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  األمم املتحدة لغرب أفريقيا تقرير األمني العام عن أنشطة مكتب    
    

  مقدمة  -أوال   
 ٢٠٠٧ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢١وافـــــق جملـــــس األمـــــن يف رســـــالته املؤرخـــــة   - ١
)S/2007/754 ( كـــانون ٣١علـــى متديـــد واليـــة مكتـــب األمـــم املتحـــدة لغـــرب أفريقيـــا حـــىت 

ر كــل ســتة أشــهر عــن مــدى تنفيــذ املكتــب   ، وطلــب مــين تقــدمي تقريــ ٢٠١٠ديــسمرب /األول
ديـسمرب  / كـانون األول ٣١يوليـه إىل  / متـوز ١ويغطـي هـذا التقريـر الفتـرة مـن      . لواليته املنقحـة  

، ويركز على التطورات املستجدة يف غرب أفريقيا على الصعيد الوطين وعلـى الـصعيد          ٢٠١٠
ضــطلع هبــا املكتــب يف الــشامل لعــدة قطاعــات وتلــك العــابرة للحــدود، وعلــى األنــشطة الــيت ا 

جماالت الدبلوماسية الوقائيـة والتوعيـة بالتهديـدات والتحـديات اجلديـدة، عـالوة علـى اجلهـود                  
املبذولـــة حلفـــز املـــشاورات والتعـــاون علـــى الـــصعيد دون اإلقليمـــي، والتنـــسيق مـــع اجلماعـــة  

  . ستقراراالقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي ومساعدهتما إلشاعة السالم واال
ومــع أن التقــدم احملــرز يف معاجلــة هــذه املــسائل ألمــر مــشجع، فإنــه يلــزم زيادتــه لكــي    - ٢

وعلـى غـرار مـا شـددت عليـه يف         . ُيحدث تغيريا ملموسا يف حياة سكان املنطقة دون اإلقليمية        
، ال تـزال منطقـة غـرب        )S/2010/324(تقريري األخري عن مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيـا          

فهــي تواجــه مــشاكل  . يــا تتــأثر ســلبا بعوامــل داخليــة وخارجيــة تزعــزع االســتقرار فيهــا   أفريق
داخلية يف جمـاالت إدارة الـشؤون العامـة وسـيادة القـانون، والـشفافية واملـساءلة، واالنتخابـات                   
الـيت تنطـوي علـى خمالفـات، وتواصـل الــصعوبات يف فهـم مبـادئ معينـة مثـل تقاسـم الــسلطة،           

. واملــساواة بــني اجلنــسني، وحقــوق اإلنــسان، واإلفــالت مــن العقــاب وإصــالح قطــاع األمــن، 
العوامــل اخلارجيــة الــيت مــا برحــت تــؤثر ســلبا يف أوضــاع غــرب أفريقيــا، فطابعهــا الغالــب  أمــا

وهــي تــشمل األنــشطة اإلرهابيــة واجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود،   . إقليمــي وعــابر للحــدود
  .وأبرزها االجتار باملخدرات
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التطــورات الــسياسية اخلاصــة بكــل بلــد واملــساعي احلميــدة الــيت يبــذهلا      -ثانيا   
  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا

مــا زالــت بلــدان مــن غــرب أفريقيــا تعــاين مــن القالقــل الــسياسية نتيجــة لالنتقــال مــن     - ٣
. احلكم العسكري أو حاالت التوتر األهلي إىل أنظمة دميقراطية أكثر انفتاحـا ونظـم دسـتورية               

أبرز األمثلة على ذلك احلالة السائدة يف كل من غينيا والنيجر، والتوتر الذي تال االنتخابـات                و
وركز القسم األعظم من املساعي احلميدة الـيت بـذهلا املكتـب أثنـاء الفتـرة      . يف موريتانيا وتوغو 

  . املشمولة بالتقرير على هذه التطورات اخلاصة بكل بلد
  

  غينيا  -ألف   
ــا   - ٤ ــاركت فيهــا      نظمــت غيني ــة ش ــية دميقراطي ــا، انتخابــات رئاس ــرة يف تارخيه ، ألول م

ــه / حزيــران٢٧أحــزاب متعــددة وذلــك يف   وجــرت عمليــات التــصويت يف جــو  . ٢٠١٠يوني
 مرشحان مها السيد سـيلّو      ٢٤ وبرز من أصل املرشحني املتنافسني الــ     . سلمي باعث على الثقة   

يف غينيــا، والــسيد ألفــا كونــدي، رئــيس جتمــع  دالــني ديــالو، رئــيس احتــاد القــوات الدميقراطيــة  
 يف املائــة مــن األصــوات والثــاين علــى نــسبة  ٤٣,٦٩شــعب غينيــا، فحــصل األول علــى نــسبة  

وإن اجلولة الثانية لالنتخابات الرئاسية الـيت كـان مـن املقـرر إجراؤهـا بدايـةً                 .  يف املائة  ١٨,٢٥
ــه / متــوز١٨يف  ــرز أصــحاب   ، أرجئــت عــدة مــرات بفعــل اخلــالف ال  ٢٠١٠يولي قــائم بــني أب

املصلحة، وخباصة املرشحني البـارزين، علـى توقيتـها وطرائـق إجرائهـا مـن جهـة، والـصعوبات                   
ــة واللوجــستية مــن جهــة أخــرى   ــار    . التقني ــا أحــد كب ــد إىل غيني ــات، أوف ــرة االنتخاب ــاء فت وأثن

ة الـشؤون   املستشارين يف شؤون الوساطة ونائب مدير شـعبة املـساعدة االنتخابيـة التابعـة إلدار              
السياسية لكـي يـؤازرا باسـم األمـم املتحـدة مـساعي الوسـاطة املبذولـة علـى الـصعيد اإلقليمـي                       

  .بالتعاون مع املنسق املقيم لألمم املتحدة
أغسطس، التقى ممثلي اخلاص لغرب أفريقيا بسيلّو دالني ديالو يف داكـار            / آب ١٢ويف    - ٥

وقام وفد مـشترك بـني اجلماعـة        . ولة الثانية لتبادل وجهات النظر بشأن تبعات إرجاء تاريخ اجل       
ــومي        ــا يــ ــارة غينيــ ــدة بزيــ ــم املتحــ ــي واألمــ ــاد األفريقــ ــا واالحتــ ــرب أفريقيــ ــصادية لغــ   االقتــ

 لبحث التقـدم احملـرز إلجـراء اجلولـة الثانيـة لالنتخابـات الـيت             ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٠  و ١٩
كيفيـة معاجلـة الثغـرات      وحبثت هذه البعثة املـشتركة      . سبتمرب/ أيلول ١٩أرجئت من جديد إىل     

  .اليت شهدهتا اجلولة األوىل، للحيلولة دون حصول أي مشاكل أثناء اجلولة الثانية
ع املرشـحان للجولـة الثانيـة لالنتخابـات، سـيلّو دالـني ديـالو               سبتمرب، وقّـ  / أيلول ٣ويف    - ٦

، وألفا كونـدي، مـذكرة تفـاهم يف واغـادوغو برعايـة رئـيس بوركينـا فاسـو، بليـز كومبـاوري                     
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الذي توسط باسم اجلماعة االقتصادية لغـرب أفريقيـا حلـل هـذه املعـضلة يف غينيـا، تعهـدا فيهـا                   
بالعمل على أن تكون االنتخابات حرة وشفافة ونزيهة وبـصون اللحمـة االجتماعيـة والوحـدة                

ــة ــول٣  و٢ويف . الوطني ــا مــع    ٢٠١٠ســبتمرب / أيل ــدويل املعــين بغيني ــصال ال ــق االت ، حبــث فري
ــدم عمليــة التحــضري للجولــة الثانيــة مــن         أصــحاب املــصل  ــوطين مــدى تق حة علــى الــصعيد ال

سيما على مـستوى التعـاون احليـوي         االنتخابات الرئاسية واملشاكل اليت ال تزال تعترضها، وال       
ــستقلة ووزارة إدارة     ــة املــ ــة الوطنيــ ــة االنتخابيــ ــني اللجنــ ــسياسية  بــ ــشؤون الــ ــاليم والــ .  األقــ

ــا واالحتــاد   ســبتمرب، أطلــع وفــد مــ /أيلــول ٤ ويف شترك بــني اجلماعــة االقتــصادية لغــرب أفريقي
األفريقي واألمم املتحدة الرئيس بليز كومباوري يف واغادوغو على آخـر التطـورات املـستجدة               
يف غينيا وعلى مـا خلـص إليـه االجتمـاع الـذي عقـده فريـق االتـصال الـدويل املعـين بغينيـا مـع                           

ي ميكــن لوســيط اجلماعــة االقتــصادية لغــرب اجلهــات املعنيــة، وشــدد علــى الــدور احليــوي الــذ
  . أفريقيا تأديته لضمان أن تنفَّذ العملية االنتقالية يف غينيا يف جو سلمي وذي مصداقية

سبتمرب، عقـدت بلـدان اجلماعـة االقتـصادية لغـرب أفريقيـا مـؤمتر قمـة                 / أيلول ١٧ويف    - ٧
لــي اخلـاص، وصــدر عنـه بيــان    بيـساو، حـضره ممث  -اسـتثنائيا يف أبوجـا لبحــث احلالـة يف غينيــا    

. بشأن غينيا دعا إىل حتديد موعد، بدون أي إبطاء، إلجراء اجلولة الثانية لالنتخابـات الرئاسـية              
عاهـا يف واغـادوغو يف      كما دعا البيان املرشَحني إىل التقيـد مبـا ورد يف مـذكرة التفـاهم الـيت وقّ                 

  . يقياسبتمرب برعاية وسيط اجلماعة االقتصادية لغرب أفر/أيلول ٣
وعقــب تــصاعد حــدة التــوتر النــاجم عــن اخلالفــات علــى مــدى مــصداقية اللجنــة             - ٨

االنتخابية الوطنية املستقلة وعلى رئيسها، يّسر مكتب األمم املتحدة لغـرب أفريقيـا إيفـاد وفـد                 
آخر مشترك بني اجلماعة االقتصادية لغرب أفريقيا واالحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة ببعثـة إىل                

سبتمرب ملساعدة الغينيني على إبقاء عمليـة االنتقـال         / أيلول ٢٠ إىل   ١٨كري يف الفترة من     كونا
وتوصل الوفـد إىل انتـزاع تعهـد آخـر مـن املرشـَحني بـضبط الـنفس والطلـب مـن                      . يف موعدها 

وبناء علـى نـصيحة الوفـد املـذكور،         . أنصارمها هتدئة األمور، وفتح قنوات احلوار الدائم بينهما       
ينيا بالنيابة، اجلنرال سيكوبا مونايت، علـى أن يتفـق املرشـحان واللجنـة االنتخابيـة       أصر رئيس غ  

ويف وقـت الحـق، توجـه الوفـد املـشترك إىل واغـادوغو              . على موعد للجولة الثانية لالنتخابات    
ســبتمرب علــى آخـر املــستجدات، مــشددا علــى  / أيلــول٢١حيـث أطلــع الــرئيس كومبـاوري يف   

ــام الوســيط حبــثّ    ــة      ضــرورة قي ــاء العملي ــسلطة أثن ــد مــن ال ــى ممارســة مزي ــايت عل ــرال كون اجلن
وحتادثــت يف هــذه األثنــاء مــع عــدد مــن القــادة يف املنطقــة والقــادة األجانــب، مــن     . االنتقاليــة

ضــمنهم الــرئيس غــودالك جوناثــان، بــصفته رئــيس اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، 
واجتمعت أيضا بوفود مـن غينيـا ونيجرييـا         . ماملطلب مساعدهتم على دفع هذه العملية إىل األ       
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وفرنــسا يف نيويــورك علــى هــامش دورة اجلمعيــة العامــة، وأثــرت معهــا مــسألة غينيــا وضــرورة  
  . العمل على أن جتري االنتخابات مبصداقية ويف أجواء سلمية ويف حينها

أكتـوبر  /ول تـشرين األ   ٢وعلى إثر هذه املشاورات املكثفة، أعلـن اجلنـرال كونـايت يف               - ٩
عن تشكيل جلنة متابعة لتساعد اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة على تنظـيم االنتخابـات الـيت                

وعلى الرغم من أن هذا القرار قوبل بترحيـب أصـحاب املـصلحة كافـة، ظلـت        . طال انتظارها 
ن العمليــة االنتخابيــة تواجــه صــعوبات ذات صــلة بتوقيتــها وباللجنــة االنتخابيــة، ممــا زاد مــ         

  . احتماالت اندالع أعمال عنف ووقوع مشاكل أمنية
أكتــوبر، أصــدر الــرئيس كونــايت مرســوما حــدد مبوجبــه يــوم        / تــشرين األول٥ويف   - ١٠
ــشرين األول ٢٤ ــية     /تـ ــات الرئاسـ ــة لالنتخابـ ــة الثانيـ ــراء اجلولـ ــدا إلجـ ــدا جديـ ــوبر موعـ   .أكتـ

 وجهـات نظـر املرشـَحني بـشأن         غري أنه تعذر التقيد هبذا املوعد لعدد من األسباب، منها تبـاين           
ونتيجة لعدم التوصل إىل تسوية هبذا الشأن، عمد الرئيس كونـايت إىل            . رئيس اللجنة االنتخابية  

تعيني مستشار هذه اللجنة، ممثل املنظمـة الدوليـة للفرنكوفونيـة، اجلنـرال املـايل املتقاعـد سـياكا                  
  .  التعيني ترحيب املرشَحنيولقي هذا. توماين سنغاري، رئيسا جديدا للجنة االنتخابية

أكتوبر، توجـه ممثلـي اخلـاص مـن جديـد إىل كونـاكري حيـث                / تشرين األول  ١٣ويف    - ١١
حبث مع اجلهات املعنية يف العاصمة الغينية، من ضمنها الرئيس بالنيابة الرئيس كونـايت ورئـيس            

وأكـدت لـه    . الوزراء دوري، مسألة احتمال اندالع مواجهات عنيفـة ذات صـلة باالنتخابـات            
. هذه اجلهات أن احلكومة عازمة على صـون القـانون والنظـام العـام أثنـاء االنتخابـات وبعـدها                  

ودعوا اجملتمع الدويل من جديد إىل تقـدمي دعـم إضـايف لتعزيـز سـلطة احلكومـة املؤقتـة، وذلـك                      
بعدة وسائل من بينها حثّ اجملتمع الدويل على التهديد بفرض عقوبات حمـددة األهـداف علـى              

مثلــي اخلــاص أهنمــا عازمــان علــى وأكــد املرشــحان مل. العناصــر الــيت تعطــل جمــرى االنتخابــات
جتــرى االنتخابــات يف أجــواء ســلمية، وأهنمــا موافقــان علــى مبــدأ تــشكيل حكومــة وحــدة    أن

  . وطنية تتمثل فيها مجيع األطراف وعلى إبقاء قنوات احلوار والتواصل بينهما مفتوحة
أكتــوبر، وبعــد التــشاور مــع كــل أصــحاب املــصلحة، اقتــرح    /ل تــشرين األو٢٦ويف   - ١٢

ــوم      ــة أن يكــون ي ــة االنتخابي ــد للجن ــرئيس اجلدي ــشرين األول٣١ال ــوبر / ت ــد ٢٠١٠أكت  املوع
وأصدر الرئيس كونـايت، بعـد النظـر يف هـذا           . اجلديد إلجراء اجلولة الثانية لالنتخابات الرئاسية     

وعقـب  .  موعـدا هلـذه اجلولـة      ٢٠١٠نـوفمرب   /اين تـشرين الثـ    ٧االقتراح، مرسوما حيدد فيه يوم      
 تـشرين   ٨ إىل   ٣إعالن هـذا املوعـد، توجـه ممثلـي اخلـاص مبهمـة إىل كونـاكري يف الفتـرة مـن                      

. نوفمرب ملؤازرة اجلهود املبذولة خللق الظروف املناسبة إلجراء اجلولـة الثانيـة لالنتخابـات             /الثاين
وأثنـاء عمليـة فـرز      . نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٧ أي   ويف هناية األمر، مت التصويت يف موعده املقرر       
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األصوات، بدأ مناصرو السيد ديالو التشكيك يف نزاهة هـذه العمليـة مـّدعني حـصول غـش يف                   
وعلى الرغم من أن االنتخابـات جـرت يف جـو سـلمي ومـنظم، بقـي                 . بعض الدوائر االنتخابية  

وأعقبـت  . تة اليت طعن هبا السيد ديالو     التوتر شديدا بسبب إعالن اللجنة االنتخابية النتائج املؤق       
إعالن هذه النتائج عمليات احتجاج عليها، نظمها بشكل رئيـسي مناصـرو الـسيد ديـالو علـى                 
مدى أيام، خملفـةً عـددا مـن الوفيـات واإلصـابات ودمـارا يف املمتلكـات، وسـط مـزاعم تؤكـد                  

مليـة أن املواجهـات     وأكـدت منظمـة الـصحة العا      . استخدام أفراد القـوات املـسلحة قـوة مفرطـة         
وعـاد اهلـدوء    .  آخرين غريهـم جبـروح     ٣٠٢ أشخاص وتسببت بإصابة     ١٠العنيفة أودت حبياة    

  . نوفمرب/ تشرين الثاين١٧إىل غينيا بعد إعالن احلكومة حالة الطوارئ يف 
 تـشرين   ١٧  و ١١وعاد ممثلي اخلاص إىل كوناكري وبقي فيها يف الفترة املمتـدة بـني                - ١٣
وبقـي علـى اتـصال      . ، للمساعدة على تطويق حالة التوتر اليت أعقبت االنتخابـات         نوفمرب/الثاين

دائم بكل أصحاب املصلحة، وخباصة املرشَحني الرئاسيني، وحثهم علـى احلفـاظ علـى الـسالم                
واجتمـع ممثلـي اخلـاص، إىل    . وقبول نتائج االنتخابات واالحتكام إىل القانون ملعاجلة الشكاوى   

ــالو     جانــب أعــضاء آخــرين مــ   ــسيد ســيلّو دالــني دي ــا، بال ــدويل املعــين بغيني ن فريــق االتــصال ال
لإلعراب له عـن القلـق إزاء إعالنـه أنـه لـن يقبـل النتـائج املؤقتـة إىل أن تنظـر اللجنـة االنتخابيـة                  

وأكــد رئــيس اللجنــة االنتخابيــة، اجلنــرال ســنغاري، للــسيد . علــى النحــو الواجــب يف شــكاواه
ينهما أنه قد مت النظر يف مجيع الشكاوى وأن النتـائج جـاءت صـورة    ديالو أثناء اجتماع الحق ب 

  . دقيقة عن التصويت
نــوفمرب، أعلنــت اللجنــة االنتخابيــة جممــل النتــائج املؤقتــة الــيت    / تــشرين الثــاين١٦ويف   - ١٤

ــايل   ــى النحــو الت ــسبة     : كانــت عل ــى ن ــات إذ حــصل عل ــدي يف االنتخاب ــا كون ــاز املرشــح ألف ف
ــة مــن  ٥٢,٥٢ ــسبة      يف املائ ــى ن ــالو عل ــني دي ــة٤٧,٤٨األصــوات وحــصل ســيلّو دال .  يف املائ

يقبل احتاد القـوات الدميقراطيـة يف غينيـا، الـذي يتزعمـه الـسيد ديـالو، هـذه النتـائج وأعلـن                ومل
ويف اليوم نفـسه، التقـى ممثلـي اخلـاص بالـسيد ديـالو              . عزمه على الطعن فيها أمام احملكمة العليا      

ودعـا الـسيد    . الم يف البلـد عـرب مناشـدة مناصـريه ضـبط الـنفس             وحثه على صون اللحمة والـس     
ــة لكــي ُينظــر     ــد، إىل اللجــوء إىل الوســائل القانوني ــالو، مــن جدي ــائج  دي ــى النت  يف اعتراضــه عل

  . املعلنة املؤقتة
والتقى املمثـل اخلـاص لألمـني العـام أيـضا بـالرئيس بالنيابـة، اجلنـرال كونـايت، حبـضور                       - ١٥

املــسألة الرئيــسية املقلقــة الــيت أثارهــا يف هــذا االجتمــاع كــان اســتخدام    و. القــادة العــسكريني
وبـدوره،  . القوات املسلحة للقوة املفرطة أثناء عمليـات االحتجـاج الـيت انطلقـت يف الـشوارع               

طلب الرئيس بالنيابة من ممثلي اخلاص املساعدة على تيسري احلوار بني املرشـَحني لـضمان عـدم                 
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 قطعاها سابقا املتمثلة يف العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنيـة،            ختليهما عن التعهدات اليت   
وأكــد الـوزير املـسؤول عــن شـؤون األمــن    . أيـا يكـن الفــائز منـهما باجلولـة الثانيــة لالنتخابـات     

ملمثلي اخلاص أنه مت، على حد ما قيل، إصدار أوامر لقـوات الـشرطة والـدفاع بعـدم اسـتخدام            
نـوفمرب، أعلنـت الـسلطات االنتقاليـة حالـة الطـوارئ يف             /ثـاين  تـشرين ال   ١٧ويف  . القوة املفرطـة  

ــائج النهائيــة يف       ــة دون انــدالع مزيــد مــن أعمــال العنــف، إىل أن تعلــن النت ــه للحيلول البلــد كل
ــانون األول ٢ ــسمرب/كــ ــن  . ديــ ــرة مــ ــاين ١٥ويف الفتــ ــشرين الثــ ــوفمرب إىل / تــ ــانون ٢نــ  كــ

 رفيعـو املـستوى يف األمـم املتحـدة          ديسمرب، تعاونت أنا ومبعوثي الشخصي ومـسؤولون      /األول
مع جهات فاعلة علـى الـصعد الـوطين واإلقليمـي والـدويل، للمـساعدة علـى إعـادة اهلـدوء إىل                      
البلد، ودعونا مجيـع الغينـيني إىل قبـول نتـائج االنتخابـات وحـل أي خالفـات بينـهم بالوسـائل                      

السيد ألفا كوندي هو الفـائز      ديسمرب، أعلنت احملكمة العليا أن      / كانون األول  ٣ويف  . القانونية
واتصل ممثلي اخلاص الذي كان قد وصـل إىل كونـاكري قبـل إعـالن               . يف االنتخابات الرئاسية  

واجتمـع أيـضا   . احملكمة العليا النتائج النهائية، بالرئيس املنتخب ألفا كوندي وهنـأه علـى فـوزه           
ــاد األ       ــوث اخلــاص لالحت ــاري دوري، حبــضور املبع ــوزراء، جــان م ــرئيس ال ــي، وأجريــا  ب فريق

مباحثات مكثفة بشأن ما يـتعني القيـام بـه يف األيـام القليلـة القادمـة للمحافظـة علـى اهلـدوء يف                        
وتلبيـة لـدعوة الـسيد     . وحثّا رئيس الـوزراء دوري علـى زيـارة الـسيد سـيلّو دالـني ديـالو                . البلد

ار حـشد مجـاهريي   ديالو، حل الوفد املشترك بني االحتاد األفريقي واألمم املتحـدة ضـيفا يف إطـ      
  .أعلن فيه السيد ديالو قبوله قرار احملكمة العليا

  
  النيجر   -باء   

وعقــب . خـالل الفتــرة املـشمولة بــالتقرير، شـوهد تقــدم يف عمليـة االنتقــال يف النيجـر       - ١٦
اجمللـس األعلـى    مـن ضـمنهم     ،  أجراها أصـحاب املـصلحة علـى الـصعيد الـوطين          املشاورات اليت   

ــادة إرســاء الدميق  ــة      إلع ــة الوطني ــة االنتخابي ــة واللجن ــادة عــسكرية واحلكوم ــة اخلاضــع لقي راطي
 جـدول زمـين انتخـايب تـوافقي يف          ، لبـدء الفتـرة االنتقاليـة،      املستقلة واحملكمة الدستورية، اعتمد   

ــشرين األول١ويف . ســبتمرب/ أيلــول١٧ ــوبر، وقّــ / ت ــة،  أكت ــق األول ســالو  ع رئــيس الدول الفري
وجـرى االسـتفتاء بـشكل سـلمي يف         . اء علـى الدسـتور اجلديـد      مرسوما بـشأن االسـتفت    دجيبو،  

 يف املائــة مــن األصــوات،  ٩٠,١٩أكتــوبر، واعتمــد دســتور جديــد بنــسبة   / تــشرين األول٣١
ومــن املقــرر إجــراء  .  يف املائــة٥٢,٦٥علــى االســتفتاء وبلغــت نــسبة املــشاركة يف التــصويت  

حولـة  ، مـع احتمـال إجـراء      ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣١االنتخابات الرئاسـية والربملانيـة يف       
إعالن النتـائج النهائيـة لالنتخابـات الرئاسـية         املتوقع  ومن  . مارس/ آذار ١٢نتخابات يف   ثانية لال 

  .أبريل/ نيسان٦أبريل، وسيجري تنصيب الرئيس املنتخب اجلديد يف / نيسان١يف 
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ق الوثيــق مــع اجلماعــة  ممثلــي اخلــاص، بالتنــسيحتــاوروطيلــة الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،   - ١٧
 الـوطين أصـحاب املـصلحة علـى الـصعيد     االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي، مع        

يونيــه، أوفــد / حزيــران١٢ويف  . إىل النظــام الدســتوريســلس وفعــالبــشكل  ،عــودةاللــضمان 
 .قليميـة جهود الوساطة اإل  األمم املتحدة   لكي يؤازر، باسم    مستشار أقدم للوساطة إىل النيجر،      

أصـحاب املـصلحة علـى الـصعيد        سـبتمرب، أجـرى ممثلـي اخلـاص مناقـشات مـع             /أيلول ١٣ويف  
الفريـق األول سـالو دجيبـو،        رئـيس الدولـة،      هـا ومع الشركاء الدوليني يف نيـامي، مبـا في        الوطين  

 الـسياسي   االنتقـال ورئيس الوزراء ووزير الشؤون اخلارجية الستعراض التقدم احملرز يف عمليـة            
 اإلنـسانية   ا يف األوضـاع   ممثلي اخلاص حتـسن   الحظ  وأثناء الزيارة،   . احلالة اإلنسانية يف البلد   ويف  

لوكـاالت  لاحلكومـة   قدمتـه   نتيجة لالستجابة الفعالة من جانب اجملتمع الـدويل والتعـاون الـذي             
يجـة  ونت .يف النيجـر  املعـوزين   اتيـة إليـصال املـساعدات اإلنـسانية إىل          ؤا هيـأ بيئـة م     ممـ اإلنسانية،  

االسـتمرار يف التركيـز     عـازم علـى     ممثلي اخلاص أيضا أن رئيس الدولـة        أكد  هلذه االجتماعات،   
نتخـب علـى النحـو املقـرر،     املرئيس الـ على املرحلة االنتقالية والوفاء بالتزامه بتسليم السلطة إىل        

وأكـد الفريـق األول     . على الرغم من اخلـالف احلاصـل بـني أعـضاء اجمللـس العـسكري احلـاكم                
.  للجمعيـة العامـة    املناقـشة العامـة   جلـسة   خالل لقائي معـه علـى هـامش         هذا األمر   سالو دجيبو   

  .يةلعملية االنتقالتقدمي الدعم، على أعلى مستوياهتا، لوعرضت األمم املتحدة 
ــع تــشرين األول   - ١٨ ــة     /ويف مطل ــو خطــوات هام ــق األول ســالو دجيب ــوبر، اختــذ الفري أكت

 أعــاد توزيــع ،إلعــادة إرســاء الدميقراطيــة، وحتقيقــا هلــذه الغايــة إلعــادة هيكلــة اجمللــس األعلــى  
ني أمنـيني رفيعـي     وألقي القبض على مـسؤول    .  واألمين  العسكري يناملناصب الرئيسية يف اجلهاز   

ــة  ــالتخطيط ال  الرتبـ ــزاعم بـ ــة وســـط مـ ــام الالحقـ ــرئيس املؤقـــت يف األيـ ــد الـ ويف . نقـــالب ضـ
بــد الكــرمي، النــاطق باســم اجمللــس األعلــى أكتــوبر، أكــد العقيــد غوكــوي ع/تــشرين األول ٢١

  .إلعادة إرساء الدميقراطية، اعتقال أربعة من كبار ضباط اجليش وأعضاء اجمللس
ونتيجــة هلــذه التطــورات املــثرية للقلــق، اضــطلع ممثلــي اخلــاص ورئــيس جلنــة اجلماعــة       - ١٩

أكتـــوبر، / تـــشرين األول١٥االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا ببعثـــة مـــشتركة إىل نيـــامي يف 
ربنــامج لللحــصول علــى توضــيحات مــن رئــيس الدولــة والتأكيــد علــى دعــم اجملتمــع الــدويل ل   

وعلى الرغم من أن الفريق األول دجيبو أقر بأن هناك خالفـات            .  الذي يعتمده النظام   االنتقايل
، فإنـه أكـد للوفـد    ا ومـدهت يـة االنتقالالعمليـة   بني أعـضاء اجمللـس العـسكري احلـاكم حـول مبـدأ              

وأشار إىل أن تدابري وقائية اختذت لضمان األمـن         . عمليةهذه ال هذه اخلالفات لن تؤثر على       أن
واالســتقرار، مــشريا إىل أنــه ســيتم اختــاذ املزيــد مــن القــرارات املناســبة رهنــا بنتــائج التحقيقــات 

مليـة  كمـا أنـه دعـا اجملتمـع الـدويل إىل تـوفري الـدعم املـايل للع        .  يف املـزاعم اآلنفـة الـذكر    اجلارية
  .اجلدول الزمين لالنتخاباتتنفيذ ر يف تفاديا للتأخبسرعة االنتخابية 
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، مــن املهــم اإلبقــاء علــى اليقظــة، يــةعمليــة االنتقالالوعلــى الــرغم مــن التقــدم احملــرز يف   - ٢٠
 مرحلتها األكثـر    يةعملية االنتقال ال لدخولوخصوصا بالنظر إىل حالة التذمر يف صفوف اجليش         

  .االنتخابات التشريعية والرئاسيةيف املتمثلة حساسية 
  

  توغو  -جيـم   
لتطـــورات يف توغـــو حيـــث متابعتـــه لواصـــل مكتـــب األمـــم املتحـــدة لغـــرب أفريقيـــا   - ٢١
 التقـارب    ومهـا اجتـاه     الوضع يف البلـد، خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، اجتاهـان              تجاذبي كان

، كمـا يتجلـى يف   “من أجـل التغـيري  احتاد القوى ”أي   بني احلكومة وحزب املعارضة الرئيسي،    
ومـن املتوقـع    . ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ضم أعضاء يف االحتـاد إىل احلكومـة املوسـعة الـيت شـكلت يف              

علـى  احملتـدم   داخلي  الـ صراع  واجتـاه الـ    ؛اخلطوة فـرص املـصاحلة الوطنيـة والـسالم        هذه  تعزز   أن
  .  يشكل مصدرا للقلقحهذا أمر ما برالقيادة داخل االحتاد بعد تشكيل احلكومة اجلديدة، و

حزبـه إىل احلكومـة اجلديـدة مـن     أن ينـضم    ، غيلكرست أوملبيو، رئـيس االحتـاد      واختار  - ٢٢
املــصاحلة الوطنيــة، يف حــني واصــل جــان بــيري فــابر، األمــني العــام   املــساعدة علــى حتقيــق أجــل 

ة ولبـضع . مـن احلـزب والـشعب ضـد احلكومـة         شـرائح   لالحتاد ومرشح الرئاسـة الـسابق، تعبئـة         
اد، فعقـد كـل منـهما علـى حـدة           حزب االحتـ  أنه زعيم   الرجلني  أعلن كل من    أشهر بعد ذلك،    

 دعـاه    فابر يف النهاية عن االحتـاد ليـشكل حزبـا سياسـيا جديـدا              ريجان بي انشق  و .حلزبا مؤمتر
  .“التحالف الوطين من أجل التغيري”
حتـــت مظلـــة  املنـــضويةأحـــزاب املعارضـــة مـــضت وطيلـــة الفتـــرة قيـــد االســـتعراض،    - ٢٣

علــى إعــادة انتخــاب الــرئيس يف االحتجــاج ، “اجلبهــة اجلمهوريــة للتنــاوب والتغــيري” ائــتالف
  .غناسينغيب فوري
نفت جلنـة احلقيقـة والعدالـة واملـصاحلة، الـيت أنـشئت مبوجـب               أويف غضون ذلـك، اسـت       - ٢٤

ف الـسياسي    للتحقيق يف العن   ٢٠٠٦عام  يف  واغادوغو  ع يف   الذي ُوقّ االتفاق السياسي الشامل    
بعـد أن ُعلِّقـت بــسبب   أنـشطتها أيــضا  ، ٢٠٠٥ و ١٩٥٨الـذي ارتكـب يف توغـو بــني عـامي     

  . االنتخابات الرئاسية
  

  موريتانيا  -دال   
أصــحاب  املكتــب، حيــث واصــلحظـي الوضــع الــسياسي يف موريتانيــا أيــضا باهتمـام     - ٢٥

 شـروط وطرائـق احلـوار        لتحقيق توافـق يف اآلراء بـشأن       مجهودهعلى الصعيد الوطين     املصلحة
، أدت سلـسلة مـن االجتماعـات        ٢٠١٠يوليـه   /يونيـه ومتـوز   /ويف حزيـران  . يف الـبالد  واملصاحلة  
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بني الرئيس حممد ولد عبد العزيز وشخصيات مـن املعارضـة إىل رفـع سـقف التوقعـات بـإجراء             
  . غري أن تلك املبادرة مل تتمخض بعد عن نتائج ملموسة .حوار مثمر

أغـسطس مبناسـبة مـرور    / آب٤يف الكلمة اليت وجهها إىل الـشعب  س أثناء  وأكد الرئي   - ٢٦
ــه منـــصب  ــة  هالـــسنة األوىل علـــى توليـ ــه جنحـــت يف معاجلـ ــيدة مـــسألة  أن إدارتـ ــة الرشـ احلوكمـ

وذكــر كــذلك أنــه ال توجــد أزمــة سياســية يف   . الــسائدةاالجتماعيــة واالقتــصادية واملــصاعب 
  . كان ال يعارض مثل هذا احلوار من حيث املبدأالبالد تربر إجراء حوار مع املعارضة، وإن

أغــسطس، اهتــم مكتــب تنــسيق املعارضــة الدميقراطيــة احلكومــة املوريتانيــة   / آب٦ويف   - ٢٧
 اجملموعـات الـسياسية     ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٤عتـه يف     اتفاق داكار اإلطاري الـذي وقّ      بانتهاك

لـرئيس ولـد عبــد العزيـز بـالتراجع عــن     واهتـم زعمـاء املعارضــة ا  . الرئيـسية الـثالث يف موريتانيــا  
  .حوار سياسي وطينبإجراء التزاماته السابقة 

ويف ظل هذه اخللفية وبغية تشجيع احلوار الوطين، سافر ممثلـي اخلـاص إىل نواكـشوط                   - ٢٨
مــن بينــهم ،  الــوطينأصــحاب املــصلحة علــى الــصعيد ســبتمرب، للقــاء / أيلــول١مــن جديــد يف 

ناقـشوا  و. عود ولـد بـوخلري، رئـيس اجلمعيـة الوطنيـة، واملعارضـة            الرئيس ولد عبد العزيز، ومـس     
باإلضافة إىل عملية احلوار الوطين، انعدام األمـن واإلرهـاب يف منطقـة الـساحل، وآفـاق                  ،أيضا

  .لوضع حد لذلكالتعاون اإلقليمي 
ملعارضـة،   بـني احلكومـة وا     الثقـة شعور بعـدم    هناك   وأكدت هذه املناقشات أنه ما زال       - ٢٩
ــ ــتم ال مل هوأن حلــوار األهــداف املتــوخى حتقيقهــا مــن ا توصــل بعــد إىل توافــق يف اآلراء بــشأن  ي

، يف حـني أن احلكومـة      بأكمله ال تزال املعارضة تصر على ضرورة تنفيذ اتفاق داكار        ف .الوطين
جتمـع  ”وجدير بالذكر أن حـزب املعارضـة الـذي يـدعى            . ال تقبل أي إشارة إىل ذلك االتفاق      

ســـبتمرب قـــراره / أيلـــول١٢ والـــذي يرأســـه أمحـــد ولـــد داداه، أعلـــن يف “طيـــةالقـــوى الدميقرا
حمد ولـد   ومب ٢٠٠٩أغسطس  /االعتراف بصحة نتائج االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف آب        

  .اعبد العزيز رئيسا ملوريتاني
  

القـضايا العـابرة   جمـال معاجلـة   التطورات واالجتاهات وأنـشطة املكتـب يف      -ثالثا   
  ملةوالشا للحدود

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل املكتب، بالتنسيق مع هيئـات األمـم املتحـدة يف                 - ٣٠
، تقــدمي الــدعم للحكومــات والــشعوب واملنظمــات دون ككــلغــرب أفريقيــا واجملتمــع الــدويل 

اإلقليمية يف غرب أفريقيا فيما تبذلـه مـن جهـود ملواجهـة التحـديات الرئيـسية العـابرة للحـدود                     
  . ة اليت تؤثر على املنطقة دون اإلقليميةوالشامل
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  القضايا االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية   -ألف   
  صعوبات يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية واإلنـسانية       واجهت بلدان غرب أفريقيا     - ٣١

وبالنـسبة للوضـع اإلنـساين يف املنطقـة، تواصـلت األزمـات             . ٢٠١٠يف النصف الثاين مـن عـام        
ائيــة يف منطقــة الــساحل وحــدثت فيــضانات وتفــشت أمــراض معينــة، وال ســيما الكــولريا    الغذ

والتهاب السحايا، وظلت أيضا الصعوبات االقتصادية واالجتماعية املـستحكمة واملعقـدة تـؤثر            
األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف       سلبا على غرب أفريقيا، من بينها ضـعف التقـدم يف جمـال حتقيـق                

الفقر فــ، علــى حاهلــااألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة إطــار وبقيــت االجتاهــات يف . عــدد مــن البلــدان
، وال سيما يف أوساط الشباب، والفجـوة بـني األغنيـاء             مرتفعة ومستويات البطالة منتشر   املدقع

وقـوع اضـطرابات   إىل التطـورات   هـذه  مثة احتمال شـديد أن تـؤدي    و.  ال تنفك تتسع   والفقراء
معدالت التـضخم   ال تزال   قليمية حيث   اإلنطقة دون   املهذه  ما يف   عنف، وال سي  أعمال  مدنية و 
  . اعلى حنو عادل بني خمتلف شرائح سكاهنال توزَّع مثار النمو االقتصادي ومرتفعة 

. مـشكلة ضـاغطة   وتؤثر األزمة الغذائية يف غرب أفريقيا على املاليني من الناس وتظـل               - ٣٢
للـسكان الـذين يعـانون       ةاإلمجاليـ النـسبة    فيهـا    ت، حيث بلغ   منها وكانت النيجر األكثر تضررا   

 يف املائة من السكان من انعدام األمـن         ٤٧نسبة  تعاين  و ؛ يف املائة  ١٦,٧سوء التغذية احلاد    من  
يف املنطقـة دون     ٢٠١٠عام  يف   توقعات اليت   وُيعتقد أيضا أن الفيضان   . الغذائي وسوء التغذية  

التغذيـة  سـوء   األمن الغـذائي و   انعدام  ىل تفاقم حالة    وقد أدت إ  .  األسوأ منذ عقود   ياإلقليمية ه 
يونيـه،  /ومنـذ حزيـران   . هـشة يف أشـد األجـزاء ضـعفا يف املنطقـة دون اإلقليميـة              هي أصـال    اليت  

ــن   ــضرر م ــضانات ت ــسببت يف   ١,٧الفي ــون شــخص وت ــة دون   ٣٣٥ ملي ــاة يف املنطق ــة وف  حال
مــن  شــخص، ٦٨٠ ٠٠٠ نن أكثــر مــن غريهــا، حيــث تــضرر حــوايلوقــد عانــت بــ. اإلقليميــة
أيــضا لتفــشي الكــولريا الــذي  وكــان .  ممــن شــردوا مؤقتــا ١٥٠ ٠٠٠مــا يزيــد علــى  ضــمنهم 

مـــن إصـــابة أكثـــر أُبلغ عـــن فـــ. يونيـــه يف املنطقـــة دون اإلقليميـــة أثـــر مـــدمر/حزيـــران يف بـــدأ
ــن     ٤٠ ٠٠٠ ــر مـ ــاة أكثـ ــن وفـ ــا وعـ ــها  ١ ٦٠٠شـــخص هبـ ــرين منـ ــك،  . آخـ ــافة إىل ذلـ إضـ
مــا جمموعــه بــأن “ حــزام التــهاب الــسحايا”يف الواقعــة ب أفريقيــا مثانيــة مــن بلــدان غــر أفــادت
ــم أصــيبوا ب    ١٧ ٢٥٢ ــشتبه يف أهن ــسحايا و شخــصا ي ــهاب ال ــالت ــضوا  ١ ٧٠٠ نأب  شــخص ق

  .٢٠١٠سبتمرب /هناية أيلوليناير و/سببه، وذلك يف الفترة املمتدة من كانون الثاينب
 اخلطري مشجعة للغايـة ومتعـددة       هذا الوضع ملواجهة  اجملتمع الدويل   ردود فعل   وكانت    - ٣٣

 حـىت و. احلكومات ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غـري احلكوميـة        حتركت  األوجه، حيث   
 ،عملية النداء املوحد لغـرب أفريقيـا      كان قد ورد، استجابة ل    ،  ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢

دوق املركـزي   مليـون دوالر مـن الـصن   ٥٠ قـدره   ومبلـغ إضـايف   مليـون دوالر  ٣٢٣قدره  مبلغ  



S/2010/614  
 

10-66836 11 
 

 ،ذات أولويــة يف تــسعة مــن بلــدان غــرب أفريقيــا لتغطيــة نفقــات مــشاريع ملواجهــة الطــوارئ، 
ــسبتهما   ــالغ    ٤٨حــوايل وبلغــت ن ــوب الب ــغ املطل ــة مــن املبل ــون دوالر٧٧٤ يف املائ ــد .  ملي وق

تقدمي املعونة تنفيـذ مـشاريع غذائيـة وفالحيـة وزراعيـة       املعنية ب أتاحت هذه املسامهات للجهات     
 ،الــضخمة ةاإلنـساني أمكـن، بفـضل املـساعدات    ويف النيجـر،  . مائيـة ومـشاريع مـدرة للـدخل    و

تعـرض، لوالهـا، أكثـر      يواليت   ،تغذويةالغذائية و ال اتزماألاليت تنجم عن    األضرار   أتفادي أسو 
وبــالنظر إىل األزمــة الغذائيــة والتغذويــة العميقــة يف النيجــر، . مــن مليــون شــخص خلطــر شــديد

عمليته اخلاصة للنداء املوحد يف العـام املقبـل، بينمـا سـتظل عمليـة النـداء املوحـد                   سيصدر البلد   
  .لغرب أفريقيا تليب باقي االحتياجات اإلنسانية يف املنطقة دون اإلقليمية

ــاب   منطلقــات ومــن   - ٣٤ ــة، ســيتعاون املكتــب اإلقليمــي الت ــشؤون  وقائي ــسيق ال ع ملكتــب تن
تعاونـا فـاعال    يل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحـر،        ، بالشراكة مع االحتاد الدو    اإلنسانية

ــز      ــا، لتعزي ــة إلدارة الكــوارث واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقي مــع الوكــاالت الوطني
واالســتفادة إىل أقــصى حــد مــن املــوارد واخلــربات  ملواجهــة الكــوارث تأهــب الــدول األعــضاء 

ــة خــالل الكــوارث   ــاق ا  . اإلقليمي ــدو آف ــاج الوإمجــاال، تب ــدان غــرب   إلنت زراعــي يف معظــم بل
ــا ــدة،  أفريقي ــك  جي ــود ذل ــر  إىل حــد كــبري إىل  ويع ــار هطــول غزي ــرة يف املوســم لألمط يف الفت
، ووفقا ملا أفادت به اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الـدول ملكافحـة اجلفـاف                 . ٢٠١١-٢٠١٠

غـري  . ت األخـرية  اصيل يف السنوا   أحد أفضل احمل   ٢٠١٠عام  الزراعي  صول  احمليكون   يرجح أن 
اإلنتـاج، وال سـيما حيـث سـجلت         مـن   متوسـط   مـستوى   بعض املناطق قد ال تشهد سـوى         أن

 مــن أو مــا زالــت تعــاينعانــت البلــدان الــيت وكــذلك األمــر، فــإن . حــاالت نقــص يف األمطــار
  .ضئيلة هاحماصيل، ُيرجح أن تكون الفيضانات واألمطار الغزيرة

ــن    - ٣٥ ــرة م ــشرين١٦ إىل ١٤ويف الفت ــوس،    / األول ت ــالريي أم ــسيدة ف ــوبر، قامــت ال أكت
، بزيـارة إىل     ومنسقة اإلغاثة يف حـاالت الطـوارئ       وكيلة األمني العام لتنسيق الشؤون اإلنسانية     

اإلنــسانية واجلهــات املنظمــات املعنيــة بالــشؤون النيجــر حيــث التقــت مبمــثلني عــن احلكومــة و 
روس املناسـبة مـن األزمـات اإلنـسانية         الـد شددت على ضرورة استقاء     وخالل زيارهتا،   . املاحنة

بنــاء قــدرات البلــدان يف منطقــة الــساحل ضــرورة املــستمرة يف املنطقــة دون اإلقليميــة، وخباصــة 
  .الكوارث اإلنسانية والرتاعاتانزالقها من جديد يف دوامة للحيلولة دون وتعزيزها 

  
 حقوق اإلنسان والقضايا اجلنسانية  -باء   

الستعراض، أظهرت بلدان غرب أفريقيا اهتماما كبريا باختـاذ تـدابري           خالل الفترة قيد ا     - ٣٦
، حمددة لتنفيـذ األحكـام الـواردة يف قـرارات جملـس األمـن ذات الـصلة بـاملرأة والـسالم واألمـن                 

ــرار  وال ــيما ق ــن  اس ــس األم ــا   . )٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ جمل ــد شــرعت غامبي وق
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قــــرار جملــــس األمــــن تنفيــــذ أن وضــــع خطــــط عمــــل وطنيــــة بــــش يف والــــسنغال ونيجرييــــا 
وغانــا ومــايل وموريتانيــا يف طريقهــا ألن حتــذو     وتوغــو ، بينمــا تــسري بــنن   )٢٠٠٠( ١٣٢٥
وظلت محاية حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا خـالل العمليـات االنتخابيـة تـشكالن حتـديا                   . حذوها
سية، مـن  ومثة تقصري يف تطبيق هنج قائم على حقوق اإلنسان يف عدد من اجملـاالت الرئيـ        . كبريا

قبيل االنتخابات وبرامج التنمية وإصـالح قطـاع األمـن ومكافحـة ظـواهر االجتـار باألشـخاص                  
 .وباملخدرات وتغري املناخ والتخفيف من آثارها السلبية

وواصل مكتب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا رصـد حالـة حقـوق اإلنـسان يف املنطقـة                       - ٣٧
وقـد بـذلت جهـود حثيثـة        . عمليات انتخابية  تشهد   اليتمع التركيز على البلدان     دون اإلقليمية   

. لتعميم مراعاة حقوق اإلنسان والقضايا اجلنسانية يف سياسات البلدان اليت تعمـل البعثـة معهـا                
وقد أكمل مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومفوضية حقوق اإلنسان دراسـة مـشتركة عـن             

بادئ توجيهية للتشجيع على اعتمـاد       أسفرت عن وضع م    ،االجتار باألشخاص يف غرب أفريقيا    
ووثــق . القواعــد واملعــايري الدوليــة واإلقليميــة يف جمــال حقــوق اإلنــسانو تتفــقتــشريعات حمليــة 

 تنفيـذ قـراري جملـس األمـن التـابع            جمـال  املكتب أيضا أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف      
ــم املتحــدة  ــاســرياليون وغينيــ   يف)٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ لألم ــساو- ا وغيني   بي

 .وليربيا كوت ديفوارو

 واصـل املكتـب العمـل عـن كثـب مـع اجلماعـة االقتـصادية لـدول                   ،وعلى صـعيد آخـر      - ٣٨
الــيت يــضطلع هبــا الفريــق العامــل التــابع للجماعــة املعــين بــاملرأة     دعمــا لألنــشطة غــرب أفريقيــا

بشأن تنفيذ قراري جملـس      اوعقد املكتب أيضا منتدى إقليمي     .والسالم واألمن يف غرب أفريقيا    
ــن  ــار) ٢٠٠٨( ١٨٢٠و ) ٢٠٠٨( ١٣٢٥األمـ ــسنغال،يف داكـ ــن    يف، الـ ــرة مـ  إىل ١٥الفتـ

 واجلماعـة االقتـصادية لـدول       األفريقـي بالتعـاون الوثيـق مـع االحتـاد         وذلـك    ،سـبتمرب /أيلول ١٧
ــا واحتــاد هنــر مــانو وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وصــندوق األمــم املتحــدة       غــرب أفريقي

منائي للمرأة واملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة التابع لألمـم املتحـدة               اإل
 ،ومفوضـية حقـوق اإلنـسان     )  من جهاز األمـم املتحـدة املعـين بـشؤون املـرأة            ااآلن جزء أصبح  (

ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني ومنظمــة األمــم     وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 
  اخلمــــسيةعمــــل ال اعتمــــد املنتــــدى خطــــة   ،ســــبتمرب/ أيلــــول١٧ ويف. للطفولــــةاملتحــــدة 

اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا مــن أجــل التنفيــذ    الــيت وضــعتها ) ٢٠١٥-٢٠١٠(
ــال لقــراري جملــس األمــن     ــذي   )٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥الفع  وإعــالن داكــار ال

 ١٤٦وحـضر املنتـدى     .  القـرارين  غـرب أفريقيـا فيـه التزامهـا بتنفيـذ هـذين            جددت مجيـع دول   
  مـن بينـهم نائـب رئـيس مجهوريـة غامبيـا وعـدد كـبري مـن الـوزراء مـن غـرب أفريقيـا              ،شخصا

 وهيئات األمـم املتحـدة      األفريقي وممثلون عن االحتاد     ،اجلنسانية ومتكني املرأة   املكلفني بالقضايا 
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قـرار جملـس   بـشأن   املفتـوح   وحضر ممثلـي اخلـاص أيـضا اليـوم العـاملي            . ومنظمات اجملتمع املدين  
عـرض   حيـث    ،أكتـوبر /تـشرين األول   ٢١يف نيويورك يف    نظم  الذي  ،  )٢٠٠٠( ١٣٢٥األمن  

 .منتدى داكار اإلقليميالنتائج اليت متخض عنها 

 والرتاعــات علــى ،الــسكانمــن حيــث عالقتــه بــرتوح خاصــة و ،تغري املنــاخبالنــسبة لــو  - ٣٩
أبعـاد  خمتلـف    شرع املكتـب يف إجـراء دراسـة عـن            ،ات وتدمري احلياة واملمتلك   ،األراضي واملياه 

 ، وستيـسر هـذه الدراسـة      .السالم واألمن يف غـرب أفريقيـا      تبعاته على     وخاصة عن  ،تغري املناخ 
التوعيـــة  أنـــشطة بـــشأن صـــياغة توصـــيات  ، ٢٠١١ يف أوائـــل عـــام  نجـــزالـــيت يتوقـــع أن ت 

 اليت هتـدد الـسالم واألمـن يف     املناخاألخطار املرتبطة بتغرياليت تركز على   الوقائية   والدبلوماسية
 .أفريقيا غرب

االجتمـاع نـصف     شارك املكتب يف،أكتوبر/ تشرين األول٢١  إىل١٩من يف الفترة  و  - ٤٠
 ،العاملـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان يف غـرب أفريقيـا              السنوي اخلامس لرؤساء اجلهـات امليدانيـة      
ــسان   ــه مفوضــية حقــوق اإلن ــذي نظمت ــا ال ــا ليرب،يف مونروفي خارطــة  واســتعرض االجتمــاع . ي

 مــع التركيــز بــصفة ،يف نيــامي الطريــق الــيت اعتمــدت خــالل االجتمــاع نــصف الــسنوي الرابــع
خاصــة علــى األنــشطة الــيت اشــترك يف تنظيمهــا املكتــب ومفوضــية حقــوق اإلنــسان يف جمــال      

الضـطالع هبـا يف     لواقتـرح كـذلك أنـشطة مـشتركة         . حقوق اإلنـسان واملـساواة بـني اجلنـسني        
 بشأن اإلفالت من العقـاب والـسالم        إقليميعقد مؤمتر   تشمل   ،٢٠١١النصف األول من عام     

املكتــب، اشــترك  ،نــوفمرب/تــشرين الثــاين ١٢إىل  ٧ مــنيف الفتــرة و. واألمــن يف غــرب أفريقيــا
تنظــيم يف مــع اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــسان والــشعوب ومفوضــية حقــوق اإلنــسان، أيــضا 

ن دور املــرأة يف احلكــم؛ وحالــة حقــوق اإلنــسان يف غــرب أفريقيــا؛   أربــع حلقــات دراســية عــ 
، والثقافيــةاالجتماعيــة ووحقــوق األقليــات العرقيــة والــشعوب األصــلية؛ واحلقــوق االقتــصادية  

املكرسة إلحيـاء الـذكرى الـثالثني للميثـاق األفريقـي        الفعاليات   يف إطار سلسلة من      ،باجنول يف
 .حلقوق اإلنسان والشعوب

  
 االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة العابرة للحدود  -جيم   

 مـن  و ،وفقا آلخر األرقام املتاحة من مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                - ٤١
املنظمة الدولية للـشرطة اجلنائيـة ومكتـب         (تني الشرطة الدولي   الصادرة عن منظميت   اإلحصاءات

مـا يـتم ضـبطه يف أوروبـا       املشمولة بالتقرير، اخنفاض      تواصل، خالل الفترة   ،)الشرطة األورويب 
 .قادمة من منطقة غرب أفريقيا أو عن طريقهاالكميات املخدرات غري املشروعة من 

عـن   ،يف تقـاريري الـسابقة    أشـرت إليـه     كمـا   إن هذا االخنفاض ناجم على مـا يبـدو،          و  - ٤٢
.  االجتــار باملخــدراتيفال يعكــس تقلــصا فعليــا  ،جتــار املخــدراتمافيــات طــرق عمــل  تطــور
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علـى   ضبطت كميات ضـخمة مـن املخـدرات غـري املـشروعة              ،وخالل الفترة املشمولة بالتقرير   
يف املنطقـة علـى     يـتم ضـبطها     أكرب كمية من الكوكـايني      من بينها    ،فريقياأأراضي منطقة غرب    

تــزن   وكميــة مــن الكوكــايني٢٠١٠يونيــه /يف غامبيــا يف حزيــرانوذلــك  ،) طــن٢,١٤(الــرب 
ورغــم أن هــذه  . يوليــه / يف متــوز، نيجرييــا،البحــري  يف مينــاء الغــوس ضــبطت  طــن ٠,٤٥

 الـيت يتخـذها االجتـار       حتليـل موثـوق لألمنـاط واالجتاهـات       إلجراء  املضبوطات كانت غري كافية     
جتار املخدرات كانـت تواصـل اسـتهداف دول غـرب           مافيات   إال أهنا كشفت أن      ،باملخدرات

وهياكـل  هزيلـة  قانونيـة مـن جـراء وجـود مؤسـسات       غـري   أنـشطة   يسهل القيـام ب    حيث   ،أفريقيا
أفـراد   ال يزال ينظمها مبعظمها،      ورغم أنه ُيعتقد أن عمليات االجتار باملخدرات      . ضعيفةإدارية  
، يالحــظ أن مــواطنني مــن غــرب أفريقيــا يــشاركون  بات إجراميــة مــن أمريكــا الالتينيــةوعــصا

مع أنشطة إجرامية أخـرى مـن       هلم  د صالت قوية    ، مع وجو   هبا بشكل متزايد يف أعمال االجتار    
 .قبيل غسل األموال

واالجتـار هبـا انطالقـا       منطقـة غـرب أفريقيـا     يف  األمفيتامينيـة    املنـشطات تـصنيع   ويشكل    - ٤٣
الـيت أقامهـا جتـار    املختـربات  يـشري إىل أن     ممـا    ،تزايدظاهرة جديدة ال تفتأ ت    أو عن طريقها    منها  

ــن الناشــط  ــة الكوكــايني واهلريوي ــسهولة  ني عــرب احلــدود الوطني ــة للتكييــف ب ــوا  قابل  لكــي حيقق
 ٢٠٠٩يوليـه   /يف متـوز  إىل اكتشاف مواد كيميائية ومعـدات كـبرية احلجـم            وإضافة. أغراضهم

 الواليـات املتحـدة   أدانـت    ،يف غينيا تستخدم يف التصنيع غري املـشروع للعقـاقري املـسببة للنـشوة             
 حماولـة إنـشاء خمتـربات ضـخمة     ، منـها جبملـة أمـور  يني  يف عصابة دولية لالجتار بالكوكـا      أعضاء
 ٢٠١٠ يونيـه /يف حزيـران    ضـبطت  ،وعـالوة علـى ذلـك     . يف ليربيا البلوري  افيتامني  تاملي لتصنيع

 الكيميائيـة املعـدة إلنتـاج العقـاقري املـسببة للنـشوة             الـسالئف أطنـان مـن      ثالثـة  يف كوت ديفوار  
 ). كوناكري(كانت متوجهة إىل بنن وغينيا 

التقييمــات الــسريعة الــيت أجراهــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  بني مــن وتــ  - ٤٤
ــؤخرا   ــة م ــسألة واجلرمي ــشروعة  مل ــري امل ــا هااســتهالكأن  املخــدرات غ ــد يف غــرب أفريقي .  يتزاي

السـتخدام بعـض دول غـرب أفريقيـا كطـرق عبـور            املقلقـة   ويشكل ذلـك أحـد اآلثـار اجلانبيـة          
 مـن   ،يف صحة األفراد ويف اجملتمع بأكمله     الضرر الذي خيلفه ذلك     تفاقم  وي. لالجتار باملخدرات 
جلـرهم  أجور أو   إما لدفعها للنـاس كـ     يف املنطقة الفرعية    املخدرات اليت تترك    جراء رداءة نوعية    

خطـرا  و ىخـر أ ةكـبري مـشكلة  أو املزيفـة  املقلـدة  ويشكل االجتار باألدويـة     . املخدراتإىل عامل   
 ،كافحــة املخــدراتملكافيــة القانونيــة الطــر األعــدم وجــود وإن . امــةلــصحة العجــسيما يهــدد ا

 .االجتار هبايسهل باإلضافة إىل ضعف مراقبة احلدود، 
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وقـد دفـع اختطـاف     .وتشكل احلالة األمنية يف حـزام الـساحل مـصدر قلـق كـبري آخـر                 - ٤٥
نظيم القاعـدة    أعلنت مجاعة هلا صلة بت     ،سبتمرب/سبعة أجانب يف مشال النيجر يف منتصف أيلول       

 إىل تعزيــز مبــادرات التعــاون   ،يف بــالد املغــرب اإلســالمي مــسؤوليتها عنــه يف وقــت الحــق      
وكـان هـذا التعـاون واضـحا خـالل          . اإلقليمي الراميـة إىل مكافحـة اإلرهـاب واجلرميـة املنظمـة           

ضـم قـادة جيـوش اجلزائـر        و،  سـبتمرب / أيلول ٢٦ يف   ، اجلزائر ،يف متنراست الذي عقد   االجتماع  
 / أيلـــول٢٩ يف االبلـــدان الحقـــ  ويف القـــرار الـــذي اختذتـــه هـــذه،والنيجـــر يل وموريتانيـــاومـــا

ــر   ســبتمرب، ــادرات   .بإقامــة مركــز اســتخبارات مــشترك يف اجلزائ ــالرغم مــن هــذه املب ــه ب  إال أن
تفتقـر إىل الوسـائل الكافيـة ملواجهـة األخطـار            الـساحل الواقعة على   دول غرب أفريقيا     تزال ال

مــن هــذه العــصابات  بيئــة يكونــون فيهــا مبــأمن  لــسكاهنا لكــي تــضمن  ،جراميــةاإلرهابيــة واإل
 . واملافياتاإلجرامية

األمم املتحدة يف مكافحـة انعـدام األمـن يف     لتعزيز دوراملبذولة حاليا اجلهود  ويف إطار   - ٤٦
 تـــشرين ٢٦ و ٢٥يف  حـــضر ممثلـــي اخلـــاص املـــؤمتر الـــدويل الـــذي نظمـــه  ،منطقـــة الـــساحل

 مرصــد منطقــة الــساحل والــصحراء الكــربى للجغرافيــا الــسياسية ’ يف بروكــسيل نــوفمرب/الثــاين
حنـو شـراكة أمنيـة وإمنائيـة يف منطقـة            ”شـعار  بدعم من االحتـاد األورويب حتـت      ‘ واالستراتيجية

ــساحل املنظمــات وقــد أجــرى علــى هــامش هــذا االجتمــاع حمادثــات مثمــرة مــع ممثلــي      . “ال
مكتـب األمـم املتحـدة      الـذي يؤديـه     عزيـز الـدور الـداعم       بشأن سـبل ت    احلكومية وغري احلكومية  

 .انعدام األمن يف منطقة الساحلملشكلة لغرب أفريقيا يف التصدي 

جهوده لدعم تنفيـذ خطـة العمـل اإلقليميـة للجماعـة االقتـصادية              أيضا  املكتب  كثف  و  - ٤٧
ــل يف االجتــار        ــد املتمث ــصدي للخطــر املتزاي ــة إىل الت ــا الرامي ــدول غــرب أفريقي ــشروع  ل غــري امل

ويف اجتمـاع عقـده املكتـب       . املخدرات يف غـرب أفريقيـا     وتعاطي  باملخدرات واجلرمية املنظمة    
أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٤واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن التعـاون املـشترك يف            

مهيـة  قـادة غـرب أفريقيـا بأ      املضي يف توعيـة      وافق ممثلي اخلاص ورئيس اجلماعة على        ،يف أبوجا 
العمـل   خطـة  دعـم تنفيـذ   جمـال    وخاصـة يف     ، باملخدرات وتعزيز التعاون بينـهم     لالجتارالتصدي  
 . ومبادرة ساحل غرب أفريقياةاإلقليمي

 قام ممثلي اخلاص بزيارة إىل فيينا إلجـراء مناقـشات مـع             ،نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٧ويف    - ٤٨
ــسيد ــدوتوف  ال ــوري في ــد ملكتــب ا  ،ي ــذي اجلدي ــدير التنفي ألمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات    امل
حتــسني عمليــة مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا ومــع شراكة الــ مــن أجــل تعزيــز ،واجلرميــة

وقـد  . ومبادرة ساحل غرب أفريقيـا      للجماعة ة العمل اإلقليمي  طةخلاملقدم  تنسيق الدعم الدويل    
ربنـامج اإلقليمـي لغـرب      حفل إطـالق ال   تشارك رئاسة   اتفق ممثلي اخلاص واملدير التنفيذي على       
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 ، املزمـع  ٢٠١٤-٢٠١٠للفتـرة    التابع ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة          أفريقيا
 .ديسمرب يف نيويورك/ كانون األول١٦تنظيمه يف 

وقد أحرز تقدم كبري أيـضا يف تنفيـذ مبـادرة سـاحل غـرب أفريقيـا يف البلـدان األربعـة                 - ٤٩
 بيـساو وكـوت ديفـوار       - سـرياليون وغينيـا      ،درة على حنو جتـرييب وهـي      املبافيها هذه   اليت تنفذ   
نـصت علـى      يتسبتمرب مذكرة التفاهم ال   / أيلول ٢٣ وقعت احلكومة يف     ،ففي سرياليون . وليربيا
الوطنيـة  اهليئـة   ممـا ميهـد الطريـق لتفعيـل هـذه           ،وحدة اجلرمية املنظمة واجلرمية عرب الوطنيـة      إنشاء  

 مناقـشة املعينـة  اإلدارات احلكوميـة  حاليـا  ري ، جتـ   بيـساو  -ويف غينيـا     .املشتركة بني الوكاالت  
يف إنـشاء وحـدة اجلرميـة       ستـشرع    أشـارت احلكومـة إىل أهنـا         ، ويف كـوت ديفـوار     .هلذه املسألة 

يقرهـا  ، يتوقـع أن  تنـسيق التوجيـه و ثالثية املستوى للآلية أنشئت   و .املنظمة واجلرمية عرب الوطنية   
 .مجيع الشركاء قريبا

مكتب األمم املتحـدة لغـرب أفريقيـا الـدعم الجتمـاع خـرباء              قدم ،تقنيةومن الناحية ال    - ٥٠
 إىل ٢٨ يف الفتـرة مـن   ، غامبيـا ،اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا الـذي عقـد يف بـاجنول           

دورتـني  ممثلني عنه حلـضور  أيضا  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا أوفد  و. سبتمرب/ أيلول ٣٠
 ، للجماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا         ة العمل اإلقليمي  طةالتعريف خب  هتدفان إىل    تدريبيتني
سـبتمرب يف مركـز التـدريب اإلقليمـي يف جمـال مكافحـة املخـدرات يف غرانـد         /يف أيلـول عقـدهتا  
 أيضا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة             املكتب   وساعد.  كوت ديفوار  ،باسام

االسـتعانة   لتيـسري  ،غينيـا ثـل   م،ت السياسية يف حـاالت تتعلـق ببلـدان حمـددة     من خالل التدخال  
  .٢٠٠٩ عام يفالذي كشف عنه لتعامل مع خمزون السالئف الكيميائية لفريق تقين دويل ب

  
  إصالح قطاع األمن   - دال  

الـدعم الـسياسي والـتقين للجماعـة         لغـرب أفريقيـا تـوفري     مكتـب األمـم املتحـدة       واصل    - ٥١
بـذهلا لتعزيـز اإلطـار الـسياسي اإلقليمـي      تاجلهـود الـيت   يف سـياق  صادية لدول غرب أفريقيا  االقت

وتعكف مؤسـسات اجلماعـة االقتـصادية حاليـا علـى           . قطاع األمن املتعلقة بإدارة   وخطة العمل   
ــة ملــشروع الوثيقــة    ــصيغة النهائي ــدول   اخلاصــة باإلطــار املــذكور  وضــع ال قبــل عرضــها علــى ال

طـار القـاري لالحتـاد      اإلمـشروع   إعـداد   وسـاهم املكتـب أيـضا يف عمليـة          . عةاألعضاء يف اجلما  
بـني االحتـاد    عقـد   األفريقي املتعلق بإصالح قطاع األمن، الـذي وضـع خـالل اجتمـاع مـشترك                

أكتـوبر يف أكـرا يف مركـز كـويف عنــان     / تـشرين األول ٢١ و ٢٠ واألمـم املتحـدة يف   األفريقـي 
الــدعم الـذي يــوفره املكتــب  فــإن باإلضــافة إىل ذلـك،  و. الـدويل للتــدريب علــى حفـظ الــسالم  

بـشأن العمليـات املتـصلة خبطـة العمـل           التآزر بني االحتـاد األفريقـي واجلماعـة االقتـصادية         سهل  
واملختصني يف شـؤون    لخرباء  لومن أجل تفعيل املنتدى اإلقليمي      . قطاع األمن وإدارة  اإلقليمية  
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فربايــر دعمــا للجهــود الــيت تبــذهلا اجلماعــة  / شــباط١٨ يف أنــشئإصــالح قطــاع األمــن، الــذي 
 مبـساعدة    الالزمة صالح قطاع األمن، بدأ املكتب وضع برنامج افتراضي للموارد        إلاالقتصادية  

وحـدة إصـالح   يف والتـابع لألمانـة العامـة    تقنية من مكتب تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت          
  .قطاع األمن التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم

إصــالح إىل ة يــعا، يف إطــار سياســته الدمكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا أســهم و  - ٥٢
، “قوات الدفاع واألمن يف صـميم األمـن البـشري         ”قطاع األمن، يف تنظيم الندوة الدولية عن        

نــوفمرب، مببــادرة مــن رئــيس أركــان الــدفاع  / تــشرين الثــاين١١ إىل ٨يف داكــار يف الفتــرة مــن 
أهـم  وخلـص االجتمـاع إىل أن التعلـيم والتـدريب ال يـزاالن              . لـسنغال رئيس ا ورعاية  السنغايل  
لتحقيــق األمــن ال بــد منــها فاعلــة كجهــات  إلعــداد قــوات الــدفاع واألمــن  الالزمــةاألدوات 
 جتري مناقشة إقامة شراكات مـع مدرسـة حفـظ       ، استنادا إىل هذا االستنتاج،    وبالتايل. البشري

  . يف أكراالسالم يف باماكو ومع مركز كويف عنان
ا ، مبشاركة مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات املـسلحة، اجتماعـ          املكتبونظم    - ٥٣
 يف هيونيــ/ حزيــران٢٤ إىل ٢٢مــن وذلــك يف الفتــرة قليمــي اإلدون علــى الــصعيد  خــرباء ضــم

غـرب  يف يف قطاعـات األمـن القـومي    املـساواة بـني اجلنـسني        تعزيـز بعـد      ، تناول مسألة  السنغال
يف عــدة املتبعــة وســاعد االجتمــاع علــى حتديــد التــدابري امللموســة وأفــضل املمارســات . اأفريقيــ
يف غـرب  يف هـذا اجملـال   رباء اخلـ وأسفر عـن وضـع ترتيبـات للتواصـل بـني             لتحقيق ذلك،    بلدان
 ومركـز   “واألمـن  شـبكة نـساء مـن أجـل الـسالم         ”األمـين مـع       واخلرباء يف قطاع األمـن     أفريقيا
كــبرية هــذه الــشبكات إســهامات  وقــدمت . التــابع للجماعــة االقتــصادية قــدرات املــرأة تنميــة 

ــن        لتنظــيم ا ــرار جملــس األم ــصدور ق ــسنوية العاشــرة ل ــذكرى ال ــا بال ــال يف غــرب أفريقي الحتف
ــار يف    )٢٠٠٠( ١٣٢٥ ــالن داكـ ــدار إعـ ــى يف إصـ ــذي جتلـ ــشرين األول١٧ ، الـ ــبتمرب/ تـ  سـ
يف  املــساواة بــني اجلنــسني بعــددول غــرب أفريقيــا الــذي شــدد علــى ضــرورة إدراج  ، ٢٠١٠

حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني     وتعـززت الـشراكات أيـضا بـشأن        .عمليات إصالح قطاع األمن   
إصالح قطاع األمن بني مركـز جنيـف للمراقبـة الدميقراطيـة للقـوات املـسلحة ومعهـد                  يف إطار   

ديــدا، وبــشكل أكثــر حت. األمــم املتحــدة الــدويل للبحــث والتــدريب مــن أجــل النــهوض بــاملرأة 
الــة حلدراســة إعــداد  خــالل مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا مــع كلتــا املنظمــتني  تعــاون 

يف يف التقيـيم الـذي جـرى         و وإصـالح قطـاع األمـن     سرياليون من حيث املـساواة بـني اجلنـسني          
  .موريتانيا يفهذا الشأن 

شترك بني اجلماعـة    التقرير امل التوصيات الواردة يف     تنفيذ   عنتوقف  الويف غينيا، ورغم      - ٥٤
املتعلــق بتقيــيم و ٢٠١٠مــايو /أيــار، الــصادر يف االقتــصادية واالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة
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 بسبب التركيز على االنتخابات، واصل الـشركاء الـدوليون وأصـحاب املـصلحة              ،قطاع األمن 
 .لــبالدقطــاع األمــن يف اإصــالح عامــة للبــدء عمليــة منطلقــا شــامال التقريــر اعتبــار الوطنيــون 

بعثـة متابعـة إىل غينيـا يف        إلرسـال   التنـسيق   علـى    األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا       مكتب  يعكف  و
دارة عمليـات حفـظ   إصالح قطـاع األمـن التابعـة إل       وحدة  تشارك فيها   ديسمرب،  /كانون األول 

ربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، لتعزيـز عمـل             ومكتب منـع األزمـات واإلنعـاش التـابع ل          السالم
 األمــم املتحــدة القطــري يف هــذا اجملــال والتأكيــد جمــددا علــى الــدور املركــزي للجماعــة    فريــق

  .االقتصادية يف دعم إصالح قطاع األمن يف غينيا، مبشاركة الشركاء الدوليني والثنائيني
  

  االنتخابات واالستقرار   - هاء  
 كمـا   ،غـرب أفريقيـا   رئيسية يف مجيع أحنـاء      ال  إحدى األوليات  تزال االنتخابات متثل   ال  - ٥٥

املبذولـة لتهيئـة الظـروف املؤاتيـة إلجـراء انتخابـات سـلمية وذات        املتواصـلة   يتضح مـن اجلهـود      
 ،املتـصلة باالنتخابـات   املـشاكل   على  منصبا  وسيظل التركيز   . مصداقية يف غينيا وكوت ديفوار    

 دون اإلقليميـة يف     إذ من املقرر إجراء عدد كبري من العمليات االنتخابية يف مجيـع أحنـاء املنطقـة               
  .العامني املقبلني

بوركينــا فاســو وكــوت ديفــوار وغينيــا  أجريــت يف وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض،    - ٥٦
 إجـراء ومـن املقـرر   . انتخابات رئاسية يف حني أجرت النيجـر اسـتفتاء بـشأن دسـتورها اجلديـد             

 ،٢٠١٢و  ٢٠١١ غــرب أفريقيــا عــامي  يفةوتــشريعي ة رئاســيانتخــاب عمليــة ٢٠أكثــر مــن 
مع أن هـذا االجتـاه التـصاعدي يف العمليـات     و. باإلضافة إىل إجراء انتخابات واستفتاءات حملية     

ميثل انعكاسا آلمال شعوب املنطقة دون اإلقليمية وتطلعاهتا يف املـشروع الـدميقراطي             االنتخابية  
ــة يف غــرب أفريقيــا،  كــن أن ميالعمليــات هــذه أيــضا أن مــصداقية تظهــر املعاصــرة فــإن التجرب

  .الشفافية واملساءلةانعدام عمليات العنف املتصل باالنتخابات، وأحيانا تقوضها 
 حيـث   ،غـرب أفريقيـا   املفارقـة الـيت تعيـشها منطقـة          يف تقاريري السابقة على      وشددُت  - ٥٧

 ومـا يبعـث علـى    .يف آن معـا السالم والعنف   دربا حنو   حنو متزايد   فيها تشكل على    االنتخابات  
وأجريت يف ظروف نزيهـة وشـفافة       ، إذا ما مت التحضري هلا كما جيب         النتخاباتااألمل هو أن    

 وأنا مدرك أن احلالـة قـد        .ه، ميكن أن تسهم يف تعزيز الدميقراطية والسالم في         يف بلد ما   ةيوسلم
عنـدما جتـري يف ظـروف تنتـهك القواعـد الدميقراطيـة،         فاالنتخابات،  . تكون نقيض ذلك أيضا   
العمليـات  وممـا يؤسـف لـه أن    . وتفاقم التوتر السياسي وعـدم االسـتقرار     كثريا ما تغذي العنف     

اليت تنطوي على خملفات أصبحت ظاهرة، منذ فترة ال بأس هبا، متكـررة تـثري القلـق                 االنتخابية  
  .يف أرجاء غرب أفريقيا
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  التعاون بني املؤسسات  –رابعا   
ــع املــستوى التاســع عــشر       - ٥٨ لرؤســاء بعثــات األمــم  عقــد ممثلــي اخلــاص االجتمــاع الرفي

. ٢٠١٠ سـبتمرب / أيلـول  ٢٩يف داكـار، الـسنغال، يف        املتحدة حلفظ الـسالم يف غـرب أفريقيـا،        
ليربيــا بقــرار جملــس  بيــساو وكــوت ديفــوار و -وغينيــا ســرياليون  يف ثــاتورحــب رؤســاء البع

 من أفـراد     هلا  الالزمة األمن متديد والية بعثة األمم املتحدة يف ليربيا ملدة سنة أخرى باملستويات           
وأعربوا أيضا عن ارتياحهم إلدراج ليربيـا علـى جـدول أعمـال جلنـة بنـاء                 . الشرطة واجليش يف  

، وسيادة القـانون، واملـصاحلة   قطاع األمن احلكومة األولوية إلصالح   فيه منحتالذي  السالم،  
 تــسهيل وأكــدوا جمــددا دعمهــم جلهــود عمليــة األمــم املتحــدة يف الكونغــو الراميــة إىل. الوطنيــة

العملية االنتخابية يف كوت ديفوار، وأعربوا عن دعمهـم للعمـل الـذي يقـوم بـه مكتـب األمـم               
املــصاحلة الوطنيــة، حتقيـق  احلــوار الــسياسي ولفـتح   املتحـدة املتكامــل لبنـاء الــسالم يف ســرياليون  

ــام     ــات عــ ــة يف التحــــضري النتخابــ ــم البعثــ ــن دعــ ــرياليون٢٠١٢فــــضال عــ ــاط .  يف ســ وأحــ
األزمة الـسياسية العـسكرية     نشوء  بيساو منذ    -  علما أيضا بالتطورات يف غينيا     البعثات رؤساء

تعزيــز أمــن مؤســسات الدولــة، وتــشجيع  وشــددوا علــى ضــرورة. ٢٠١٠أبريــل /نيــسان ١ يف
اإلفــالت مــن العقــاب واالجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة مــسائل احلــوار احلقيقــي ومعاجلــة 

  .الوطنية عرب
األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا       ، شارك مكتـب     ٢٠١٠ هيوني/ حزيران ٢٧ إىل   ٢٥من  و  - ٥٩

ــا  بــنيلقــادة القــواتاملــشترك يف املــؤمتر العــشرين  وركــزت .  البعثــات الــذي عقــد يف مونروفي
األمن اإلقليمي واالستقرار الـسياسي ومحايـة       من بينها   املناقشات على القضايا العابرة للحدود،      

 مــصاعب أخــرى تعــوق إحــالل الــسالم واألمــن مشلــت تزايــد نظــر قــادة القــوات يفو. املــدنيني
 إدمـاج   أعمال العنف اليت تقوم هبا العـصابات يف عـدد مـن بلـدان غـرب أفريقيـا، وعـدم إعـادة                     

) مـن الـشباب   (والبطالة املنتشرة ضمن فئـات معينـة غـري مـستقرة األوضـاع              املقاتلني السابقني،   
. نظمــة، والعمليــات االنتخابيــة املطعــون فيهــا علــى األراضــي، واجلرميــة املمبعظمهــا والرتاعــات 

ومتثلت إحدى النتائج الرئيسية للمؤمتر يف قـرار عمليـة األمـم املتحـدة يف الكونغـو وبعثـة األمـم           
املتحــدة يف ليربيــا تــسيري دوريــات مــشتركة يف املنــاطق احلدوديــة املــشتركة بــني كــوت ديفــوار  

مـسألة  وجـرى التركيـز علـى       . كـوت ديفـوار    الليـربيني يف   قضية الالجـئني     تحثكما بُ . وليربيا
بعض الالجئني من املقاتلني السابقني الذين ميكن أن يشكلوا هتديدا للسالم واالسـتقرار             تواجد  

احليطـة ملنـع أي تـدهور    اختـاذ  وقـرر قـادة البعثـات والقـوات مواصـلة        .يف املنطقة دون اإلقليمية   
  .ى طول احلدود بني مناطق البعثاتللحالة عل
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ــول٧ يفو  - ٦٠ ــديري املســبتمرب، عقــد  / أيل اإلقليمــيني يف  األمــم املتحــدة  كتــب اجتماعــا مل
املــشاورات الــيت عقــدت يف مــا وصــلت إليــه  آخــرداكــار، أطلعهــم ممثلــي اخلــاص خاللــه علــى 

ونـاقش االجتمـاع أيـضا اجلهـود     . نيويورك مبناسبة عرض تقرير األمني العام عـن غـرب أفريقيـا    
وتعهـدت  املتحدة ملعاجلة خمتلف املشاكل اليت تواجه منطقة الـساحل،          اليت تبذهلا منظومة األمم     

ــم املتحــدة    ــة لألم ــشتركة،  عــدة وكــاالت تابع ــصفة م ــذكرى  ، ب ــاالت بال باإلســهام يف االحتف
  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥العاشرة لصدور قرار جملس األمن 

  
  التعاون مع الشركاء اإلقليميني ودون اإلقليميني  -خامسا  

د االسـتعراض، واصـل املكتـب إيـالء األولويـة للتعـاون مـع املنظمـات                 خالل الفتـرة قيـ      - ٦١
 األفريقـي اإلقليمية كما يتضح من الزيادة يف البعثات املشتركة مع اجلماعة االقتصادية واالحتاد             

  عـن مـشاركته الفعالـة يف االجتماعـات         ومبادرات بناء السالم ومنـع نـشوب الرتاعـات، فـضال          
ــة ــس اإلقليمي ــصنع ال ــة ب ــصادية    . ياسات املتعلق ــسياق، عقــد املكتــب واجلماعــة االقت ويف هــذا ال

أكتوبر اجتماعا تشاوريا رفيع املستوى يف أبوجـا لتبـادل وجهـات النظـر              / تشرين األول  ١٤ يف
يف غـرب أفريقيـا   حمـددة   بـني أزمـات   تبشأن عدد من اجملاالت ذات االهتمام املشترك، تراوح    

ــشتركة    ــضايا م ــابرة للحــدود وق ــضايا ع ــو. وق ــا  ا حبث ــا والنيجــر وغيني ــة يف غيني ــساو  - احلال بي
 واالجتـار باملخـدرات واجلرميـة        األمـن البـشري    هـا ، مبـا في   مواضيع معينة  اديفوار، وناقش  وكوت

 علـى عقـد اجتماعـات تـشاورية         اواتفقـ .  واملـسائل املتـصلة باجلنـسني      املنظمة وحقوق اإلنـسان   
  .العمل املقبلةبل  سوحتديدنصف سنوية الستعراض التعاون وتنسيق األنشطة 

  
  جلنة الكامريون ونيجرييا املختلطة   -سادسا  

قامت جلنة الكامريون ونيجرييا املختلطة، يف دورهتـا الـسادسة والعـشرين الـيت عقـدت                  - ٦٢
. سـبتمرب، باسـتعراض التقـدم احملـرز يف أعمـال تعلـيم احلـدود           / أيلول ٢٤ و   ٢٣يف أبوجا يومي    

 عالمة حدودية يف مواقعها، وقـد شـيدت      ٣٨٨بلدين بوضع   وبدأت عملية تعليم احلدود بني ال     
بيد أن الطرفني أعربا عـن قلقهمـا بـشأن تكلفـة أعمـال           . بدعم من موارد الصندوق االستئماين    

وتقـوم األمـم املتحـدة      . وضع العالمات الـيت ينـسقها مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع               
د ليجــري استعراضــه يف الــدورة الــسابعة بإعــداد تقــدير مــستكمل جملمــوع تكلفــة تعلــيم احلــدو 

ــومي      ــدي ي ــدها يف ياون ــة املختلطــة املقــرر عق ــاين ٢٨ و ٢٧والعــشرين للجن ــاير / كــانون الث ين
وإعادة التقييم هذه ذات أمهية حيوية خلطة حشد املـوارد الالزمـة إلمتـام عمليـة تعلـيم                  . ٢٠١١
 تتعلـق   “ خاصـة بـاملوارد    أحكـام ”واعتمدت اللجنة املختلطة أيـضا توصـيات لـصياغة          . احلدود



S/2010/614  
 

10-66836 21 
 

حبقول النفط البحرية الواقعة على جانيب احلدود البحرية، مما ميهد الطريق للتعـاون عـرب احلـدود      
  .يف قطاعي النفط والغاز

وفيما يتعلق باحلالة يف شبه جزيرة باكاسي، عقدت جلنة املتابعة جلستها الثالثة عـشرة                - ٦٣
أكتــوبر، / تــشرين األول٢٩  و٢٨ة عــشرة يــومي يوليــه، وجلــستها الرابعــ/ متــوز٦  و٥يــومي 

ونظـر الطرفـان يف تقريـري       . وجرت اجللستان معا يف جو من التعـاون البنـاء         . وذلك يف جنيف  
أبريل ومـن   / نيسان ٧ إىل   ٥ فريق املراقبني املشترك إىل شبه اجلزيرة من         هبماالزيارتني اللتني قام    

ويف كلتا اجللـستني، أبـرزت اللجنـة    . قريرينأكتوبر، ووافقا على الت / تشرين األول  ٢٠ إىل   ١٨
جو السالم السائد يف شبه اجلزيرة بني اجملتمعات احمللية، وكـذلك بـني الـسكان وقـوات األمـن                    

  .وقوات الدفاع كل يف املناطق التابعة هلا
ويف إطار اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز تـدابري بنـاء الثقـة بـني الـسكان املتـضررين يف شـبه                          - ٦٤

ــرة ب ــي اخلــاص       جزي ــد ممثل ــدابري، عق ــشاد، وإىل اإلســهام يف تلــك الت ــة حبــرية ت اكاســي ومنطق
 تــشرين ٦اجتماعــا يف دكــار مــع منــسقَي األمــم املتحــدة املقيَمــْين يف الكــامريون ونيجرييــا يف   

نوفمرب، األمر الذي أفضى إىل الترتيب الجتماع بني فريقي األمم املتحـدة القطـريني مـن                /الثاين
  .ديسمرب/ كانون األول٧ أبوجا يوم املزمع عقده يف

  
  املالحظات والتوصيات   -سابعا   

أرحــب بالتقــدم الــذي أُحــرز يف الــسنوات الــثالث املاضــية يف منــع نــشوب الرتاعــات     - ٦٥
فقــد شــهدت عمليــات بنــاء الــسالم يف ليربيــا وســرياليون  . العنيفــة يف غــرب أفريقيــا وتــسويتها

سنت آفاق حتقيق االستقرار السياسي يف غينيا وموريتانيـا         وغينيا بيساو تقدما ملموسا، بينما حت     
مـارس  /وأما يف توغو فقد انتخـب رئـيس جديـد يف انتخابـات سـلمية جـرت يف آذار                  . والنيجر
ــات رئاســية ناجحــة يف      . ٢٠١٠ ــا إىل النظــام الدســتوري بعــد إجــراء انتخاب وعــادت موريتاني
لــسلمي قائمــا هبــدف اســتعادة النظــام  ويف النيجــر، ال يــزال االنتقــال ا. ٢٠٠٩يونيــه /حزيــران

وأثـــين علـــى شـــعب غينيـــا والـــسلطات الوطنيـــة والقـــادة الـــسياسيني وأنـــصارهم . الدســـتوري
ــران        ــا يف حزي ــددة األحــزاب حق ــية متع ــات رئاس ــد انتخاب ــرة يف البل ــه /إلجــرائهم ألول م يوني

مـن   بعد سـنوات مـن عـدم االسـتقرار الـسياسي وعـدة جـوالت                 ٢٠١٠نوفمرب  /وتشرين الثاين 
وأود أن أعـرب عـن عميـق امتنـاين جلميـع الـذين عملـوا بـال كلـل مـن أجـل                      . العنف االنتخايب 

انتقــال ســلمي يف غينيــا، ومــن هــؤالء زعمــاء غينيــا، وبليــز كومبــاوري رئــيس بوركينــا فاســو، 
بصفته وسيط اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لغينيا، وممثلو االحتـاد األفريقـي واجلماعـة        

وأشيد أيضا مبمثلي اخلـاص     . دية لدول غرب أفريقيا، وشركاء غينيا الدوليون اآلخرون       االقتصا
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حلضوره املستمر مـن أجـل مرافقـة غينيـا وبلـدان املنطقـة خـالل هـذه العمليـة الـيت تطلبـت منـه                       
  .٢٠١٠ رحلة إىل غينيا يف عام ١٣القيام بأكثر من 

سالم واالسـتقرار يف غـرب أفريقيـا        بيد أن املكاسـب الكـبرية الـيت حتققـت يف تـأمني الـ                - ٦٦
فحـاالت تغـيري احلكومـات بطـرق غـري دسـتورية مـا فتئـت           . تظل هـشة ويف حاجـة إىل التعزيـز        

ويساورين القلق أيضا من أن أعمـال العنـف   . هتدد بتبديد ما حتقق من مكاسب دميقراطية هامة   
وأمـا عـدم    .  أفريقيا املرتبطة باالنتخابات ظلت تشكل حتديا مستمرا يف العديد من بلدان غرب          

التقيــد مبــا يكفــي باملبــادئ الدميقراطيــة يف مراقبــة القــوات املــسلحة وضــعف االنــضباط داخــل    
مؤسسيت الدفاع واألمن والعالقات املتوترة بـني املـدنيني والعـسكريني فتـشكل عوامـل تزعـزع                 

ويف هـذا  . وينبغـي تكثيـف اجلهـود أيـضا ملكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب        . االستقرار يف املنطقـة  
الــسياق، يظــل تنفيــذ توصــيات جلنــة التحقيــق الدوليــة الــيت أنــشئت يف أعقــاب األحــداث الــيت   

  . من بني أهم األولويات٢٠٠٩سبتمرب /شهدهتا غينيا يف أيلول
وأقر باإلجنازات الكبرية اليت حققتها املنظمات دون اإلقليمية مثل اجلماعـة االقتـصادية          - ٦٧

ر مـانو يف تنفيـذ اإلصـالحات املؤسـسية وتعزيـز أطرهـا املعياريـة        لدول غـرب أفريقيـا واحتـاد هنـ      
وإن حتول األمانة التنفيذية للجماعة إىل جلنـة        . وقدرهتا على منع وقوع الرتاعات والتحكم فيها      

وأكثـر مـا أثـار إعجـايب        . وتركيزها على قضايا السلم واألمـن لـدليل علـى هـذا االجتـاه اجلديـد               
جلماعة يف تنفيذ بروتوكوهلا املتعلق بآليـة منـع الرتاعـات والـتحكم             التقدم الكبري الذي أحرزته ا    

وبروتوكوهلـا بـشأن الدميقراطيـة واحلكـم الرشـيد          ) ١٩٩٩(فيها وحلها وحفظ الـسلم واألمـن        
ــشوب الرتاعــات    ) ٢٠٠١( ــع ن ــق مبن ــا املتعل ــن   ). ٢٠٠٨(وإطاره ــدعم م ــة ب ــشأت اجلماع وأن

  . ملبكر عن طريق نظامها لإلنذار املبكر املكتب قوة احتياطية وأحدثت قدرات لإلنذار ا
وعلى مدى الـسنوات الـثالث املاضـية، سـعى املكتـب إىل دعـم اجلهـود املبذولـة علـى                       - ٦٨

ومن دواعي تفـاؤيل تعزيـز التعـاون والـشراكة          . الصعيد دون اإلقليمي لتعزيز السلم واالستقرار     
 غـرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي         مع املنظمات اإلقليمية، وال سيما اجلماعـة االقتـصادية لـدول          

وقد مكن هذا التعاون مـن اختـاذ تـدابري أكثـر فعاليـة وتنـسيقا للتـصدي           . واجملتمع الدويل ككل  
ــل بــني         ــز التماســك والتكام ــة، إىل جانــب تعزي ــن يف املنطق ــسلم واألم ــدد ال ــيت هت للمخــاطر ال

  . كيانات األمم املتحدة يف غرب أفريقيا
االستقرار السياسي يف خمتلف منـاطق غـرب أفريقيـا منـذ جتديـد              وقد أدى انتشار عدم       - ٦٩

 إىل ازديـاد الطلـب علـى املـساعي احلميـدة ملمثلـي اخلـاص وعلـى               ٢٠٠٧والية املكتب يف عام     
وأود أن أشـري    . تلقي دعم األمم املتحدة من أجـل تعزيـز القـدرات اإلقليميـة يف جمـال الوسـاطة                 

جنـب مـع اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا        إىل أن ممثلي اخلاص قـد شـارك، جنبـا إىل          
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واالحتاد األفريقي، يف العديد من مبادرات الدبلوماسية الوقائيـة للتـصدي حلـاالت طـرأت فيهـا                 
تغيريات غـري دسـتورية علـى احلكومـة وحـاالت عـدم اسـتقرار متـصلة بـإجراء انتخابـات علـى                       

اليت وفـرت لنـا مـوارد مـن خـارج           وأود أن أعرب عن امتناين للجهات املاحنة        . وجه اخلصوص 
امليزانيــة إليفــاد خــرباء متفــرغني يف جمــال الوســاطة مــن أجــل تقــدمي الــدعم الــسياسي كــل يــوم   

  .لعمليات االنتقال ولعمل فريقي األمم املتحدة القطريني يف غينيا والنيجر
ومن دواعـي سـروري الطلـب املتزايـد علـى توجيهـات مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني                       - ٧٠
م لغرب أفريقيا من أجل املساعدة الـسياسية والفنيـة للعمليـات ذات الـصلة بإصـالح قطـاع            العا

وغينيا من األمثلة على ذلك، حيث أجري فيها بنجاح تقييم مشترك لقطاع األمن بـني               . األمن
. ٢٠١٠اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واالحتــاد االفريقــي واألمــم املتحــدة يف عــام  

مم املتحدة التركيز كثريا على منع وقوع أعمال عنف مرتبطـة باالنتخابـات         وسوف تواصل األ  
ويف ضـوء  . عن طريق تقييم دور اجلـيش واملؤسـسات األمنيـة األخـرى يف العمليـات االنتخابيـة       

 تعـاون طويـل األجـل مـع اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا                   باتفـاق بدء العمـل مـؤخرا      
نات دولية، سيعمل املكتـب عـن كثـب للتـشجيع علـى مراعـاة               وجمموعات نسائية إقليمية وكيا   

  . امج الوطين لقطاع األمن يف غرب أفريقياناملنظور اجلنساين يف الرب
وأشجع الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية على ضـمان التنفيـذ الفعـال لقـرار جملـس                 - ٧١

وإن االحتفــال . واألمــنوالقــرارات الالحقــة املتعلقــة بــاملرأة والــسالم ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمــن 
واعتمــاد إعــالن داكــار املــؤرخ  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥بالــذكرى الــسنوية العاشــرة لــصدور القــرار  

 ليؤكــد، يف مجلــة أمــور، علــى ضــرورة إدراج دول غــرب أفريقيــا   ٢٠١٠ســبتمرب /أيلــول ١٧
  . البعد اجلنساين يف عمليات إصالح قطاع األمن

 واتفـاق   ٢٠٠٢كمة العدل الدولية الصادر يف عام       وأقر بالتقدم احملرز يف تنفيذ قرار حم        - ٧٢
ــري لعــام   ــة بــني الكــامريون      ٢٠٠٦غرينت ــا يف ذلــك التقــدم احملــرز يف ترســيم احلــدود الربي ، مب

وأحـث الطـرفني علـى احلفـاظ علـى الـزخم الـسياسي احملقـق مـن أجـل تنفيـذ اتفـاق                        . ونيجرييا
دود الربيـة بـني البلـدين والترسـيم     احلدود، وال سيما للتوصل إىل اتفاق بشأن مجيـع منـاطق احلـ           

  . ٢٠٠٢الفعلي للحدود تطبيقا لقرار حمكمة العدل الدولية لعام 
ــزال تعــوق قــدرة       - ٧٣ ــة واملؤســسية ال ت ويــساورين القلــق مــن أن مــواطن الــضعف اهليكلي

الدول علـى ضـمان احتـرام سـيادة القـانون وتعزيـز النمـو االقتـصادي ومعاجلـة أوجـه التفـاوت              
حماربة الفـساد واحلـد مـن بطالـة الـشباب وتقـدمي الـسلع واخلـدمات العامـة وضـمان                     املتجذرة و 

ومـا زال انعـدام األمـن الغـذائي، وخباصـة يف النيجـر              . توزيع السلطة الـسياسية بالـشكل املالئـم       
  ومنطقــة الــساحل ككــل، مــصدر قلــق كــبري لــدواعي إنــسانية يف هــذه املنطقــة دون اإلقليميــة،  
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وهنـاك حاجـة أيـضا لتحقيـق مزيـد مـن            .  االستقرار يف املدى الطويل    ملا له من انعكاسات على    
التقدم يف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف عدد من البلدان وضمان الوفاء علـى سـبيل األولويـة                   

ــساين يف ع    ــور اجلنـ ــيم املنظـ ــت لتعمـ ــيت قطعـ ــات الـ ــات   بااللتزامـ ــشوب الرتاعـ ــع نـ ــات منـ مليـ
  .فيها والتحكم

طوات هامة يف السنوات األخرية ملكافحة األنـشطة اإلرهابيـة          وعلى الرغم من اختاذ خ      - ٧٤
واجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، مبــا يف ذلــك هتريــب املخــدرات واالجتــار بالبــشر،     

. زالت اآلليات اإلقليمية املنشأة يف مراحلـها املبكـرة ومل حتقـق حـىت اآلن أي نتـائج حمـددة                    فما
لقدرات الوطنية على االنتظـام يف مجـع املعلومـات ذات الـصلة             وجيب التركيز أكثر على تعزيز ا     

ويـتعني علـى   . باألنشطة غري املشروعة واجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية وحتليلها وتبادهلا 
اجملتمع الدويل أيضا زيادة دعمه للجهود اإلقليمية من أجـل التـصدي للتهديـدات الـيت يتعـرض                  

ــسالم واالســتقرار نتيجــ   ــا ال ــابرة للحــدود     هل ة لالجتــار غــري املــشروع باملخــدرات واجلــرائم الع
  .الوطنية
وإنــين أرحــب بالتــدابري املتخــذة مــن جانــب الــدول األعــضاء يف اجلماعــة االقتــصادية      - ٧٥

لـــدول غـــرب أفريقيـــا لتنفيـــذ اإلعـــالن الـــسياسي وخطـــة العمـــل اإلقليميـــة ملكافحـــة االجتـــار  
ــدعم مــن م   ــا    باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة ب ــل اخلــاص لألمــني العــام لغــرب أفريقي كتــب املمث

ومكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة واإلنتربـول وإدارة عمليـات حفـظ الـسالم                    
وأشـجع هـذه اجلهـات املعنيـة علـى مواصـلة تنفيـذ مبـادرة سـاحل غـرب           . التابعة لألمانة العامة  

. بيـساو وكـوت ديفـوار      - وليبرييـا وغينيـا   أفريقيا يف البلـدان األربعـة الرائـدة، وهـي سـرياليون             
ــى         ــسيق عل ــدعوة والتن ــع شــركاء آخــرين، يف ال ــق م ــاون الوثي ــب، بالتع ــستمر املكت وســوف ي

ومن أجل التشجيع على اختاذ تدابري دولية أمشل للتصدي لالجتـار           . املستويني اإلقليمي والوطين  
كـا الالتينيـة وبلـدان املقـصد يف         باملخدرات، أحث على التعاون الوثيق بني بلدان املنشأ يف أمري         

فريقيا، على أن يتم ذلك بالتـشاور مـع مكتـب األمـم     أأوروبا من أجل دعم جهود دول غرب       
  .املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

وما العدد الكبري اآلخذ يف التزايد من طلبات اجلماعة والدول األعـضاء فيهـا وأعـضاء                  - ٧٦
ة على اخنراط املكتب ودعمـه للدبلوماسـية الوقائيـة ومعاجلـة     جملس األمن وشركاء األمم املتحد   

األسباب اجلذرية املتشعبة للرتاعات إال دليـل علـى أمهيتـه يف املـسامهة يف اجلهـود اإلقليميـة ملنـع              
كما يؤكد ذلك املكاسب املتأتية من اتباع هنج إقليمي ملنـع           . نشوب الرتاعات وإحالل السالم   

غري أن ذلك يشكل يف الوقت نفسه حتديا هـائال للمكتـب بـالنظر            . نشوب الرتاعات يف أفريقيا   
وقد ساعد التمويل من خارج امليزانية واالستعانة باستـشاريني علـى تلبيـة             . إىل موارده احملدودة  
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لذلك أوصي بتجديـد    . بعض هذه الطلبات، وال سيما يف جمايل إصالح قطاع األمن والوساطة          
 كـانون   ٣١ إىل   ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ى، مـن    والية املكتب لفترة ثالث سنوات أخـر      

، علـــى أن تقـــدم تقـــارير كـــل ســـتة أشـــهر عـــن مـــدى وفـــاء املكتـــب  ٢٠١٣ديـــسمرب /األول
  .املعدلة بواليته
ولضمان حتقيق املكتب التوازن بني توقعـات دول املنطقـة واجملتمـع الـدويل مـن جهـة،                    - ٧٧

ن يركـز املكتـب يف واليتـه اجلديـدة علـى          واملوارد املتاحـة للمكتـب مـن جهـة ثانيـة، أوصـي بـأ              
  :أربعة توجهات استراتيجية هي

ســيتم تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل الوقايــة مــن العنــف       : الدبلوماســية الوقائيــة   ‘١’  
وسيواصل ممثلي اخلاص االضـطالع مبـساعي محيـدة نيابـة عـين يف              . واألزمات

زيـــز القـــدرات ويف هـــذا الـــسياق، نأمـــل يف تع. هـــذه املنطقـــة دون اإلقليميـــة
ــاء       ــوع الرتاعــات وبن ــع وق ــة يف جمــاالت الوســاطة ومن ــة ودون اإلقليمي الوطني

وستواصل جلنة الكامريون ونيجرييا املشتركة أيضا عـرض االسـتفادة           . السالم
من مساعّي احلميدة لتسهيل التنفيذ التام لقرار حمكمة العـدل الدوليـة الـصادر              

ــشرين األول١٠يف  ــوبر / تـ ــرت ٢٠٠٢أكتـ ــشأن الـ ــة   بـ ــدود الربيـ ــى احلـ اع علـ
  والبحرية بني الكامريون ونيجرييا؛

ســـيعمل : التـــصدي لتهديـــدات الـــسالم واألمـــن املتـــشعبة والعـــابرة للحـــدود  ‘٢’  
ــصدي        ــة للتـ ــدرات دون اإلقليميـ ــز القـ ــرين لتعزيـ ــركاء آخـ ــع شـ ــب مـ املكتـ

سـيما املبـادرات     لتهديدات السالم واالستقرار املتشعبة والعابرة للحدود، وال      
ويف هذا السياق، سيسهل املكتـب اعتمـاد إطـار          . ليمية يف منطقة الساحل   اإلق

إقليمــي إلصــالح قطــاع األمــن وســيعاجل مــسألة التــرابط بــني إصــالح قطــاع    
األمـن ومكافحــة اجلرميــة املنظمـة وهتريــب املخــدرات وعـدم االســتقرار وقــت    

  إجراء االنتخابات؛
د املكتب مـن عملـه احلـايل مـع          سيستفي: تعزيز احلكم الرشيد والبعد اجلنساين      ‘٣’  

املنظمات اإلقليميـة ووكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى يف الـسعي إىل حتـسني                 
ــرام       ــز احت ــضايا اإلفــالت مــن العقــاب وتعزي ــة ومعاجلــة ق ــات االنتخابي العملي

ــسان    ــوق اإلن ــانون وحق ــيادة الق ــن     . س ــس األم ــرار جمل ــع ق ــشيا م  ١٣٢٥ومت
 اجملموعــات لــضمان دمــج ، ســيعمل املكتــب عــن كثــب مــع خمتلــف)٢٠٠٠(

موضــوع املــرأة يف قــضايا الــسلم واألمــن مبــا يف ذلــك قــضايا إصــالح قطــاع    
األمــن، وذلــك بنــاء علــى التعــاون القــائم بــني املكتــب والــدول األعــضاء مــن   
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غرب أفريقيا واجملموعات النسائية حـول القـضايا املتعلقـة بقـرار جملـس األمـن                
  ؛)٢٠٠٠ (١٣٢٥

سيواصل املكتب تعبئة اجملتمع الدويل خلدمـة       :  اإلقليمية الشراكة مع املنظمات    ‘٤’  
قضية السلم واألمن يف غرب أفريقيا من خالل تعزيز الـشراكة مـع املنظمـات               

ــستوى التنفيـــذي   ــيما علـــى املـ ــة، وال سـ ــة ودون اإلقليميـ ــذا . اإلقليميـ ويف هـ
  . الصدد، سيتم إعطاء األولوية لدعم اجلماعة إلنشاء شعبة وساطة تابعة هلا

ــس يف           - ٧٨ ــام اجمللـ ــري أمـ ــرض لتقريـ ــر عـ ــد آخـ ــن عنـ ــس األمـ ــضاء جملـ ــب أعـ ــد طلـ وقـ
وســـتقدم الدراســـة .  إطالعهـــم علـــى دراســـة مـــستقلة عـــن املكتـــب ٢٠١٠يوليـــه /متـــوز ١٣

  .إليهم املذكورة
ــة        - ٧٩ ــا واجلماعـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــديري لـ ــن تقـ ــددا عـ ــرب جمـ ــام، أود أن أعـ ويف اخلتـ

د األفريقـي واحتـاد هنـر مـانو علـى مواصـلة تعاوهنـا مـع                 االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـا        
وأعرب أيضا عن امتناين لكيانات األمـم املتحـدة يف غـرب أفريقيـا وملنظمـات اجملتمـع        . املكتب

وأود أن أتقدم بالـشكر    . املدين والشركاء اآلخرين لتعاوهنم املستمر مع املكتب يف تنفيذ واليته         
كـذلك ملـوظفي املكتـب وللجنـة الكـامريون ونيجرييـا       ملمثلي اخلاص، السيد سعيد دجينيـت، و  

  .املختلطة ملسامهتهم القيمة يف إحالل السلم واالستقرار يف هذه املنطقة دون اإلقليمية
  
  


