقل الـسياسية الـيت شـهدها مـؤخرا، مـع ا            
ــين، وحتــديات     ــار باملخــدرات احلكــموإصــالح القطــاع األم ــر    . ، واالجت ــع وزي ــضا م ــا أي وقام

بوركينــا فاسـو، الــذي ميثــل رئــيس اجلماعـة االقتــصادية، بزيــارة مــشتركة   يف اإلقليمــي  التعـاون 
شـوال  لبلـد، الـسيد     هـود ممثلـي يف ذلـك ا       ا جل نـوفمرب دعمـ   / تـشرين الثـاين    ٢٥بيساو يف    - غينيال

، وجهـود اجلماعـة االقتـصادية اهلادفـة إىل املـساعدة علـى إعـادة النظـام بعـد اهلجـوم                      أوموريغي
  .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٥على مقر إقامة الرئيس فيريا يف بيساو يوم 

مكتـب األمـم املتحـدة      وأقام املكتب أيضا تعاونا ثالثيا وثيقا مع اجلماعـة االقتـصادية و             - ١٤
جلرمية العـابرة للحـدود واالجتـار      الذي تشكله ا  ، ملعاجلة اخلطر املتزايد      باملخدرات واجلرمية  املعين

باملخـدرات يف غــرب أفريقيـا، وعملــت املؤسـسات الــثالث بـشكل وثيــق علـى إعــداد وتنظــيم      
، وهتديــدا أمنيــا لغــرب أفريقيــا االجتمــاع الــوزاري املعــين باالجتــار باملخــدرات بوصــفه خطــرا   

 .أكتوبر/ تشرين األول٢٩ و ٢٨رايا يومي املعقود يف ب

ويف جمــال حقــوق اإلنــسان والــشؤون اجلنــسانية شــارك املكتــب يف مــشاورات نظمهــا   - ١٥
يوليـه، بالتعـاون مـع      / متـوز  ٢٢ و   ٢١مركز التنمية اجلنسانية التابع للجماعة االقتـصادية يـومي          

 النـسائية للـسالم واألمـن       ، والـشبكة  كز كويف عنان الدويل للتدريب يف ميدان حفظ السالم        مر
تعمــيم يف أفريقيــا، مــن أجــل إعــداد اإلطــار املرجعــي لــدليل تــدرييب خــاص باملنطقــة خمــصص ل   

وشـارك  . املنظور اجلنـساين يف عمليـات دعـم الـسالم املتعـددة األبعـاد يف غـرب أفريقيـا                  مراعاة  
أكتـوبر،  / األول  تـشرين  ٩ إىل   ٧املكتب أيضا يف اجتماع للخرباء ُعقد يف داكار يف الفترة مـن             

 االقتــصادية علــى تــصميم منتــدى شــامل علــى   نظــام اإلنــذار املبكــر التــابع للجماعــة  ملــساعدة 
لتبادل املعلومات بني أصحاب املـصلحة الرئيـسيني يف املنطقـة           يكون مبثابة منرب مشترك     الشبكة  

ملكتـب  وشـارك ممثلـو ا    . دون اإلقليمية، مبـن فـيهم اخلـرباء الـسياسيون وخـرباء حقـوق اإلنـسان               
أيضا يف االجتماع الثالث والعشرين للجنة رؤساء أركان الدفاع التابعـة للجماعـة االقتـصادية،     

ــن    ــرة م ــاكري يف الفت ــود يف كون ــشرين األول٣١ إىل ٢٩املعق ــن أجــل   / ت ــوبر، م  حتــديثأكت
  . مستقبالللواء االحتياطي للجماعة االقتصاديةاملتصلة بعمليات وأنشطة اخريطة الطريق 

جعت اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا أيـضا علـى املـشاركة يف املناسـبات                 وُش  - ١٦
اليت نظمها مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا، مبا يف ذلك اجتمـاع اخلـرباء التحـضريي بـشأن           
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إنشاء فريق عامل دون إقليمي معـين بـاملرأة والـسالم واألمـن يف غـرب أفريقيـا، الـذي ُعقـد يف                       
داكار، وحلقة العمل اإلقليمية بشأن دور مؤسـسات األمـن يف تـوفري األمـن               يوليه يف   / متوز ٢٨

 تـشرين  ٢٦ إىل ٢٤خالل العمليات االنتخابية، الـيت ُعقـدت يف كونـاكري خـالل الفتـرة مـن              
وُدعي رئيس مفوضية اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا إىل تقـدمي إحاطـة        . نوفمرب/الثاين

 وكــاالت األمــم املتحــدة اإلقليميــة الكــائن مقرهــا يف داكــار، لالجتمــاع الربــع ســنوي لرؤســاء
أكتــوبر، وأفــضى إىل مناقــشة مثمــرة بــشأن / تــشرين األول٢٧وهــو االجتمــاع الــذي ُعقــد يف 

وأكد الرئيس على التعاون الوثيـق احملتمـل        . املسائل األمنية اليت تؤثر على املنطقة دون اإلقليمية       
أفريقيـا واألمـم املتحـدة، ال سـيما يف دعـم إطـار اجلماعـة                بني اجلماعة االقتصادية لدول غـرب       

  .االقتصادية لدول غرب أفريقيا ملنع األزمات، والقوة االحتياطية
وكمـــا أُوصـــي يف تقريـــري الـــسابق، واصـــل املكتـــب تعزيـــز شـــراكته مـــع الـــشركاء    - ١٧

تعزيــز الــسالم اإلقليمــيني الرئيــسيني اآلخــرين ومــساعدهتم يف اجلهــود املــشتركة الــيت يبــذلوهنا ل  
وزار األمني العام الحتـاد هنـر مـانو، الـسيد أبراهـام بـوري، مكتـب األمـم املتحـدة                     . واالستقرار

سبتمرب ملتابعة املناقشات بـشأن تعزيـز التعـاون بـني االحتـاد واألمـم               / أيلول ١٦لغرب أفريقيا يف    
اليون وغينيــا ســري(املتحــدة يف دعــم اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق االســتقرار يف حــوض هنــر مــانو   

وأكـد أيـضا هـو وممثلـي اخلـاص          . ويف بناء القـدرات املؤسـسية لالحتـاد       ) وكوت ديفوار وليربيا  
على ضرورة حتديد اجملاالت املمكـن التعـاون فيهـا بـشأن املـسائل األمنيـة احلامسـة، مبـا يف ذلـك             

ــص        ــاجهم، واالجتــار باألســلحة ال ــادة إدم ــسرحيهم وإع ــسابقني وت ــاتلني ال ــزع ســالح املق غرية ن
وسـّهل مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا أيـضا،           . واألسلحة اخلفيفة وإصالح قطاع األمـن     

يف ســياق إجيــاد عالقــات تــآزر أفــضل بــني االحتــاد واألمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك دعــم العمليــة  
اجلارية لتنشيط احتاد هنر مانو، عقد اجتماع بني األمني العام لالحتـاد ورؤسـاء وكـاالت األمـم                  

وواصــل ممثلــي اخلــاص   . ســبتمرب/ أيلــول١٧تحــدة اإلقليميــة الــيت مقرهــا يف داكــار، يــوم      امل
مــشاوراته مــع مــسؤويل االحتــاد عنــدما حــضر، مــع ممثلــي اخلــاص يف ليربيــا وممثلــي اخلــاص يف   

  .نوفمرب/ تشرين الثاين١٠سرياليون، مؤمتر قمة االحتاد يف فريتاون، يف 
 أفريقيا أيضا على تعزيز التعاون مع اللجنة الدائمـة          ويعمل مكتب األمم املتحدة لغرب      - ١٨

 املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل، واالحتاد االقتصادي والنقـدي لغـرب             
أفريقيــا، بــالتركيز علــى وجــه اخلــصوص علــى املبــادرات املبذولــة ملعاجلــة حتــديات أزمــة الغــذاء  

  .املنطقة يف
م املتحـدة لغـرب أفريقيـا مبهـام واليتـه املتمثلـة يف حـشد         ويف إطار هنـوض مكتـب األمـ         - ١٩

ــادر املكتــب إىل إجــراء         ــة، ب ــق االســتقرار اإلقليمي ــود حتقي ــى نطــاق أوســع جله دعــم دويل عل
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ــة         ــاد األورويب، واملنظم ــي، واالحت ــة األفريق ــصرف التنمي ــي، وم ــاد األفريق ــع االحت ــصاالت م ات
قتــصادية ألفريقيــا، خــالل الفتــرة املــشمولة     الدوليــة للفرنكوفونيــة، وجلنــة األمــم املتحــدة اال    

وشــارك املكتــب أيــضا يف اجتمــاعي فريــق االتــصال الــدويل املعــين حبــوض هنــر مــانو، . بــالتقرير
سـبتمرب،  / أيلـول  ٢٣ بيساو، اللذين ُعقدا يف نيويـورك يف         -وفريق االتصال الدويل املعين بغينيا      

عـشر بـني االحتـاد األورويب واجلماعـة         كما حـضر االجتمـاع الـوزاري الثالثـي املـشترك الرابـع              
أكتـوبر، وقـد حـث    / تـشرين األول ٢٣االقتصادية لدول غرب أفريقيا املعقود يف واغادوغو يف       

ممثلــي اخلــاص أثنــاء ذلــك االجتمــاع االحتــاد األورويب علــى احلفــاظ علــى دعمــه للجماعــة           
زمـة املاليـة العامليـة    االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا، وبلـدان غـرب أفريقيـا، علـى الـرغم مـن األ               

ويف مناقــشات الحقــة مــع مــسؤويل االحتــاد األورويب، نوقــشت ضــرورة تفعيــل إطــار  . الراهنــة
العمــل املــشترك للــسالم واألمــن بــني اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا ومكتــب األمــم 

  .املتحدة لغرب أفريقيا واالحتاد األورويب
  

   املتحدةالتعاون فيما بني مؤسسات األمم  -باء   
ظل مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا يشارك بنـشاط يف تـسهيل إقامـة الـروابط بـني                    - ٢٠

 تـشرين   ٦يوليـه و    / متـوز  ١٠ويف  . مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة يف املنطقـة دون اإلقليميـة           
أكتوبر، عقد املكتب اجتماعني من اجتماعات تبادل املعلومات والتنسيق اليت أصـبحت            /األول
د كل ثالثة أشهر لرؤساء وكاالت األمم املتحدة الكائن مقرها يف داكار، ملناقـشة املـسائل                ُتعق

ــشترك  ــام امل ــم املتحــدة      . ذات االهتم ــب األم ــة اجتماعــات خمصــصة ملكات ــضا ثالث وُعقــدت أي
اإلقليميــة ملناقــشة احلالــة يف موريتانيــا، والتعــاون مــع احتــاد هنــر مــانو، والــشراكة مــع اجلماعــة     

  . لدول غرب أفريقيااالقتصادية
ديسمرب جلسة لتبادل األفكـار مـع رؤسـاء    / كانون األول١١وباملثل، عقد املكتب يوم      - ٢١

مكاتـب األمـم املتحـدة اإلقليميـة واملنـسقني املقــيمني مـن كامـل املنطقـة دون اإلقليميـة لتحديــد          
 التـآزر، وتقويـة     املسائل األساسية ذات االهتمام املشترك، وتعزيـز الـتفكري االسـتراتيجي وأوجـه            

وناقش املشاركون الكيفية املثلى اليت ميكـن هلـم هبـا تنـسيق       . التعاون بني وكاالت األمم املتحدة    
جهودهم وتعزيز تعاوهنم وعملهم مع مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا، ال سـيما يف جمـاالت                

كــن هلــم مــن وحــددوا جمــاالت االهتمــام املــشترك الــيت مي. منــع نــشوب األزمــات وبنــاء الــسالم
  .“واحدة أمم متحدة”خالهلا إجناز مهامهم بشكل أكثر كفاءة عندما يعملون معا باعتبارهم 

وشارك ممثلي اخلاص يف املشاورات املنتظمة مع ممثلي الدول األعضاء يف جملس األمـن                 - ٢٢
وماسـية  ونظّم أيضا اجتمـاعني مـع رؤسـاء البعثـات الدبل          . أثناء تنقلهم يف املنطقة دون اإلقليمية     

ــار، يف     ــا يف داكـ ــائن مقرهـ ــس، الكـ ــضاء يف اجمللـ ــدول األعـ ــوز٣١للـ ــه و / متـ ــانون ١يوليـ  كـ
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ديسمرب، وتبادل املشاركون خالل هذين االجتماعني وجهـات النظـر بـشأن التحـديات              /األول
العابرة للحدود يف غرب أفريقيـا وبـشأن دور مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا يف تـسهيل               

  . كيانات األمم املتحدةالتعاون فيما بني
وواصــل مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا عقــد اجتماعــات منتظمــة مــع رؤســاء      - ٢٣

ــشأن التطــورات يف جمــاالت         ــادل اآلراء ب ــا لتب ــسالم يف غــرب أفريقي ــم املتحــدة لل ــات األم بعث
ــتقرار          ــسالم واالس ــد ال ــا خيــص توطي ــة فيم ــيم التحــديات املتبقي ــهم، وتقي ــسؤوليات كــل من م

وركّزت توصيات االجتماع الرابع عشر، الذي ُعقـد يف مكتـب دعـم             . مليات الدميقراطية والع
أغـسطس، علـى زيـادة      / آب ٢٦ و   ٢٥ بيـساو، يف     -بناء السالم التابع لألمم املتحدة يف غينيـا         

وأكد االجتماع جمددا أيضا على الـدور القيـادي ملكتـب           . تبادل املعلومات واألنشطة املشتركة   
لغرب أفريقيا يف تعزيز االستقرار يف غرب أفريقيا، ودعا إىل تعزيز الـشراكة بـني               األمم املتحدة   

وسـبق االجتمـاع مـؤمتر مـشترك بـني          . اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واألمـم املتحـدة        
/  آب٢١البعثـــات حـــضره قـــادة قـــوة األمـــم املتحـــدة ومستـــشاروها العـــسكريون، ُعقـــد يف   

  .أغسطس، يف منروفيا
  

  احلكم  -جيم   
  االنتخابات وإصالح قطاع األمن    

عمــال بالتوصــية الــواردة يف تقريــري الــسابق بأنــه ينبغــي ملكتــب األمــم املتحــدة لغــرب   - ٢٤
أفريقيا أن يشارك بشكل أكثر نشاطا يف بناء قدرات دول ومؤسـسات غـرب أفريقيـا يف جمـال                   

لقـة عمـل يف كونـاكري،    إصالح قطاع األمن وسيادة القانون واحلكم الرشيد، نظم املكتب ح  
دور قطــاع األمـن يف تــوفري  ”نــوفمرب عـن  / تــشرين الثـاين ٢٦ إىل ٢٤غينيـا، خـالل الفتــرة مـن    
وكان اهلدف من حلقة العمل إبراز أمهية إصـالح قطـاع األمـن يف              . “األمن خالل االنتخابات  

نظـام خـالل   بناء السالم، وتعزيز تأهب املؤسسات األمنية املسؤولة عن احلفاظ عن القـانون وال            
العمليـــات االنتخابيـــة ليتـــسىن ضـــمان ســـري االنتخابـــات يف غـــرب أفريقيـــا يف منـــاخ ســـلمي   

  .وبأسلوب شفاف وذي مصداقية
وحــضر حلقــة العمــل خــرباء أمنيــون وخــرباء يف جمــال االنتخابــات مــن بلــدان غــرب       - ٢٥

مــة الدوليــة  أفريقيــا، واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، واالحتــاد األفريقــي، واملنظ       
ــم املتحــدة      ــدين واألم ــع امل ــات اجملتم ــة، ومنظم ــسياسية، وإدارة  (للفرنكوفوني ــشؤون ال إدارة ال

، ومكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون، وبعثة األمـم            عمليات حفظ السالم  
ــا، وفريــق األمــم املتحــدة القطــري   ويف ضــوء مــا قدمــه اخلــرباء مــن طــروح   ). املتحــدة يف ليربي

ــات         ــشأن العملي ــات النظــر واخلــربات ب ــشاركون وجه ــادل امل ــة، تب ــة اإلفرادي ودراســات احلال
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ات اإلقليميــة، ومــسائل إصــالح قطــاع األمــن، مثــل متهــني  االنتخابيــة، ودور الــدول واملؤســس
ــن  ــل        . مؤســسات األم ــة العم ــائج حلق ــشر نت ــا ن ــرب أفريقي ــم املتحــدة لغ ــب األم ــزم مكت ويعت

وتعميمهــا علــى نطــاق واســع بغيــة الــشروع يف إجــراءات املتابعــة داخــل نطــاق منظومــة األمــم  
ألفريقــي واملنظمــات الدوليــة   املتحــدة واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واالحتــاد ا      

  .ومنظمات اجملتمع املدين األخرى
  

  االنقالب يف موريتانيا    
رئيس موريتانيـا، قـام ممثلـي       بـ أغـسطس،   / آب ٦غـري دسـتوري، يف      اإلطاحة بشكل   إثر    - ٢٦

وقابــل . أغــسطس/ آب٢٧ و ٢٦ أغــسطس و/ آب١٠ و ٩يف يف ذلــك البلــد اخلــاص ببعثــتني 
 األزمة، وأعرب جمددا عن موقف األمم املتحـدة بـشأن الوضـع،         أصحاب املصلحة الرئيسيني يف   

جمللـس األمـن   أغـسطس، والبيـان الرئاسـي     / آب٦على النحو الوارد يف البيان الذي أصدرته يف    
ــؤرخ  ــسطس / آب١٩امل ــن     ) S/PRST/2008/30(أغ ــددا ع ــرب جم ــالب، ويع ــدين االنق ــذي ي ال

  .مةمعارضة اجمللس القوية ألي تغيري غري دستوري للحكو
ــرار    - ٢٧ ــر الق ــول٢٢املتخــذ يف وإث ــابع   يف ســبتمرب / أيل ــسالم واألمــن الت اجتمــاع جملــس ال

لالحتاد األفريقي املعقود يف نيويورك الذي يطالب فيه بالعودة إىل النظام الدسـتوري مـن خـالل                 
 تــشرين ٦إعــادة التنــصيب غــري املــشروطة لــسيدي حممــد ولــد الــشيخ عبــد اهللا رئيــسا حبلــول      

، ويعرب فيه عن استعداده لفرض تـدابري أكثـر حزمـا لعـزل العناصـر الـيت                  ٢٠٠٨وبر  أكت/األول
قامــت بــاالنقالب، شــجع ممثلــي اخلــاص علــى إجــراء حــوار بّنــاء بــني اجمللــس املوريتــاين األعلــى  

ومثّـل األمـم    . للدولة، الذي أسسه قادة االنقالب، واجملتمـع الـدويل، ال سـيما االحتـاد األفريقـي               
 / أيلــول٤ طائفــة مــن االجتماعــات االستــشارية عقــدها االحتــاد األفريقــي يف   املتحــدة أيــضا يف

ــبتمرب و  ــشرين األول٢١ و ١٠سـ ــات    / تـ ــذه االجتماعـ ــمت هـ ــا، وضـ ــوبر يف أديـــس أبابـ أكتـ
املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة الرئيـــسية املـــشاركة يف اجلهـــود املبذولـــة لتـــسهيل إعـــادة النظـــام 

  .الدستوري يف موريتانيا
ــرب   - ٢٨ ــاع  وأع ــشاركون يف اجتم ــاين ٢١امل ــشرين الث ــن دعــوهتم إىل    / ت ــددا ع ــوفمرب جم ن

حـل سياسـي،     يخ عبـد اهللا وإشـراكه يف البحـث عـن          اإلفراج غري املشروط عن الرئيس ولد الـش       
  وســــــافر الحقــــــا وفــــــد بقيــــــادة االحتــــــاد األفريقــــــي إىل موريتانيــــــا يف . بــــــصفته رئيــــــسا

لـس األعلـى للدولـة، اجلنـرال عبـد العزيـز،            ديسمرب، حيث قابل رئيس اجمل    / كانون األول  ٧  و ٦
وخـالل  . ومل حتقـق البعثـة أي تقـدم جتـاه إجيـاد خمـرج مـن األزمـة        . والرئيس ولد الشيخ عبد اهللا 

وأحـاط  . الزيارة، وعد اجلنـرال عبـد العزيـز بـأن الـرئيس عبـد اهللا سـُيفرج عنـه قبـل هنايـة الـسنة            
ديــسمرب يف بروكــسل علمــا بــاعتزام /ألول كــانون ا١٢االجتمــاع التنــسيقي الرابــع، املعقــود يف 
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اجلنرال عبد العزيـز اإلفـراج عـن الـرئيس عبـد اهللا، وبـّين أن هـذا اإلجـراء سـُينظر إليـه باعتبـاره                          
  .خطوة أوىل فقط جتاه السعي إىل إجياد حل عملي هلذه األزمة

ديــسمرب، رحّبــت بــاإلفراج عــن الــرئيس / كــانون األول٢١ويف بيــان صــادر بــامسي يف   - ٢٩
ولد الشيخ عبد اهللا الذي كان رهن االعتقال املرتيل وإزالة القيود األخـرى املفروضـة عليـه منـذ                   

وأعربت جمـددا عـن دعـويت إىل إعـادة النظـام الدسـتوري إىل موريتانيـا بـشكل عاجـل،                     . تنحيته
وأكـد ممثلـي اخلـاص جمـددا علـى          . خدمة لصاحل السالم واحتراما لـدور سـيادة القـانون يف البلـد            

الرسالة يف اجتماع جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي، املعقود يف أديـس أبابـا يف            هذه  
ويف الوقــت الــذي أحــاط فيــه اجمللــس علمــا بــاإلفراج عــن  . ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٢٢

ــة ملطالــب         ــل اســتجابة جزئي ــك التطــور ميثّ ــرب أن ذل ــد اهللا، اعت ــشيخ عب ــد ال ــرئيس ســيدي ول ال
ولذلك، قرر اجمللس أنه مـا مل تـتم   . ، إذ أنه مل يشمل العودة إىل النظام الدستوري        الدويل اجملتمع
ــادة ــول    إع ــام الدســتوري حبل ــباط٥النظ ــر / ش ــها    ٢٠٠٩فرباي ــن بين ــدابري، م ــه ســيفرض ت ، فإن

اجلزاءات املوجهة، ضد اجمللس العسكري، وسـيلتمس دعـم جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة                   
  .الصدد يف ذلك

  
  القضايا العابرة للحدود  -دال   

  االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة    
، واصل مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيـا، بالـشراكة          خالل الفترة املشمولة بالتقرير     - ٣٠

مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا،               
جتار باملخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود يف غـرب أفريقيـا،    تكريس اهتمام خاص ملسألة اال    

ويف اجتمـاع ثالثـي بـني    . مع تأكيـد ضـرورة اتبـاع هنـج إقليمـي يف التـصدي هلـاتني املـشكلتني               
اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   

يوليه، مت االتفاق علـى أن يعـاجل        /متوز ٩قد يف أبوجا يف     لغرب أفريقيا عُ  ومكتب األمم املتحدة    
 تــشرين ٢٩  و٢٨املــؤمتر الــوزاري للجماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، املعقــود يــومي 

  .أكتوبر يف برايا، مسألة االجتار باملخدرات بوصفها هتديدا لألمن دون اإلقليمي/األول
الـوزاري  اإلقليمية اللـذان اعتمـدمها املـؤمتر        وقد ساهم اإلعالن السياسي وخطة العمل         - ٣١

ديـسمرب، يف إرسـاء     / كـانون األول   ١٩وأيدمها الحقا مؤمتر قمة اجلماعة، املعقود يف أبوجـا يف           
األساس إلجياد التزام سياسي قوي وإطار تعاوين مفـصل ملكافحـة االجتـار باملخـدرات واجلرميـة               

ــا  الحتــاد األفريقــي دعــم  ي جملــس األمــن واويناشــد اإلعــالن الــسياس . املنظمــة يف غــرب أفريقي
اإلقليمية، ويدعو مفوضية اجلماعة إىل إنشاء آلية ملزمـة قانونـا بـشأن االجتـار غـري                  املنطقة دون 

وتــستهدف خطــة العمــل جمــاالت ذات أولويــة تــشمل . املــشروع باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة
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القـانون   واختاذ تدابري فعالة إلنفاذ      تعبئة القيادة السياسية وحشد التمويل على املستوى الوطين،       
اإلقليمي، واعتماد إطار قانوين مناسـب مـن أجـل عدالـة جنائيـة فعالـة،                /وتعزيز التعاون الوطين  

ومواجهة التهديدات الناشئة اليت ميثلها تزايد معـدالت إسـاءة اسـتعمال املخـدرات ومـا يـرتبط                  
ــيم مــدى       ــة لتقي ــات موثوق ــداد بيان ــشاكل صــحية، وإع ــن م ــذلك م ــشاكل االجتــار   ب  تفــشي م

وقد ُحدد مكتب األمم املتحـدة لغـرب       . باملخدرات وإساءة استعماهلا يف املنطقة دون اإلقليمية      
  .أفريقيا بوصفه شريكا تنفيذيا رئيسيا للجماعة يف جماالت األولوية هذه

أرحب بنتـائج مـؤمتر برايـا الـوزاري وأشـجع بلـدان املنطقـة دون اإلقليميـة علـى                    إنين  و  - ٣٢
اللـذين اعتمـدهتما، وذلـك      اإلقليميـة   شاركة بعزم يف تنفيـذ اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل              امل

ــا ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات        ــدعم مــن مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقي ب
وأكـرر النـداء الـذي وجهتـه إىل اجملتمـع الـدويل أثنـاء               . واجلرمية ومنظومة األمـم املتحـدة ككـل       

برايا لدعم املنطقة دون اإلقليمية يف مواجهة التحدي اجلسيم الـيت يطرحـه االجتـار               انعقاد مؤمتر   
ــدان     . باملخــدرات ــاء القــدرات يف بل ــة احلامســة لبن ويف هــذا الــصدد، أود أن أشــدد علــى األمهي

املنطقة دون اإلقليمية وحشد املوارد ملـساعدة الـدول اإلقليميـة يف مواجهـة هـذا التحـدي علـى             
  .ية والعابرة للحدوداملستويات الوطن

  
  منطقة الساحل    

واصـل مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيـا متابعتــه عــن كثــب للتطــورات يف منطقــة     - ٣٣
الــساحل، مبــا يف ذلــك، بوجــه خــاص، التقــدم احملــرز يف عمليــات الوســاطة املتعلقــة بــالتمرد يف  

م ممثلـي اخلـاص بزيـارة    أكتـوبر، قـا   / تـشرين األول   ٢٤  و ٢٣ويف  . مشال مايل واحلالة يف النيجر    
إىل مــايل عقــد خالهلــا مــشاورات مــع الــرئيس أمــادو تومــاين وغــريه مــن كبــار املــسؤولني            
احلكوميني بشأن احلالـة األمنيـة يف منطقـة كيـدال يف البلـد، وبـشأن األعمـال التحـضريية لعقـد                     

كو يف  وُعقـد اجتمـاع وزاري يف بامـا       . مؤمتر إقليمي بـشأن األمـن والتنميـة يف منطقـة الـساحل            
نــوفمرب مــن أجــل التحــضري ملــؤمتر القمــة املقبــل، حيــث ضــم مجيــع البلــدان   / تــشرين الثــاين١١
وقُدمت توصيات من أجل مكافحة اإلرهـاب والتعـاون األمـين اإلقليمـي عـرب احلـدود،                 . املعنية

وتتواصـل املـشاورات بـشأن تـاريخ     . مبا يف ذلـك القيـام بـدوريات مـشتركة وتبـادل املعلومـات            
  . اليت ُيتوقع أن يتم خالهلا اعتماد إعالن وخطة عمل بشأن السالم واألمن والتنميةعقد القمة

  
  منطقة هنر مانو    

تــستحق بلــدان هنــر مــانو اهتمامــا خاصــا مــن األمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل ككــل،     - ٣٤
وتـشمل  . تواجه مشاكل مشتركة عابرة للحدود وحتـديات مماثلـة يف مرحلـة مـا بعـد الـرتاع                إذ
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 املشاكل والتحديات انتـشار األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة، ومـسألة نـزع سـالح                   هذه
ــة الــشباب     . املقــاتلني الــسابقني وتــسرحيهم وإعــادة إدمــاجهم، وانعــدام األمــن الغــذائي، وبطال

وســيعمل مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا، إىل جانــب األفرقــة القطريــة وبعثــات الــسالم   
دة، على إجياد وحشد الدعم للمشاريع املناسبة من أجـل تعزيـز التعـاون عـرب              التابعة لألمم املتح  

ويف هذه األثناء، ركز املكتب بـشكل خـاص علـى احلالـة اهلـشة               . احلدود فيما بني هذه البلدان    
  .يف غينيا وساند اجلهود املبذولة لتهيئة الظروف املناسبة لعقد انتخابات تشريعية يف هذا البلد

ــاب   - ٣٥ ــه، يف   ويف أعقـ ــسانا كونتيـ ــا، النـ ــاة رئـــيس غينيـ ــانون األول٢٢وفـ ــسمرب / كـ ديـ
والتوترات النامجة عن حترك جمموعة من الضباط العسكريني لالسـتيالء علـى الـسلطة، شـّددت                

ديـــسمرب علـــى ضـــرورة نقـــل الـــسلطة بـــصورة ســـلمية / كـــانون األول٢٣يف بيـــان صـــادر يف 
ــة وفقــا للدســتور  ــذ ذلــك احلــني واألمــم  . ودميقراطي ــابع عــن كثــب التطــورات   ومن  املتحــدة تت

احلاصلة يف هذا البلد، باالتصال مع اجلماعة واالحتاد األفريقي، بغيـة اإلسـهام يف حتقيـق عمليـة                  
انتقاليــة سلــسة يف غينيــا الــيت كــان هلــا يف املاضــي دور رئيــسي يف إيــواء الالجــئني الفــارين مــن  

نطلــق، ســافر ممثلــي اخلــاص إىل ومــن هــذا امل. الرتاعــات يف بلــدان أخــرى مــن حــوض هنــر مــانو
أصـحاب املـصلحة الـوطنيني     يناير لكـي يؤكـد لكـل مـن        / كانون الثاين  ٣كوناكري، غينيا، يف    

وستواصـل األمـم املتحـدة دعـم     . وشركائنا على ضرورة العودة السريعة إىل النظـام الدسـتوري     
  .هذه اجلهود واملسامهة فيها

  
  بطالة الشباب    

حدة لغرب أفريقيا إيـواء مكتـب غـرب أفريقيـا لـشبكة عمالـة               يواصل مكتب األمم املت     - ٣٦
الشباب، وهي عبـارة عـن هيكـل ثالثـي األطـراف بـني األمـم املتحـدة ومنظمـة العمـل الدوليـة                   

 مـن أجـل وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات ملواجهـة ظـاهرة               ٢٠٠٦والبنك الـدويل، أنـشئ يف عـام         
الـة الـشباب يف إعـداد خطـة عمـل        ويـسعى املكتـب إىل التعـاون مـع شـبكة عم           . بطالة الـشباب  

مشتركة، وذلك يف إطار جهوده املتواصلة لزيادة الوعي بشأن بطالـة الـشباب بوصـفها هتديـدا                 
بطالــة ” بعنــوان ٢٠٠٦أغــسطس /لألمــن يف غــرب أفريقيــا، وكمتابعــة لتقريــره املــؤرخ يف آب

  .“الشباب وانعدام األمن اإلقليمي يف غرب أفريقيا
  

  يا اجلنسانيةحقوق اإلنسان والقضا    
 لواليتــه وتوصــيات جملــس األمــن  واصــل مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا، وفقــا   - ٣٧
الــصلة، تــشجيع وتيــسري اتبــاع هنــج متــسق ومتكامــل إزاء حقــوق اإلنــسان والقــضايا           ذات

وأُحـرز تقـدم صـوب إنـشاء فريـق عامـل مـن أجـل تنـسيق               . اجلنسانية يف املنطقة دون اإلقليميـة     
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يوليه، عقـد   / متوز ٢٨ويف  ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥إقليمي لتنفيذ قرار جملس األمن       نووتعزيز هنج د  
املكتب اجتماعا ملمثلي الوكـاالت اإلقليميـة لألمـم ملتحـدة واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب                   
أفريقيا وممثلي اجملتمع املدين يف غرب أفريقيا ومنظمات دولية غـري حكوميـة مـن أجـل تـشكيل                   

 هبـدف إكمـال العمليـة يف    لـصيغة النهائيـة الختـصاصاته وخطـة عملـه،     جلنته التوجيهية ووضع ا   
  .٢٠٠٩ مطلع عام

وقام املكتب أيـضا بتعزيـز تعاونـه مـع شـركاء آخـرين، منـهم األمانـة التنفيذيـة ملنتـدى                       - ٣٨
منظمــات اجملتمــع املــدين يف غــرب أفريقيــا، مــن أجــل صــياغة اســتراتيجية دون إقليميــة حلقــوق  

وشــارك املكتــب يف االجتمــاع . اعــة واملكتــب يف تنــسيق هــذه املبــادرةوتــشترك اجلم. اإلنــسان
االستشاري الذي عقده املكتب اإلقليمي لغرب أفريقيـا التـابع ملفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق                  

نوفمرب يف داكار، وضم رؤساء األقسام القطريـة حلقـوق اإلنـسان،            / تشرين الثاين  ٣اإلنسان يف   
لتابعــة لألمــم املتحــدة يف املنطقــة دون اإلقليميــة، مــن أجــل فــضال عــن رؤســاء بعثــات الــسالم ا

وضع منهجية عمل منسقة وحتديد األهداف املشتركة وتوضـيح دور املكتـب اإلقليمـي لغـرب                
  .أفريقيا يف تعزيز حقوق اإلنسان يف غرب أفريقيا

  
  األمن الغذائي والقضايا اإلنسانية    

وره يف جمــال الــدعوة بإشــراك اجلماعــة واصــل مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا د  - ٣٩
ويــشجع املكتــب . وقــادة غــرب أفريقيــا يف ضــرورة بــذل جهــود قويــة لتحقيــق األمــن الغــذائي 

اجلماعة ويدعمها يف مبادرهتا الرامية إىل متابعة خطة العمـل الـيت اعتمـدها االجتمـاع الـوزاري                 
واصــل املكتــب أيــضا حــشد  وي. ٢٠٠٨مــايو /املعــين بأزمــة الغــذاء، املعقــود يف أبوجــا يف أيــار 

اهتمام الشركاء اإلمنائيني بشأن التهديد الذي ميثله انعدام األمـن الغـذائي لالسـتقرار يف املنطقـة                
  .دون اإلقليمية

وبنــاء علــى اقتــراح املكتــب، اتفقــت وكــاالت األمــم املتحــدة الــيت توجــد مقارهــا يف      - ٤٠
دائمــا يف جــدول أعمــال اجتماعــات داكــار علــى إبقــاء مــسألة األمــن الغــذائي باعتبارهــا بنــدا  

وشارك املكتب، بدعوة من مكتب منسق الشؤون اإلنـسانية، يف          . التنسيق اليت يعقدها املكتب   
ســبتمرب، / أيلــول١١  و١٠عمليــة النــداء املوحــد لغــرب أفريقيــا الــيت ُنظمــت يف داكــار يــومي  

، مـع   ٢٠٠٩ل لعام   هبدف اإلسهام يف وضع أولويات قصرية األجل لألنشطة اإلنسانية والتموي         
وشــارك أيــضا يف . التركيــز بوجــه خــاص علــى مواجهــة أزمــة الغــذاء يف املنطقــة دون اإلقليميــة

ــار يف         ــاملي يف داكـ ــامج األغذيـــة العـ ــا برنـ ــة الـــيت نظمهـ ــل اإلقليميـ ــة العمـ  تـــشرين ١٣حلقـ
وكانــت مــسألة األمــن الغــذائي موضــع نظــر أيــضا يف اجتمــاع فريــق املــديرين    . نــوفمرب/الثــاين
األمن الغذائي واحلمايـة    ”نوفمرب والذي اختذ موضوع     / تشرين الثاين  ٢٦يميني، املعقود يف    اإلقل
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 أساســا إلطـاره التــشغيلي مـن أجـل دعــم األولويـات الوطنيــة عـن طريــق      “االجتماعيـة للفقـراء  
وخـالل هـذه االجتماعـات، أُعـرب عـن التقـدير       . شبكة األفرقة القطرية التابعـة لألمـم املتحـدة        

قوم به املكتب يف تعبئة منظومة األمم املتحدة بشأن مسألة انعدام األمـن الغـذائي               للدور الذي ي  
ــساين علــى        ــا، ويف طــرح شــواغل جمتمــع العمــل اإلن ــدا للــسالم يف غــرب أفريقي بوصــفها هتدي

  .املستوى السياسي املناسب
  

  دعم جلنة الكامريون ونيجرييا املختلطة  -هاء   
جلنـة الكـامريون ونيجرييـا املختلطـة، دعمـه لعمليـة            واصل ممثلي اخلاص، بصفته رئيس        - ٤١

وشـارك باالتـصال   . تعيني وتعليم احلدود بني الكامريون ونيجرييا وما يتصل بذلك مـن أنـشطة    
مع رئيس جلنة متابعة اتفـاق غـرين تـري ومـسؤولني مـن البلـدين، يف اجلهـود الدؤوبـة املبذولـة                       

ىل الكامريون يف شبه جزيرة باكاسـي، والـيت         لكفالة النقل السلس واآلمن للسلطة من نيجرييا إ       
ويف رسـالة   . أغـسطس / آب ١٤ُتوجت حبفل التسليم النهائي للسلطة يف كاالبار، نيجرييـا، يف           

املناسبة رئـيس جلنـة املتابعـة، هّنـأت الكـامريون ونيجرييـا علـى اختتـام                 تلك  ألقاها نيابة عين يف     
اســتمرار دعــم األمــم املتحــدة يف   كمــا أكــدت هلمــا. كل ســلميعمليــة التــسليم بنجــاح وبــش 

عملــهما معــاً إلهنــاء عمليــة تعلــيم حــدودمها الربيــة وتعزيــز تعاوهنمــا عــرب احلــدود والعمــل مــع    
  .جمتمعاهتما احمللية لبناء مستقبل يسوده االستقرار واالزدهار لألجيال القادمة

 املختلطـة  ومنذ ذلك احلـني، تواصـلت اجلهـود يف اجتمـاعي جلنـة الكـامريون ونيجرييـا            - ٤٢
أكتـوبر، ويف اجتمــاع جلنــة  / تــشرين األول١٠  و٩املعقـودين يف ياونــدي، الكـامريون، يــومي   

ديسمرب، وذلـك مـن أجـل تـسريع عمليـة تعلـيم             / كانون األول  ١٥املتابعة املعقود يف جنيف يف      
  .احلدود وتعزيز تدابري بناء الثقة بني البلدين واالستجابة الحتياجات السكان املتضررين

وواصل املكتب، وفقا لواليته، تقـدمي املـساعدة لعمليـة تعلـيم احلـدود وأفرقـة املـراقبني                     - ٤٣
. املدنيني التابعة للّجنة املختلطة عـن طريـق تـوفري املـوارد البـشرية والـدعم اللوجـسيت واإلداري                  

  .كما ساعد جلنة املتابعة يف رصد تنفيذ سحب السلطة ونقلها يف شبه جزيرة باكاسي
  

  مالحظات وتوصيات  -رابعا   
يف تقريري الـسابق، سـلطت الـضوء علـى التقـدم احملـرز صـوب توطيـد دعـائم الـسالم                 - ٤٤

واألمــن يف غــرب أفريقيــا، ال ســيما يف جمــايل صــنع الــسالم والتعــايف يف مرحلــة مــا بعــد انتــهاء   
جهـه  وأعربت، يف الوقت نفسه، عـن القلـق إزاء التحـديات الرئيـسية املتمثلـة يف مـا توا                  . الرتاع

ــة     ــات اجتماعي ــن اجتاه ــة م ــزع اســتقرارها      -املنطق ــة ميكــن أن تزع ــية وأمني  اقتــصادية وسياس
وقد كان املكتـب    . يتطلب من األمم املتحدة واجملتمع الدويل جهودا دائبة واهتماما مستمرا          مما
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ســباقا إىل اإلســهام يف اجلهــود الراميــة إىل معاجلــة تلــك املــسائل وعمــل يف الوقــت نفــسه علــى   
 التعاون بشكل أوثق فيما بني كيانات األمم املتحـدة يف املنطقـة دون اإلقليميـة والتـرويج             تيسري

إلقامة شراكات أقوى بني األمم املتحـدة واملنظمـات دون اإلقليميـة وسـائر املنظمـات النـشطة                   
يف غرب أفريقيا، ومن بينها اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا واحتـاد هنـر مـانو واالحتـاد                    

وإنين أشجع املكتب على مواصلة العمل عن كثب مـع املنظمـات            . فريقي واالحتاد األورويب  األ
  . واملؤسسات الدولية األخرى على تقدمي دعم منسق للمنطقة الفرعية

وسوف يواصل املكتب، خالل األشهر الستة القادمة، تدعيم النهج الواعد املتبع حـىت               - ٤٥
هام يف جهـود الوسـاطة واملـساعي احلميـدة يف املنطقـة      وسيستمر ممثلي اخلاص علـى اإلسـ   . اآلن

مــع التركيــز، بوجــه خــاص، علــى املبــادرات املــشتركة مــع اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب    
  .  أفريقيا واملنظمات اإلقليمية األخرى املعنية مبنع نشوب الرتاعات وبناء السالم

 االهتمـام علـى   االت الـيت تـوىل  وفيما يتعلق بالوضع األمين يف غرب أفريقيا، تشمل اجمل        - ٤٦
األمـن الغـذائي واألزمـة املاليـة العامليـة؛ واملـسائل املتـصلة باالنتخابـات؛         : سبيل األولوية ما يلـي    

وإصالح قطاع األمـن وسـيادة القـانون؛ وحقـوق اإلنـسان والعدالـة االنتقاليـة؛ وتنفيـذ قـراري                    
  . أة والسالم واألمناملتعلقني باملر) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٤جملس األمن 

وينبغي تشجيع املكتب على املضي يف أداء دور أكرب مـن أي وقـت مـضى يف التوعيـة                     - ٤٧
بالصلة بني االجتار باملخدرات والسالم واألمن يف غرب أفريقيا والترويج لضرورة اختـاذ تـدابري               

ون الوثيـق الـذي منـا    وينبغي، أيضا، متابعة وتدعيم التعـا . حامسة يف املنطقة ملعاجلة تلك املشكلة   
بــني املكتــب ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة واجلماعــة االقتــصادية لــدول   

والواقع أن املكتب يعمل عن كثـب مـع فـرق اخلـربات الفنيـة               . غرب أفريقيا بشأن تلك املسألة    
سياق، أن يـضطلع  التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وينبغـي لـه يف هـذا الـ              

بــدور قيــادي يف تنــسيق اإلســهامات املقدمــة مــن األمــم املتحــدة مــن أجــل تنفيــذ خطــة عمــل    
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ملكافحة املخدرات اليت اعتمـدت يف مـؤمتر قمـة أبوجـا                 

ــانون األول١٩يف  ــود يـــومي   / كـ ــا املعقـ ــؤمتر برايـ  تـــشرين ٢٩ و ٢٨ديـــسمرب، يف أعقـــاب مـ
 لتقيـيم   ٢٠٠٩وحتقيقا لتلك الغاية، أعتزم إيفاد بعثـة تقيـيم تقـين يف أوائـل عـام                 . كتوبرأ/األول

ــا واملنطقـــة الفرعيـــة     فـــرص تعزيـــز الـــدعم املقـــدم للجماعـــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـ
واحتياجاهتمــا يف ذلــك امليــدان، مــع التركيــز علــى تــدعيم قــدرة املؤســسات األمنيــة والقــضائية  

  . انون اليت تشارك يف مكافحة اجلرمية املنظمة يف غرب أفريقياومؤسسات إنفاذ الق
ــا، وأن        - ٤٨ ــساعدة للكــامريون ونيجريي ــدمي امل ــستمر يف تق ــضا، للمكتــب أن ي ــي، أي وينبغ

يواصل بناء الثقة عرب حدودمها املشتركة وأن يتصدى باالشـتراك معهمـا للتحـديات املـستجدة                
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 االقتصادية يف املنطقة، وذلك يف اإلطـار العـام لتنفيـذ            -فيما يتصل باألمن والتنمية االجتماعية      
  . ٢٠٠٢أكتوبر /حكم حمكمة العدل الدولية الصادر يف تشرين األول

وختاما، أود أن أعرب عن تقديري حلكومات دول غـرب أفريقيـا وملفوضـية اجلماعـة                - ٤٩
وأود، أيـضا،   . ماالقتصادية لدول غرب أفريقيا وسائر املؤسـسات اإلقليميـة ملـا تقدمـه مـن دعـ                

أن أعرب عن تقـديري لكيانـات منظومـة األمـم املتحـدة العاملـة يف املنطقـة الفرعيـة، ولرؤسـاء           
بعثات األمم املتحدة للسالم ورؤساء مكاتب األمم املتحدة اإلقليمية ولألفرقة القطرية ولـسائر             

جي الـشكر لـسعيد     وأخريا، أود أن أز   .  والدوليني لتعاوهنم مع املكتب    نيالشركاء دون اإلقليمي  
جينيــت ممثلــي اخلــاص وملــوظفي املكتــب وجلنــة الكــامريون ونيجرييــا املــشتركة ملــا قــدموه مــن   
ــة        ــستدامني يف املنطقـ ــن مـ ــالم وأمـ ــق سـ ــى حتقيـ ــساعدة علـ ــة إىل املـ ــود الراميـ ــهام يف اجلهـ إسـ

  .اإلقليمية دون
  


