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 تقرير األمني العام عن مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا  
  

 مقدمة -أوال  
ــسمرب / األولكــانون ٢١يف رســالة مؤرخــة   - ١ ــس   ،)S/2007/754 (٢٠٠٧دي ــق جمل واف

ديـسمرب  / األول كـانون  ٣١ حـىت    غـرب أفريقيـا   ل  املتحـدة  األمـم األمن على متديد والية مكتـب       
ويغطـي  .  الوفاء بوالية املكتب املنقحة كـل سـتة أشـهر      ، وطلب إىلّ أن أقدم تقريرا عن      ٢٠١٠

، ويتنـــاول ٢٠٠٨يونيـــه /حزيـــران ٣٠إىل ينـــاير / الثـــاينكـــانون ١هـــذا التقريـــر الفتـــرة مـــن  
 املقدم إىل اجمللـس عـن القـضايا    ٢٠٠٧مارس /آذار ١٣التوصيات اليت تضمنها تقريري املؤرخ   

يركـز علـى التطـورات الـشاملة والعـابرة      وهو ). S/2007/143(العابرة للحدود يف غرب أفريقيا      
غــرب ل  املتحــدةاألمــمللحــدود يف املنطقــة دون اإلقليميــة واألنــشطة الــيت يــضطلع هبــا مكتــب   

 يف جمــاالت رفــع مـستوى الــوعي بالتهديــدات والتحـديات، وتــشجيع التــشاور والتــآزر   أفريقيـا 
 ومـساعدهتا   ب أفريقيـا  اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـر       على املستوى دون اإلقليمي، واالتصال ب     

 . يف إقرار السالم واالستقرار
. وقد أحرز تقدم كبري يف توطيد أركان السالم واحلكـم الـدميقراطي يف غـرب أفريقيـا                 - ٢

فقــد مت تنظــيم انتخابــات ســلمية، وازدادت املــشاركة الدوليــة يف جهــود بنــاء الــسالم، وبــدأت 
ون اإلقليميـة يف إهنـاء أنـشطتها، كمـا ُوضـع             يف املنطقـة د     املتحـدة  مـم بعثات الـسالم التابعـة لأل     

بيـساو وسـرياليون، علـى جـدول أعمـال           - بلدان من بلـدان املنطقـة دون اإلقليميـة، مهـا غينيـا            
لبنــاء الــسالم، ممــا يــشهد بتعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى الــتعمري بعــد انتــهاء    املتحــدةاألمــمجلنــة 
 قـدرة متزايـدة علـى       لـدول غـرب أفريقيـا     اجلماعـة االقتـصادية     وعالوة على ذلك تظهر     . الرتاع

 .التصدي للتحديات السياسية واالقتصادية واألمنية يف املنطقة دون الفرعية
ورغم هذه التطورات املشجعة، ال يزال هناك الكثري مـن التحـديات الـيت هتـدد بتبديـد                 - ٣

 الـشباب،  وبعض هذه التهديـدات معـروف، مثـل بطالـة    . التقدم احملرز يف توطيد أركان السالم 
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وســرعة التحــول احلــضري، واهلجــرة غــري املنظمــة، يف حــني يــستجد بعــضها األخــر أو يتزايــد   
دام حجمه، مبا يف ذلك األزمات االجتماعية واالقتصادية، واالجتار يف البشر واملخدرات، وانعـ            

 .األمن يف بلدان شريط الساحل
مبواصـلة   املتحـدة    األمـم ام  وكمؤشر على األمهية اليت أعلقهـا علـى غـرب أفريقيـا والتـز              - ٤

 إىل  ١٩مساعدة بلدان املنطقة على تعميق االستفادة مما أحرز مـن تقـدم، قمـت يف الفتـرة مـن                    
 .ليربيـا و غانـا     و كـوت ديفـوار   و فاسـو    بوركينابزيارة مشلت أربع دول، هي      أبريل  /نيسان ٢٣

ــارة        ــوس، بزي ــي منكري ــسياسية، هيل ــشؤون ال ــساعد لل ــام امل ــام األمــني الع ــا ق ــة دون كم املنطق
يف ) بيـساو، غينيـا، غامبيـا    - السنغال، بوركينا فاسو، نيجرييـا، النيجـر، غانـا، غينيـا     (اإلقليمية  

، وأعقبـــه مباشـــرة مستـــشاري اخلـــاص املعـــين بالرتاعـــات،  مـــايو/أيـــار ٢١ إىل ٩الفتـــرة مـــن 
 إىل ١يف الفتــرة مــن ) النيجــر، مــايل، بوركينــا فاســو(إيغالنــد، الــذي زار منطقــة الــساحل  يـان 
وكانت تلك البعثات الثالثة الرفيعة املـستوى هتـدف إىل تقيـيم التقـدم احملـرز                . يونيه/حزيران ٦

والتحديات اليت ال تزال تواجـه بلـدان املنطقـة دون اإلقليميـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق بالعمليـات                     
 .  ذلكاالنتخابية احلالية وارتفاع أسعار املواد الغذائية وتغري املناخ، وزيادة الوعي بكل

 
  يف اآلونة األخريةالعابرة للحدودو التطورات الشاملة - ثانيا 
 االقتصادية املزعزعة لالستقرار - القضايا االجتماعية - ألف 

االقتــصادية يف غــرب أفريقيــا كتهديــد   - الــساحة االجتماعيــة/يــزداد بــروز األوضــاع  - ٥
ــسو    ــة، حيــث ي ــامٍ للــسالم واألمــن يف املنطقــة دون اإلقليمي ــدقع ويعــيش نــصف   متن د الفقــر امل

ويف حني شهدت بعض البلدان منـوا اقتـصاديا مـستداما يف الـسنوات       . السكان حتت خط الفقر   
األخرية، يظـل التفـاوت يف توزيـع الـدخل القـومي يعـين أن هـذا النمـو قـد أدى إىل املزيـد مـن                           

كمـا أن   .  الفقـر  انعدام املساواة وتزايد هتميش قطاعات من السكان أكثر مما أدى إىل احلد مـن             
املنطقة دون اإلقليمية تشهد أدىن مؤشرات للتنمية البشرية يف العامل، وهو ما يعرقـل بـشدة مـن        

 .قدرهتا على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
ــالغ        - ٦ ــا الب ــسكان يف غــرب أفريقي ــو ال ــسنوي لنم ــدل ال ــاين املع ــا  ٢,٣يتب ــة تباين  يف املائ

 يف املائــة، ومــن املتوقــع أن يــزداد عــدد  ١,١ال يزيــد عــن صــارخا مــع املتوســط العــاملي الــذي  
وهـذا النمـو املـسقط      . ٢٠٥٠سكان املنطقة دون اإلقليمية إىل أكثـر مـن الـضعف حبلـول عـام                

سيزيد من تفاقم الضغوط املستمرة على األرض واملوارد األخرى، ومـن املـرجح أن يـؤدي إىل                 
ا سيـسهم بدرجـة أكـرب يف سـرعة التحـول        املزيد من عدم االستقرار االجتماعي والـسياسي، ممـ        

وهـذا التحـول احلـضري العـشوائي        . احلضري للمدن وما يصحب ذلك من مشاكل اجتماعيـة        
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والفوضوي، وهو أمر شائع يف معظم بلدان غرب أفريقيا، ميكن أن يكون الـشرارة الـيت تطلـق                  
راكـز احلـضرية    موجات من عدم االستقرار االجتماعي واالضطرابات السياسية حيث جتاهد امل         

ــا   ــدة إليه ــن      . الســتيعاب احلــشود الواف ــدة م ــهم اجلدي ــذين حتــد بيئت ــاين ســكان احلــضر، ال ويع
املتاحـــة هلـــم للتكيـــف مـــع الواقـــع، بـــصورة متزايـــدة مـــن الـــضعف إزاء الـــصعوبات   اآلليـــات

ــة ــة   - االجتماعي ــضخم والبطال ــل الت ــصادية املعاصــرة مث ــضية   . االقت ــزال ق ــشباب ال ت ــة ال فبطال
ــة، حيــث يقــل عمــر   ضــاغطة يف  ــالغ  ٦٥أحنــاء املنطقــة دون اإلقليمي ــة مــن الــسكان الب  يف املائ

ــة   عامــا، ومعظمهــم عــاطلون أو ال يعملــون عمــال   ٣٠ مليــون نــسمة عــن  ٢٧٠عــددهم قراب
ومثلمـا بينـت التجربـة يف املنطقـة دون اإلقليميـة، يكـون الـشباب العـاطلون واحملبطـون                    . كامال

 .ألنشطة اإلجرامية وللتجنيد يف اجلماعات املسلحةالذين خابت ظنوهنم هدفا سهال ل
وتفاقمـت احملنــة االقتــصادية يف غــرب أفريقيــا يف األشــهر األخــرية بــصورة خطــرية مــن   - ٧

. جــراء االرتفــاع اهلائــل يف أســعار الــسلع األساســية، ممــا أدى إىل ازديــاد التــوترات االجتماعيــة
االقتـصادية واملظـامل     - ملظـامل االجتماعيـة   ا واندلعت يف الشوارع االحتجاجات اليت جتمـع بـني        

. السياسية يف بلدان مثل السنغال والكامريون وكوت ديفوار وبوركينا فاسو، وأخـريا يف غينيـا              
االقتـصادية للحيلولـة    - بد من االهتمـام علـى جنـاح الـسرعة هبـذه التحـديات االجتماعيـة           وال

 . يميةدون زيادهتا لزعزعة االستقرار يف املنطقة دون اإلقل
 

 تغري املناخ واألمن الغذائي -باء  
يعاين غـرب أفريقيـا بـصفة خاصـة مـن الـضعف إزاء تغـري املنـاخ واألمنـاط اجلويـة الـيت                         - ٨

تشيع اخلراب ومن تأثريها، مبـا يف ذلـك الكـوارث الطبيعيـة وتـدهور األرض والتـصحر ونـدرة                    
ا، يـسهم ازديـاد تلـوث البيئـة         ومع اكتظاظ املدن بسكاهن   . املياه وموجات اجلفاف والفيضانات   

ــشاكل         ــن امل ــا م ــدة واملخــاطر وغريه ــة اجلدي ــدات البيئي ــسامة يف التهدي ــات ال احلــضرية والنفاي
 االقتـصادي والزراعـي يف     اإلنتـاج ومـن املـرجح أن تـؤدي هـذه األوضـاع إىل تراجـع               . الصحية

 الشحيحة واألراضـي    املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء، وإىل زيادة التنافس على املوارد          
وتتوقـع التنبـؤات اجلويـة مناخـا أكثـر جفافـا وقـسوة وتقلبـا يف                 .  املتواصـل  اإلنتاجالقادرة على   

املنطقة دون الفرعية يف العقود القادمة، مع ازدياد الضغوط على موارد امليـاه والقابليـة للتـضرر                 
ألولوية حلدة املشاكل البيئـة     بد من إبالء االهتمام على سبيل ا       وال. من األحوال اجلوية القاسية   

ــى الــصعيد             ــسقة عل ــذ سياســات من ــبين وتنفي ــب ت ــا يتطل ــو م ــا، وه ــرب أفريقي ــه غ ــيت تواج ال
 .اإلقليمي دون
ويرتبط ضـعف املنطقـة دون الفرعيـة بـصفة خاصـة إزاء ارتفـاع أسـعار املـواد الغذائيـة                    - ٩

للغـذاء، نتيجـة لتـدين      حبقيقة حتول عدد كبري مـن بلـدان غـرب أفريقيـا إىل مـستوردين صـافيني                  
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، وعدم مالءمة السياسات الزراعية، وسرعة التحول احلـضري، والكـوارث   يةاإلنتاجمستويات  
ورغم اختاذ معظم احلكومات تدابري مسكنة للتخفيـف مـن أثـر االرتفـاع              . الطبيعية، والرتاعات 

 املتوسـط   اهلائل يف األسعار، فإن الكثري منها سيظل عاجزا عـن التـصدي للمـشكلة يف األجلـني                
والطويل نظرا لعـدم كفايـة الوسـائل واملـوارد، ونتيجـة للتـضخم الـذي مـن املتوقـع أن يواصـل                        

ة الوخيمــة، وباإلضــافة إىل العواقــب اإلنــساني. االرتفــاع وفقــا ملــا يقولــه صــندوق النقــد الــدويل
ة فيها تفاقم اجلوع وتقلص اإلنفاق علـى العـالج الطـيب واإلسـكان والتعلـيم، أصـبحت أزمـ                   مبا

الغذاء متثل هتديداً امنياً خطرياً، وهو ما يبدو جليا يف مظاهرات الشوارع واإلضرابات وغريهـا                
وما مل ُتعاجل هذه األزمة بصورة فعالة، فإهنـا ميكـن أن            . من القالقل املدنية اليت أشري إليها أعاله      

الــيت تــصادف تزيــد مــن زعزعــة اســتقرار البلــدان الــيت جتاهــد بالفعــل للتعــايف مــن الرتاعــات أو  
 .صعوبات سياسية

 
 احلكم الرشيد -جيم  

.  دون الفرعيــة تقــدما ملحوظــا يف جمــال احلكــم الرشــيد أفريقيــاغــربشــهدت منطقــة  - ١٠
فبعد سنوات من االضطرابات وانعدام االسـتقرار، تتوطـد أركـان الدميقراطيـة والـسالم بـبطء،                 

د التقــدم الــذي أمكــن إحــرازه  غــري أنــه ال تــزال مثــة حتــديات مــستمرة هتــد  . وإن يكــن بثبــات
ــة،      ــات االنتخابيـ ــوارد، والعمليـ ــصادية وإدارة املـ ــاالت اإلدارة االقتـ ــة يف جمـ ــصعوبة، وخباصـ بـ

 .، وإصالح قطاع األمن اإلنسانحقوقو
فانتــشار .  أفريقيــاغــربويظــل إرســاء ممارســات احلكــم الرشــيد ميثــل حتــديا جــادا يف    - ١١

ات الدولـة وسـيادة القـانون، الـيت يعتمـد عليهـا             الفساد يسهم بدرجة كبرية يف إضعاف مؤسس      
  اإلنـسان  حقـوق ويف أسوأ األشكال، يـؤدي استـشراء الفـساد إىل انتـهاك             . املواطنون حلمايتهم 
ويف الـسنوات األخـرية، تفاقمـت ممارسـات الفـساد اجلديـدة مـع اكتـشاف            . واندالع الرتاعات 

 لفــرض رقابــة تتــسم بالــشفافية  مــوارد طبيعيــة يف املنطقــة دون الفرعيــة، وهنــاك حاجــة ملحــة   
واملــساءلة علــى إدارة املــوارد الطبيعيــة، إذا أريــد لكــل قطاعــات اجملتمــع أن تــستفيد مــن الثــروة 

وما مل تتخذ تدابري ملموسة لكبح مجاح الفساد، سيتقوض التقدم احملرز حـىت اآلن يف               . الوطنية
 .منإرساء احلكم الرشيد، مما سيترك آثارا سلبية على السالم واأل

ــت عــام       - ١٢ ــات الــيت أجري ــم أن بعــض االنتخاب ــات، بــل    ٢٠٠٧ورغ ــد شــابتها خمالف  ق
وأعمال عنف يف بعض احلاالت، فإهنـا قـد حققـت مـع ذلـك انتقـاال سـلميا للـسلطة يف بلـدان                        

ويف توغو، مهدت العملية االنتخابية الطريـق أمـام خـروج البلـد مـن               . مثل موريتانيا وسرياليون  
ورغم النجاحات الـيت حتققـت حـىت اآلن، تظـل االنتخابـات يف              . نعزالعقود من األزمات واال   

 عمليــات تنطــوي علــى احتمــاالت زعزعــة االســتقرار، وميكــن أن هتــدد البلــدان   أفريقيــاغــرب
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ومـع االنتخابـات اهلامـة      . اهلشة بالعنف السياسي والتخلخل االقتـصادي والـصراع االجتمـاعي         
، يتحـتم مواصـلة     ٢٠٠٨بيـساو عـام      - غينيـا وغينيـا   املنتظر إجراؤها يف كوت ديفوار وغانـا و       

 العمليات االنتخابية املوثوق هبا، إذا ما أريـد جتنـب نـشوب أعمـال العنـف                 ةبذل اجلهود لكفال  
 .وانعدام االستقرار

ففـي  .  أفريقيـا  غـرب  متثـل حتـديا كـبريا آخـر ل          اإلنـسان  قـوق وتظل الـشواغل املتعلقـة حب      - ١٣
، فإهنـا ال تــزال   اإلنـسان قـوق حــداً لالنتـهاكات الواسـعة حل  حـني وضـع حـل الرتاعـات القدميـة      

. مــستمرة علــى نطــاق أضــيق، وهــو مــا يرجــع أساســا إىل شــيوع ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب  
فاإلساءات اليت تواجهها املرأة، فضال عن شيوع عـدم احتـرام حقوقهـا الـسياسية واالجتماعيـة                 

ــيت يغطيهــ     ــرة ال ــستمرة خــالل الفت ــصادية، ظلــت م ــل وتفاقمــت مــن جــراء    واالقت ــر، ب ا التقري
ــة الــضارة   ــة والدينيــة والعرفي ، نومثــة حاجــة ملحــة لتــدعيم ســيادة القــانو  . املمارســات التقليدي

وخباصة إصالح القضاء وقطاع األمن، إذا مـا أريـد حتقيـق الـتعمري واملـصاحلة بـصورة فعالـة يف                     
دالـة االنتقاليـة عـن بعـض        ويف حـني أسـفر إنـشاء آليـات الع         . اجملتمعات اخلارجـة مـن الرتاعـات      

 الـيت   اإلنـسان حقـوق النتائج، فإنه يلزم بـذل املزيـد مـن اجلهـد لكفالـة املـساءلة عـن انتـهاكات            
 .وقعت يف املاضي واليت ال تزال مستمرة حىت اآلن

وُيعد إصالح قطـاع األمـن مـن التحـديات الرئيـسية الـيت تواجـه البلـدان اخلارجـة مـن                       - ١٤
فـرغم اجلهـود املبذولـة لتحـسني     . لـة االنتقـال يف املنطقـة دون الفرعيـة    الرتاعـات والـيت متـر مبرح   

الرقابة اإلدارية علـى قطـاع األمـن، وإعـادة تـشكيل وتـدريب قـوات األمـن، وزيـادة مـشاركة                      
اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك جلنة بناء السالم، ال تزال قوات األمن متثل مـصدرا رئيـسيا النعـدام           

فانتشار الرشوة واالبتـزاز عنـد نقـاط    .  أفريقياغرب عدد من بلدان     األمن واإلساءة للسكان يف   
التفتيش وحواجز الطرق غـري القانونيـة حيـد مـن حريـة تنقـل الـسلع والنـاس، ممـا يعرقـل بـشدة                          

كما أن اسـتمرار الـسخط إزاء سـوء األوضـاع املعيـشية، وعـدم       . التنمية والتكامل االقتصاديني  
العمل للمحاربني السابقني، يؤدي إىل تـذمر قـوات األمـن           كفاية التعويضات، وحمدودية فرص     

وتورطها يف النشاط اإلجرامي األكثـر رحبـاً، وحيوهلـا إىل عوامـل لعـدم االسـتقرار يف عـدد مـن                      
 .بيساو وغينيا - البلدان، مثل كوت ديفوار وغينيا

 
 القضايا العابرة للحدود -دال  

 فـإن  فيهـا،  احلكوميـة  املؤسـسات  وضـعف  أفريقيـا  غـرب  يف االقتصادات هلشاشة نظراً - ١٥
ــا ــشكل معرضــة تكــون جمتمعاهت ــساد خــاص ب ــى واخلــروج للف ــانون عل  بعــض وأضــحت .الق
 اًضـ رأ ،اخلـصوص  وجـه  علـى  الـساحل   منطقـة  وبلـدان  بيـساو  - وغينيـا  غينيا قبيل من البلدان،
 للحـدود  رةالعـاب  اإلجراميـة  األنـشطة  أكثـر  باملخدرات االجتار ويشكل .املنظمة للجرمية ةخصب
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هبـا وهـي يف طريقهـا        الكوكـايني  شـحنات  مـرور  عمـ  وذلـك  اإلقليميـة،  دون املنطقة يف انتشاراً
 باملخــدرات االجتــار شــبكات اخترقــت احلــاالت، بعــض ويف .أوروبــا إىل الالتينيــة أمريكــا مــن

 يـؤثر  الـذي  بالبـشر  االجتـار  يعترب املخدرات، إىل وباإلضافة .األمنية والقوات احلكومية اهلياكل
 أخــرى ومــدعاة آخــر متناميــاً اجتاهــاً اخلــصوص وجــه علــى واملهــاجرين واألطفــال النــساء علــى
 عـددها  يقـّدر  اإلقليميـة،  دون املنطقـة  يف خفيفـة  أسـلحة  الستمرار تداول  ونظراً .املتزايد للقلق
 تـأجيج  يف اآلخر هو سهمي الصغرية لألسلحة املستمر االنتشار فإن سالح،قطعة   ماليني بعشر

ــشاطا ــي لن ــة مكافحــة وســتتطلب .اإلجرام ــة اجلرمي ــز مواصــلة املنظم ــدرة تعزي ــة ق  دون املنطق
  .نيضعيفَ يزاال ال اللذين النظام، وحتقيق القانون إنفاذ على اإلقليمية

 للقلـق  أخـرى  مـدعاة  احلـدود  علـى  الـصراعات  انـدالع  احتمال يظل ذاته، الوقت ويف - ١٦
 مـن  كـثري  وترسيم تعيني ،القارة من أخرى أجزاء يف احلال مثلما فيها، يتعني يزال ال منطقة يف

 الـدائر  والعنـف  الطبيعيـة  واملـوارد  األراضـي  علـى  الـرتاع  حاالت لزيادة وميكن .الدولية احلدود
 التعـاون  فـإن  لـذا  .اجملـاورة  الـدول  بـني  التـوتر  زيـادة  إىل يـؤدي  وأن ،خطـرية  آثـار  األعراق بني

ــشترك ــشأنامل ــضايا  ب ــابرة الق ــراً يظــل حــدودلل الع ــياً أم ــد إذا أساس ــأمني أري ــسوية ت  ســلمية ت
 .مارس بني بنن وبوركينا فاسو/ارآذ ٧ يوم احلال كانت كما ةدائرال احلدودية زاعاتـللن

 كواحـدة  ومـايل،  النيجر مشال يف سيما وال الساحل،منطقة   يف ستعرةامل األزمة وتظهر - ١٧
 مـع جت األبعـاد،  متعـددة  كارثـة  وهـي  .أفريقيـا  بغر يف واألمن للسالم هتديداً املخاطر أكثر من
 ألنـشطة  موطنـاً  كوهنـا  إىل باإلضـافة و .احلكـم الرشـيد   و املنـاخ  وتغري الفقر قبيل من مسائل بني

 يف مـستمر  تزايـد  وهنـاك  .للحـدود  العابرة للجرائم خصب مرتع أهنا أيضاً ثبت فقد ،املتمردين
 القوافـل  طـرق  طـول  على سيما ال القانونية، غري واهلجرة األسلحة وهتريب باملخدرات االجتار
 األنــشطة هــذه فــإن للتمويــل، إضــافية مبــصادر تزويــد خــالل ومــن .الكــربى للــصحراء العــابرة

 هــذا ويــزداد .املنطقــة يف األوضــاع تقلــب علــى الــضوء تــسلط املــسلحة للجماعــات اإلجراميــة
 األمـن  انعـدام  وحالـة  ثغرات املليئـة بـال    احلـدود  تـستغل  إرهابية فصائل ظهور بفعل سوءاً الوضع

 العمـل  عـن  العاطـل  املستـضعف  الـشباب  لتلقن واسع نطاق على املتفشي االقتصادي واحلرمان
 اخلطـوط  طمـس  تزايد ويعقد .الدولة أجهزة سيطرة نطاق خارج أهدافه لتحقيق السعي كيفية

 عـالج  إىل راميـة ال اجلهـود  مـن  وأكثـر  أكثر واإلرهابية والثورية اإلجرامية األنشطة بني الفاصلة
  .احلالة هذه

 يـصاحبها  ومـا  الـساحل،  منطقة يف املتدهورة األمنية للحالة اإلنسانية العواقب وكانت - ١٨
 الـصارمة  القيـود  وأضـافت  .كـربى  عواقـب  واسـع،  نطـاق  علـى  األرضـية  أللغـام ل استخدام من

 ني املـدني  الـسكان  علـى  املـصاعب  من مزيداً اإلنسانية املساعدات إيصال إمكانية على املفروضة
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 احلكومـات  اجتـاه  ويعـدّ  .الغـذائي  األمن وانعدام الطبيعية الكوارث من متتالية سنواتب يناملتأثر
 الــساحل منطقــة يف واإلرهابيــة التمــرد واألنــشطة ألنــشطة للتــصدي العــسكري احلــل الختيــار
 األولويـات  إىل ةاإلمنائيـ  املـشاريع  مـن  الـشحيحة  املـوارد  تتحـول  حيـث  للتنمية، إضافياً استرتافاً
 لحيلولـة لو الـساحل،  شريط تواجه اليت للتحديات األوجه املتعددة الطبيعة ضوء وعلى .األمنية
 االخنــراط مــن املعنيــة للبلــدان بــد ال األمــن، وانعــدام العنــف مــن مزيــد إىل املنطقــة انــزالق دون

 تمــعاجمل مــن بــدعم وذلــك املــسائل، هــذه معاجلــة بغــرض متــضافرة أعمــال يف عاجــل بــشكل
  .الدويل

 
 أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب أنشطة - ثالثاً 

 بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خالل أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب أنشطة استرشدت - ١٩
 القـضايا  عن األمن جملس إىل األخري تقريري يف الواردة التوصياتوب للمكتب، املنقحة بالوالية
 .(S/2007/143) قياأفري غرب يف للحدود العابرة

 
  أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة قدرة تعزيز - ألف 

 غـرب  لـدول  االقتـصادية  اجلماعـة  قـدرة  تعزيـز  اسـتمر  بالتقرير، املشمولة الفترة خالل - ٢٠
 مـن  أولويـة  اإلقليميـة  دون املنطقة يف الرتاعات وحل وإدارة منع على املساعدة أجل من أفريقيا

 املكتـب  عـزز  الغايـة،  تلـك ب النـهوض  سـبيل  ويف .أفريقيـا  لغـرب  املتحدة ألمما مكتب أولويات
 . الرشيدواحلكم واألمن السالم جماالت يف اجلماعة مع تعاونه

ــا  اخلــاص ممثلــي وشــارك - ٢١ ــها للجماعــة، خمتلفــة خاصــة اجتماعــات يفلغــرب أفريقي  من
 لرؤسـاء  والـثالثني  الثالث عاديال القمة ومؤمتر ،للجماعة التابع واألمن الوساطة جملساجتماع  

 ينــاير/الثــاين كــانون ١٨ و ١٦ يــومّي التــوايل علــى ُعقــدا اللــذين ،اجلماعــة وحكومــات دول
 مـشترك  هنـج  اعتمـاد  عـن  واحلكومـات  الـدول  رؤساء قمة مؤمتر وأسفر .واغادوغو يف ٢٠٠٨

 دول لرؤســاء والــثالثني الرابعــة العاديــة القمــة أيــضاً وحــضر .والتنميــة اهلجــرة جتــاه للجماعــة
ضـرورة   علـى  تركـز ت يتوالـ  ،أبوجا يف يونيه/حزيران ٢٣ يف تُعقد يتال اجلماعة وحكومات

 حريـة  تعزيـز  بغـرض  والنقـل،  الطاقـة  سـيما  ال األساسـية،  اهلياكـل  جمـال  يف حمـددة  بـرامج  تنفيذ
  .والبضائع األشخاص حترك

 دون املنطقـة  يف بلـدان  عـدة  إىل واجلماعـة  املكتـب  بـني  مشتركة بعثات أيضاً أوفدتو - ٢٢
 ممثلــي ســافر فربايــر،/شــباط ويف .واألمــن الــسالم هتــدد الــيت الناشــئة املخــاطر ملعاجلــة اإلقليميــة
 وكوتونــو وواغــادوغو وأكــرا بامــاكو إىل ،شــامباس بــن حممــد اجلماعــة، جلنــة ورئــيس اخلــاص
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 قـدرة  تحـسني ل مقترحـات  إىل باإلضـافة  الـدول،  رؤسـاء  مـع  الـسالم  هتـدد  اليت املخاطر ملناقشة
 .الطوارئ حاالت يف االستجابة على اجلماعة

 للمكتـب  العـسكريون  املستـشارون  شـارك  مـايو، /وأيار مارس/وآذار فرباير/شباط ويف - ٢٣
 مـن  الفتـرة  يف باماكو يف ُعقد االحتياطية القوة قيادة مركز تدريبات ألحد ختطيط مؤمترات يف
ــران ٢١ إىل ١٥ ــه/حزي ــديراً .يوني ــذ وتق ــدع لكل ــت م،ال ــة طلب ــب إىل اجلماع  مــضاعفة املكت

ــساعدة ــيت امل ــدمها، ال ــن يق ــة م ــيم إىل املراقب ــور تقي ــدرة تط ــسكرية الق ــة الع  وحــضر .للجماع
 يـــومّي بنجـــول يف الـــدفاع أركـــان رؤســـاء مـــؤمتر أيـــضاً للمكتـــب العـــسكريون املستـــشارون

 املنطقـة  يف العـسكري  التعـاون  بـشأن  اجلماعـة  مـع  اآلراء تبـادلوا  حيـث  مارس،/آذار ٢٠و ١٩
 غـرب  يف املتحـدة  لألمـم  تابعـة  أخـرى  بعثات مع ذلك بعد تبادهلا مت آراء وهي اإلقليمية، دون

 .للجماعة التابع املبكر اإلنذار نظام يف رمسياً إدراجها أجل من العملية دفع مع أفريقيا،

 وبنـاء  والوسـاطة  النــزاعات  نشوب منع جمال يفاالقتصادية   اجلماعة مع التعاون وكان - ٢٤
 للــشؤون املــساعد العــام ألمــنيللبعثــة الــيت قــام هبــا ا األساســية التركيــز حمــاور مــن أيــضاً الــسالم
 علـى  األولويـة  ذات التعـاون  جمـاالت  وُعرِّفـت  .مايو/أيار ٢١ إىل ٩ من الفترة خالل السياسية

ــا ــة  أهن ــساحلمنطق ــات ال ــدام واالنتخاب ــن وانع ــذائي األم ــة الغ ــرب واجلرمي ــة ع ــس الوطني  ائلوامل
ــصادية ــة االقت ــساً .االجتماعي ــى وتأسي ــشات، هــذه عل ــي اتفــق املناق ــيس اخلــاص ممثل ــة ورئ  جلن
 الــوزاري  االجتمــاعيف  املــسائل  هــذه بــشأن مــشتركة  وإجــراءات هنــج تــبين  علــى اجلماعــة
 .أبوجا يف مايو/أيار ٢١ إىل ١٩ من الفترة خالل ُعقد الذي للجماعة االستثنائي

 ذلــك يف مبــا الرشــيد،كــم احل مبمارســات النــهوض علــى اعــةاجلم مــساعدة ســبيل ويف - ٢٥
 نظمتـها  عمـل  حلقـة  املكتـب  حـضر  اإلقليميـة،  دون املنطقـة  يف الطبيعية للموارد الفعالة اإلدارة
 التعــدين مدونــة مــشروع صــحة إلقــرار أبريــل/نيــسان ١٩ إىل ١٧ مــن الفتــرة خــالل اجلماعــة
 .الوثيقة مشروع دإعدا يف اخلربة وقدم النصح أسدى حيث به، اخلاصة

 
 اإلقليمي دون للتعاون أخرى أشكال – باء 

 مـع  أفريقيـا  لغـرب  املتحـدة  األمـم  مكتـب  اتـصل  باالسـتعراض،  املـشمولة  الفترة خالل - ٢٦
ــسيني شــركاء ــودهم يف وســاعدهم آخــرين رئي ــة جه ــز إىل الرامي ــسالم تعزي ــتقرار ال  يف واالس
 هنـر  حلـوض  الـدويل  االتـصال  فريـق  مـع  راتمـشاو  اخلـاص  ممثلـي  وعقد .اإلقليمية دون املنطقة
 الـوزاري  االجتمـاع  ويف .مـايو /أيـار  ١٥ يف مونروفيـا  يف عشرة السادسة عملهم دورة يف مانو

 لكـسمربغ  يف ُعِقـد  الـذي  األورويب واالحتـاد  االقتصادية للجماعة عشر الثالث املشترك الثالثي
 إقليميــة دون ســتراتيجياتا لوضــع احلاجــة إىل خــاص اهتمــام أويل أبريــل،/نيــسان ٢٨ يــوم

 واالحتــاد اجلماعــة مــن كــل وأعــرب .باملخــدرات واالجتــار واهلجــرة الــشباب لبطالــة للتــصدي
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 غـرب  يف هـذا  علـى  املترتبـة  والعواقـب  األساسـية  الـسلع  أسعار زيادة إزاء قلقهما عن األورويب
 مــاعاجت عقـد  طريـق  عـن  األزمـة  لتلـك  للتــصدي جهودمهـا  ضـم  علـى  كـذلك  واتفقـا  .أفريقيـا 
 ممثلــي شــجع حيــث مــايو،/أيــار ٢٠ و ١٩ يــومّي أبوجــا يف والتجــارة واملاليــة الزراعــة لــوزراء
 .أفريقيا غرب يف الريفي واالقتصاد الزراعة إحياء إعادة على املنطقة بلدان اخلاص

 بيـساو  - غينيـا ب املعـين  الـدويل  االتـصال  لفريـق  الرابعـة  العمـل  دورة اختتام أعقاب ويف - ٢٧
 أفريقيـا  لغـرب  اخلـاص  ممثلـي  مـع  األخـضر  الـرأس  رئـيس  اجتمـع  مايو،/أيار ٥ يوم تُعِقد اليت

 تواجــه الــيت التحــديات ملناقــشةاالقتــصادية  اجلماعــة مفوضــية ورئــيس بيــساو - لغينيــا وممثلــي
 إىل املاسـة  احلاجـة  علـى  واتفقـوا  .اخلـصوص  وجـه  على بيساو - وغينيا ،اإلقليمية دون املنطقة

 متــضافرة هــجُن اعتمــاد أمهيــة علــى وشــددوا ،الغــذاء ألزمــة للتــصدي ةملموســ إجــراءات ختــاذا
 .أفريقيا غرب تواجه اليت املشاكل لعالج

 رؤسـاء  قمـة  ومـؤمتر  مـانو  هنـر  احتـاد  وزراء جملـس  اجتمـاع  أيـضاً  اخلاص ممثلي وحضر - ٢٨
 عـن  أعـرب  حيـث علـى التـوايل،      مـايو، /أيـار  ١٥ و ١٤ يومّي ُعِقد اللذين واحلكومات الدول

 قبيـل  مـن  جمـاالت  يف مـانو  هنـر  حـوض  منطقـة  يف التعـاون  بتعزيـز  الكامـل  املتحـدة  األمـم  لتزاما
ــةاحلكــم الرشــيد   ــدعم تلقــي علــى القــوي الطلــب ضــوء يفو .والتكامــل والتنمي  األمــم مــن ال

 املنطقــة قــادة حــشد يف املــستقبل يف نــشاطاً أكثــر بــصورة املكتــب يــشارك أن ينبغــي املتحــدة،
 الحتــاد املؤســسية القــدرة وبنــاء االســتقرار حتقيــق إىل الراميــة اجلهــود دعــم يف التعــاون وتعزيــز

 .مانو هنر
 

 املتحدة األمم مؤسسات بني ما التعاون - جيم 
 تقريـري  يف توصـيايت ل ، واسـتجابة  أفريقيـا  لغـرب  املتحدة األمم مكتب والية مع متاشياً - ٢٩

ــضاياال عــن األخــري ــابرة ق ــا غــرب يف للحــدود الع ــقتب أفريقي ــد حقي ــاون مــن مزي ــا التع ــني م  ب
 داخـل  الـروابط  تيـسري  علـى  بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  بنـشاط  املكتب عمل املؤسسات،
 اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج مــن بــدعم ،اإلقليميــة دون املنطقــة يف املتحــدة األمــم منظومــة
 .أفريقيا غرب يف القطرية املكاتب من وشبكته

ــاتال مــع املكتــب أصــول تقاســم مواصــلة مسحــتوقــد  - ٣٠  لألمــم تابعــةال خــرىاأل كيان
 .األدىن احلــد إىل التكــاليف وخفــض للمــوارد الفعــال االســتخدام بتعظــيم املنطقــة يف املتحــدة
 داكـار،  طريـق  عـن  ميرون الذين املسؤولني وكبار املتحدة لألمم التابعة الوفود املكتب ويساعد
 علــى املتحــدة لألمــم التابعــة األخــرى الوكــاالتو البعثــات إىل الطــريان دعــم خــدمات ويقــدم
 عمليـات  إلجـراء  الطـوارئ  حـاالت  يف أيـضاً  املكتـب  طـائرات  وُتـستخدم  .النفقـات  رد أساس

 ضــوء يفو .خارجهــا أو اإلقليميــة دون املنطقــة داخــل ســواء الــضحايا وإجــالء الطــيب اإلجــالء
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 األساسـية  النقـل  هياكـل  اسـتخدام  املكتب نيؤمِّ أن يلزم اخلدمات، تلك مثل إىل املاسة احلاجة
  .املنطقة حكومات حتّصلها اليت الرسوم من وغريها اهلبوط رسوم من واإلعفاء باجملان

 الـدورة احلاديـة عـشرة      حلـضور  مـارس /آذار ١٤ و ١٣ يـوميّ  لـداكار  زيـاريت  وخالل - ٣١
 علـى  املتحـدة  األمـم  منظومـة  ممثلـي  مـن  وغـريه  اخلـاص  مبمثلي التقيت اإلسالمي، املؤمتر نظمةمل

 لألمــم التابعــة واملنظمــات الوكــاالت مــع اجتمــاعي ويف .اإلقليمــي دونو القطــري املــستويني
 املتحـدة  األمـم  إسـهام  تعظـيم  سـبيل  يف متنـاغم  بشكل سوياً العمل أمهية على ركزُت املتحدة،

 للـشؤون  املـساعد  العـام  األمـني  كـذلك  الرأي هذا على وشدد .ككل اإلقليمية دون املنطقة يف
 الـيت  مـايو، /أيـار  يف اإلقليميـة  دون املنطقـة  إىل بعثته من كجزء للمكتب زيارته خالل السياسية

 االضـطالع  للمكتب هبا ميكن اليت الكيفية حول اخلاص ممثلي مع مطولة مناقشات خالهلا عقد
 .املنطقة هذه يف أكرب بدور
ــب      - ٣٢ ــر، واصــل مكت ــا التقري ــيت يغطيه ــرة ال ــميف الفت ــربل  املتحــدةاألم ــاغ ــد  أفريقي  عق

، حيـث    أفريقيا غرب يف    املتحدة ألمماجتماعات رفيعة املستوى لرؤساء بعثات السالم التابعة ل       
بيساو وليربيا وسـرياليون لتبـادل       -  وكوت ديفوار وغينيا    أفريقيا غربمجعت ممثليين اخلاصني ل   

وتركــزت . الماآلراء حــول احلالــة يف املنطقــة دون الفرعيــة وحــول التهديــدات املــستجدة للــس 
، علـى ضـرورة قيــام   مـارس /آذار ٢٨توصـيات االجتمـاع الثـاين عـشر، املعقـود يف فريتـاون يف       

اجلماعـة االقتـصادية لــدول    علـى جنـاح الـسرعة بإشـراك      أفريقيـا غـرب  ل املتحـدة األمـم مكتـب  
ــا ــاغــربزمــة الغــذاء املــستمرة وتــشجيع بلــدان   أل يف التــصدي غــرب أفريقي تــبين علــى   أفريقي

ــج ــشكلة  متكا هن ــل ملعاجلــة امل ــومي     . م ــار ي ــود يف داك ــشر، املعق ــث ع ــاع الثال  ١٣ويف االجتم
، نـاقش املـشاركون أثـر أزمـة الغـذاء علـى اسـتقرار املنطقـة دون الفرعيـة،                   يونيه/حزيران ١٤ و

واستعرضوا التطورات يف بلدان شريط الساحل يف ضوء ازدياد أعمـال اجلرميـة املنظمـة العـابرة                 
كمـا تبـادلوا    . وتدهور األوضاع األمنية يف املناطق الـشمالية مـن املنطقـة دون الفرعيـة             للحدود  

 .اآلراء حول احلالة يف غينيا واألثر الذي ميكن أن تتركه على منطقة هنر مانو
  املتحـدة  األمموباملثل، ُعقد مؤمتر ربع سنوي مشترك بني البعثات، حضره قادة قوات             - ٣٣

 يف أبيـدجان،  يونيـه /حزيـران  ١١ ويف ن يف فريتاومارس/آذار ٢٨يف ومستشاريها العسكريني،   
لتحــــسني تقاســــم املعلومــــات والتنــــسيق يف املــــسائل العــــسكرية بــــني البعثــــات يف املنطقــــة    

 .الفرعية دون
  اإلنـــسانحقـــوق، قامـــت وحـــدة ينـــاير/ الثـــاينكـــانون ٢٢ إىل ٢٠ويف الفتـــرة مـــن  - ٣٤

 بتنظـيم وتـسهيل زيـارة قـام هبـا           غـرب أفريقيـا    ل  املتحـدة  ماألمـ واملسائل اجلنسانية التابعة ملكتب     
 كان مكلفا بتشغيل مكتب املفوضـية اإلقليمـي          اإلنسان قوق حل  املتحدة األمموفد من مفوضية    
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كمــا شــاركت يف االجتمــاع الثالــث املــشترك بــني البعثــات  .  يف داكــار أفريقيــاغــرباجلديــد ل
 يـومي   أفريقيـا غـرب  يف   املتحـدة  ألممتابعة ل  يف بعثات السالم ال     اإلنسان حقوقلرؤساء عناصر   

 . يف فريتاونيناير/ الثاينكانون ٢٣  و٢٢
بيـساو إىل جلنـة    -  طلـب غينيـا   األمنجملس، أحال  ٢٠٠٧ ديسمرب/ األول كانونويف   - ٣٥

بيـساو برئاسـة     - وأنشأت جلنة بناء السالم بعد ذلك تشكيال قطريـاً حمـدداً لغينيـا            . بناء السالم 
ويتابع مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا اهتمـام             .  املتحدة األممم للربازيل لدى    املمثل الدائ 

 إحاطـة قـدمها إىل   ة، استضاف املكتب جلـس مايو/أيار ٧ويف . بيساو - جلنة بناء السالم بغينيا   
بيـساو،   - ممثلـي اخلـاص لغينيـا     ) بيـساو  - املعتمـدة لـدى غينيـا     (الدوائر الدبلوماسية يف داكـار      

 املعــين باملخــدرات واجلرميــة، واملمثــل املقــيم لربنــامج  املتحــدةاألمــمإلقليمــي ملكتــب والــرئيس ا
 . بيساو -  اإلمنائي يف غينيا املتحدةاألمم
، علــى جلنــة الكــامريون ونيجرييــا املــشتركة كمــا عمــل ممثلــي اخلــاص، بــصفته رئــيس   - ٣٦

 يف الكــامريون  املتحــدةألمــمتــشجيع االتــساق والتــآزر يف عمــل الفــريقني القطــريني التــابعني ل  
 يف العمليــة  املتحــدةاألمــم بغيــة تعزيــز دور مــايو/أيــارونيجرييــا عنــدما قــام بزيــارة للبلــدين يف  

 .اجلارية لتعيني احلدود
 

 احلكم الرشيد -دال  
 االنتخابات  

ضـــمن املـــسؤولية املوســـعة املنوطـــة مبكتـــب األمـــم املتحـــدة لغـــرب أفريقيـــا لتـــشجيع    - ٣٧
 /شـباط  ٦ إىل   ٤الرشيد وتـدابري بنـاء الثقـة، قـام ممثلـي اخلـاص يف الفتـرة مـن                   ممارسات احلكم   

 ببعثة مشتركة إىل كوناكري مع رئيس مفوضية اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا               فرباير
وباإلضـافة  . حلضور اجتماع اللجان االنتخابية الوطنية للدول األعـضاء يف اجلماعـة االقتـصادية       

جان االنتخابية عـل مـستوى املنطقـة دون اإلقليميـة، اعتمـد االجتمـاع كتيبـا        إىل إقامة شبكة لل  
 .للجماعة االقتصادية عن االنتخابات

وأثنـــاء زيارهتمـــا إىل كونـــاكري، أجـــرى ممثلـــي اخلـــاص ورئـــيس مفوضـــية اجلماعـــة   - ٣٨
االقتصادية أيضا مناقشات مع رئيس وزراء غينيا ووزير خارجيتها لبحث الوضـع الـسياسي يف             

ويف الفتـرة مـا بـني      . ٢٠٠٨لبلد، وكذلك مسألة إجراء انتخابات تشريعية ناجحة خالل عام          ا
ــيم االحتياجــات     مــارس/آذار ٢١  و١٤ ــسياسية لتقي ــة مــن إدارة الــشؤون ال ــاد املكتــب بعث ، ق

 اإلمنــائي، لتقيــيم  املتحــدةاألمــمأوفــدت إىل غينيــا بنــاء علــى طلــب كــل مــن اإلدارة وبرنــامج   
ى أرض الواقــع، فــضال عــن التقــدم احملــرز علــى طريــق إجــراء االنتخابــات الوضــع الــسياسي علــ
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وسيستمر املكتب مستقبال يف رصد العملية االنتخابية يف غينيـا بـصورة وثيقـة علـى                . التشريعية
 .أمل أن تسهم يف إشاعة االستقرار يف البلد

شتركة بـني    يف بعثـة مـ     فربايـر /شـباط وأخريا، سافر ممثلـي اخلـاص إىل بـنن خـالل شـهر               - ٣٩
املكتب واجلماعة االقتصادية إلجراء مناقشة مع رئيس اجلمهورية حول االنتخابات احملليـة الـيت          

 . بدعم من اجملتمع الدويلأبريل/نيسان ٢٠أجريت يف
 

 القضايا العابرة للحدود -هاء  
 بطالة الشباب  

 الـشباب يف  يواصل مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا استضافة مكتـب شـبكة عمالـة          - ٤٠
  املتحـدة األمـم والـشبكة عبـارة عـن هيكـل ثالثـي بـني       . ٢٠٠٦ اليت أطلقت عـام      أفريقيا غرب

ومنظمة العمل الدولية والبنك الدويل، وقد أنشئت لوضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات عامليـة حملاربـة                 
 وهي تعمل على إذكاء الوعي بعمالـة الـشباب باعتبارهـا قـضية سياسـية وأمنيـة             . بطالة الشباب 

على حد سواء، وتيسري بناء القدرات على املستويني الـوطين ودون اإلقليمـي، والعمـل بـشكل                 
فعال مع القطاع اخلاص لزيادة مشاركته يف املبـادرات الراميـة إىل خلـق فـرص العمـل للـشباب           

 . أفريقياغربيف 
 وخــالل الفتــرة الــيت يغطيهــا التقريــر، اســتأنفت الــشبكة دراســتها لكــي ترســم خريطــة - ٤١

واكتملت عملية رسم اخلريطـة للبلـدان       .  أفريقيا غربشاملة ملبادرات عمالة الشباب يف بلدان       
ــة باالنكليزيــة، بينمــا أوشــكت دراســات البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة والفرنــسية علــى          الناطق

وقد اكتسبت األنشطة اليت جتري يف إطار مبـادرة القطـاع اخلـاص قـوة دفـع بقـرب                   . االكتمال
عمــال التجاريــة يف تــشجيع فــرص العمــل الكــرمي بعــرض أل ليساســأل عــن الــدور انــشر دراســة

ــدان          ــشط يف ميـ ــيت تنـ ــات الـ ــع اجلهـ ــاص مـ ــاع اخلـ ــاون القطـ ــات لتعـ ــاذج املمارسـ ــضل منـ أفـ
 .الشباب عمالة

 
 اهلجرة غري املنظمة  

خـالل الفتــرة قيـد االســتعراض، واصــل مكتـب األمــم املتحــدة لغـرب أفريقيــا التــرويج      - ٤٢
وباإلضـافة  . هنج متكامل إزاء اهلجـرة غـري املنظمـة علـى مـستوى املنطقـة دون اإلقليميـة                 تباع  ال

إىل الدخول يف مشاورات منتظمة مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واملنظمة الدوليـة              
، قـام  مـارس /آذارللهجرة، واملشاركة يف اجتماع عقده املكتب اإلقليمي للمنظمة يف داكار يف       

حــديث دراســة عــن اهلجــرة غــري املنظمــة، وإدمــاج توصــيات بتــبين سياســات عامــة    املكتــب بت
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وجيري حاليـا وضـع اللمـسات النهائيـة علـى هـذه             . ملعاجلة املشكلة من خالل هنج دون إقليمي      
 .الدراسة متهيدا لنشرها

 
 اجلرمية املنظمة العابرة للحدود  

 ملكافحـة    املتحـدة  األمـم كتـب   واصل مكتب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا اتـصاالته مب             - ٤٣
املخــدرات واجلرميــة بغيــة اإلســهام بــصورة فعالــة يف مكافحــة األنــشطة غــري املــشروعة واجلرميــة 

وشــارك املستــشارون العــسكريون للمكتــب يف اجتمــاع     . املنظمــة يف املنطقــة دون اإلقليميــة  
 اخلـاص اجلديـد   االتصال اإلقليمي السادس ملكتب مكافحة املخـدرات واجلرميـة، ويلتقـي ممثلـي        

ــى        ــة لالطــالع عل ــرئيس اإلقليمــي ملكتــب مكافحــة املخــدرات واجلرمي ــصورة منتظمــة مــع ال ب
ــابرة للحــدود يف     ــة الع ــصلة باجلرمي ــاغــربالتطــورات املت ــني    أفريقي ــاون ب ــز التع ــشة تعزي  ومناق

 وطلب إىل مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيـا تـسهيل الزيـارة الرفيعـة املـستوى الـيت                 . املكتبني
ســيقوم هبــا املــدير التنفيــذي ملكتــب مكافحــة املخــدرات واجلرميــة املقــرر أن تــتم يف الفتــرة مــن  

 .يوليه/متوز ١٣إىل  ٩
ويتــشاور مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا أيــضا مــع اجلماعــة االقتــصادية لــدول    - ٤٤

الجتـار   حـول ا ٢٠٠٨ أكتـوبر / األولتشرينغرب أفريقيا بشأن خططها لعقد مؤمتر إقليمي يف    
 األمــمواتفــق اجلانبــان علــى أن يلعــب مكتــب  . ا أفريقيــغــرب يف املخــدرات يف عغــري املــشرو

ــسيا يف دعــم عقــد املــؤمتر ويف تقــدمي مــسامهات    املتحــدة ، إىل جانــب  املتحــدةاألمــم دورا رئي
ومكتب األمم املتحدة لـدعم بنـاء الـسالم يف     ملكافحة املخدرات واجلرمية    املتحدة األمممكتب  
 .  بيساو- غينيا

 
 انعدام األمن يف بلدان الساحل  

يف الفترة املشمولة بالتقرير، واصـل مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا القيـام بـدور                     - ٤٥
أساسي يف إرهاف الوعي باألوضاع يف بلدان شريط الساحل، وخباصة مـن خـالل املـشاورات       

وحكومــات اجلماعــة االقتــصادية املتواصــلة الــيت جيريهــا ممثلــي اخلــاص مــع قــادة ورؤســاء دول  
وقـد اضـطلع   . لدول غرب أفريقيا، فـضال عـن دعـم خطـط حكومـة مـايل لعقـد مـؤمتر إقليمـي               

، بـصورة   )بوركينـا فاسـو ومـايل والنيجـر       (ممثلي اخلاص بعدد من الزيارات إىل بلـدان الـساحل           
دان مشتركة مع اجلماعة االقتصادية يف بعـض احلـاالت، لكـي ينـاقش مـع حكومـات هـذه البلـ                    

واكتملـــت هـــذه املبـــادرات . اجلهـــود املتواصـــلة ملعاجلـــة احلالـــة األمنيـــة املتـــدهورة يف املنطقـــة 
ومستـشاري اخلـاص   ) مـايو /أيـار ( للشؤون الـسياسية   العاماألمنيبالزيارات اليت قام هبا مساعد     
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، وهــي الزيــارات الــيت اســتفادت مــن الــدعم اللوجــسيت  )يونيــه/حزيــران(املعــين مبنــع الرتاعــات 
 .ملوضوعي الذي قدمته اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياوا
 

  واملسائل اجلنسانية اإلنسانحقوق -واو  
ضـــمن اجلهـــود الـــيت يبـــذهلا مكتـــب األمـــم املتحـــدة لغـــرب أفريقيـــا لـــدعم اجلماعـــة    - ٤٦

 واملــسائل اجلنــسانية، لعــب املكتــب  اإلنــسانحقــوقلــدول غــرب أفريقيــا يف جمــايل  االقتــصادية
ئيسيا يف تنظيم وتقدمي الدعم التقين واملادي لالجتماع األول لفرقة العمل التابعـة ملركـز               دورا ر 

 ينــاير/ الثــاينكــانون ٣١التنميــة اجلنــسانية باجلماعــة االقتــصادية، الــذي ُعقــد يف داكــار يــومي  
 . عمل فرقة العمل واختصاصاهتاة، والذي أسفر عن اعتماد خطفرباير/شباط ١ و

ابعـة توصـيات االجتمـاع األول املـشترك بـني البعثـات ملـسؤويل تنـسيق                 وعلى سبيل مت   - ٤٧
، اشــترك ٢٠٠٧ ســبتمرب/أيلــول، الــذي عقــده املكتــب يف  أفريقيــاغــربالــشؤون اجلنــسانية يف 

املكتــب مــع اجلماعــة االقتــصادية يف تنظــيم حلقــة عمــل عــن نظــام اإلنــذار املبكــر واالســتجابة   
وضـم هـذا    . مـايو /أيـار  ٢٩ إىل   ٢٧يف الفتـرة مـن       يف الـسنغال     ECOWARNالعاجلة باجلماعـة    

االجتماع رئيس نظام اإلنذار املبكر واالستجابة العاجلة باجلماعـة، ومـسؤويل تنـسيق الـشؤون       
  املتحـدة  األمـم ، وعمليـة     بيساو -مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا         اجلنسانية يف   

 يف املنطقــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين، تحــدة املاألمــميف كــوت ديفــوار، وممــثلني مــن وكــاالت 
 واملسائل اجلنسانية يف قلب مؤشرات منـع الرتاعـات ضـمن             اإلنسان حقوقوتركز على إدماج    

 .نظام اإلنذار املبكر واالستجابة العاجلة باجلماعة
 واملــسائل اجلنــسانية، نظــم   اإلنــسانحقــوقولتيــسري تــبين هنــج منــسق ومتكامــل إزاء    - ٤٨

 حــضرهتا اجلماعــة االقتــصادية لــدول يوليــه/متــوز ٢٧  و٢٦ عمــل خلــرباء يــومي املكتــب حلقــة
، والــدوائر  غــري احلكوميــة املنظمــات اإلقليميــة، و املتحــدةاألمــمغــرب أفريقيــا، ووكــاالت   

ــة وخــرباء   ــسانحقــوقاألكادميي ــشوب    ا لوضــع  اإلن ــع ن ســتراتيجية مــشتركة وخطــة عمــل ملن
 . حقوق اإلنسان واملسائل اجلنسانيةالرتاعات وبناء السالم استنادا إىل هنج

وقـــد بـــدأ املكتـــب، وفقـــا لواليتـــه املنقحـــة، القيـــام مببـــادرات ملوائمـــة تنفيـــذ القـــرار    - ٤٩
مــن خــالل صــياغة خطــط عمــل واســتراتيجيات لتنفيــذه علــى الــصعيد دون ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥
تدريبيــة ، شــارك موظفــوه يف حلقــة دراســية مــايو/أيــار ٢٢ إىل ١٩ويف الفتــرة مــن . اإلقليمــي

نظمتــها إدارة الــشؤون الــسياسية حــول إدمــاج املــسائل اجلنــسانية يف صــلب األنــشطة وتنفيــذ    
بشأن املـرأة والـسالم واألمـن، استـضافتها منظمـة الـصحة             ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥  األمن جملس قرار

وطُرحـت مقترحـات ملموسـة عـن        .  اإلقليميـة   املتحدة األممالعاملية وحضرها ممثلون لوكاالت     
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املـستوى  علـى    يف املـسائل اجلنـسانية        املتحـدة  األمـم أنشطة التعـاون الـيت تنـهض هبـا          سبل تعزيز   
 .اإلقليمي دون
 وخالل الفترة اليت يغطيها التقرير، استمر تعزيز التعـاون مـع الـشركاء اآلخـرين لتـبين                  - ٥٠

فُعقدت اجتماعـات منتظمـة مـع الـشركاء     . هنج متسقة إزاء حقوق اإلنسان واملسائل اجلنسانية    
ــل وكــاالت   ــماإلقليمــيني مث ــة، و   املتحــدةاألم ــصليب األمحــر الدولي ــة ال  غــري املنظمــات، وجلن

وأتاحـت  .  يف السنغال   اإلنسان قوقثلني من حكومة السنغال واللجنة الوطنية حل      مم، و احلكومية
جلسات العمل هذه فرصة لتقاسـم املعلومـات والتوجيـه مـن أجـل تـبين هنـج متـسقة ومتكاملـة                      

 . اإلنسانقوقملتعلقة حبإزاء الشواغل ا
 

 األمن الغذائي والقضايا اإلنسانية -زاي  
يف ضــوء التــأثري الكــبري الــذي تتركــه الــشواغل اإلنــسانية علــى التطــورات الــسياسية،      - ٥١

والعكس بالعكس، يشكل رصد تطورات احلالة اإلنـسانية يف املنطقـة دون اإلقليميـة جمـاالً مـن                  
ويعمـل ممثلـي اخلـاص يف تنـسيق     . م املتحـدة لغـرب أفريقيـا   جماالت األولوية لعمـل مكتـب األمـ    

، الـذي ُيعتـرب مـديره مستـشار ممثلـي            أفريقيـا  غـرب وثيق مع مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية ل         
اخلــاص للــشؤون اإلنــسانية، ويرافقــه يف بعثــات املــساعي احلميــدة لتــسليط الــضوء علــى البعــد   

د االستقرار نسبيا يف املنطقة دون اإلقليميـة إىل         وقد أدى ازديا  . اإلنساين لقضايا السالم واألمن   
 لشؤون الالجئني مـن      املتحدة األممتراجع وترية حدوث األزمات اإلنسانية، مما مكَّن مفوضية         

 .  أفريقياغربتقليص عملياهتا الواسعة لإلعادة إىل الوطن يف 
  للـشؤون اإلنـسانية  ، أطلـع ممثلـي اخلـاص اللجنـة التنفيذيـة      ينـاير / الثاينكانون ١٧ويف  - ٥٢

وباإلضافة إىل إعـادة تأكيـد التـزام مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا             . على احلالة يف النيجر   
، فقــد شــدد علــى ضــرورة كفالــة قيــام روابــط  أفريقيــاغــرببــدعم الــدوائر اإلنــسانية يف أحنــاء 

الفـريقني القطـريني    بني األطراف الفاعلة السياسية واألمنيـة واإلمنائيـة واإلنـسانية، وحـث              فعالة
 يف النيجـر ومـايل علـى تعزيـز تفاعلـهما مـع اجلماعـة االقتـصادية لـدول                     املتحـدة  ألمـم التابعني ل 

 .غرب أفريقيا
وفيما يتعلـق بأزمـة الغـذاء، شـارك املكتـب وممثلـي اخلـاص يف الـشهور القليلـة املاضـية                       - ٥٣

 حـول    أفريقيا غربة  مشاركة نشطة يف مبادرات الدعوة، وعملت بشكل نشط مع قادة منطق          
ويف اجتماع مـع الـرئيس احلـايل    . ضرورة القيام بعمل دويل حاسم ملعاجلة انعدام األمن الغذائي    

، أكـد ممثلـي   مايو/أيار ٧للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، الرئيس بليز كومباوري، يف          
ارد وتلبيـة االحتياجـات      بالقيام بدور قيادي يف تعبئـة املـو         املتحدة األمماخلاص من جديد التزام     

كمـا حتـدث أمـام االجتمـاع الـوزاري االسـتثنائي للجماعـة           . امللحة واملتوسطة والطويلة األجل   
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 يف أبوجـا،    مايو/أيار ٢٠  و ١٩االقتصادية لدول غرب أفريقيا عن ارتفاع أسعار الغذاء يومي          
لتــصدي حيــث شــدد علــى ضــرورة إعــادة تنــشيط الزراعــة واالقتــصاد الريفــي كأفــضل ســبيل ل

كمــا شــدد علــى أمهيــة . للقــضية األساســية لألمــن الغــذائي والبطالــة وســرعة التحــول احلــضري
ويعتـزم ممثلـي    . معاجلة العوامل الداخلية واخلارجية على حد سواء يف حـل أزمـة الغـذاء الراهنـة               

 لـدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا املنطقـة دون اإلقليميـة لتطـوير         املتحـدة األمـم اخلاص حـشد منظومـة      
 .زمةألتجابات متسقة ومنسقة لاس
 

 جلنة الكامريون ونيجرييا املشتركة -حاء  
ــيس     - ٥٤ ــصفته رئــ ــاص، بــ ــي اخلــ ــرأس ممثلــ ــشتركة   تــ ــا املــ ــامريون ونيجرييــ ــة الكــ ، جلنــ

ــاعني ــدي       االجتم ــدا يف ياون ــذين ُعق ــة، الل ــشرين للجن ــاين والع ــشرين والث ــومياحلــادي والع   ي
وأسـفر االجتمــاع األول  . يونيــه/حزيـران  ٢٠  و١٩ ويف أبوجـا يــومي  مـارس /آذار ١٤ و ١٣

. عن وضع اللجنة اللمسات النهائية على مسألة خط احلدود البحرية بـني الكـامريون ونيجرييـا               
ــاملوارد البحريــة للــنفط      ويف االجتمــاع الثــاين، اتفــق الطرفــان علــى تــوفري املعلومــات املتعلقــة ب

شــبه جزيــرة باكاســي، ‘‘ منطقــة’’والغــاز، ووضــعا خططــاً ملــا هــو معتــزم مــن نقــل الــسلطة يف 
كمـا حـضر ممثلـي اخلـاص مـؤمتر القمـة الثـاين عـشر لرؤسـاء                  . وناقشا مواصلة تدابري بنـاء الثقـة      

، حيـــث أعـــرب مـــارس/آذار ٢٧دول وحكومـــات جلنـــة حـــوض حبـــرية تـــشاد يف أبوجـــا يف  
فـاض  املشاركون عن قلقهم البالغ إزاء التـدهور البيئـي يف حـوض حبـرية تـشاد، مبـا يف ذلـك اخن         

منسوب املياه، وإزالة الغابات، والتصحر، وتآكل التربة، فـضال عـن مـا يتركـه ذلـك مـن آثـار                     
 .على التنوع البيولوجي وسبل الرزق للسكان احملليني

، سـافر ممثلـي اخلـاص إىل نيجرييـا والكـامريون ملناقـشة أنـشطة        مـايو /أيـار وخالل شهر    - ٥٥
ني، وليحث اجلانبني بقوة على االلتـزام بـأن ينفـذا           اللجنة املشتركة مع كبار املسؤولني احلكومي     

ــة عــام        ــذي أصــدرته حمكمــة العــدل الدولي ــة وســلمية احلكــم ال ــصورة فعال ــاق ٢٠٠٢ب ، واتف
بـني البلـدين وحتديـد طرائـق نقـل         حلـل الـرتاع علـى احلـدود    ٢٠٠٦ لعـام  Greentreeغرينتـري  

ــرة باكاســي يف آب   ــسلطة يف شــبه جزي ــة   واســتجابة ل. ٢٠٠٨أغــسطس /ال ــن احلكوم ــداء م ن
النيجريية، بادر ممثلي اخلاص بإيفاد بعثة لتقييم االحتياجـات ملـساعدة احلكومـة فيمـا تبذلـه مـن                   

ــن باكاســي     ــضررين م ــسكان املت ــوطني ال ــادة ت ــود إلع ــع   . جه ــشات م ــل، تركــزت املناق وباملث
ري الــسلطات الكامريونيــة علــى تقــدمي املزيــد مــن املــساعدات للــسكان املتــضررين وزيــادة تــداب   

الثقة، من خالل تشجيع املـشروعات االقتـصادية املـشتركة والتعـاون العـابر للحـدود علـى                   بناء
 .سبيل املثال
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لجنــة  تــوفري الــدعم ل أفريقيــاغــرب ل املتحــدةاألمــمويف غــضون ذلــك، يواصــل مكتــب  - ٥٦
خـالل  و. ة يف جمال املوارد البشرية، واللوجـستيات، والـدعم املـايل          الكامريون ونيجرييا املشترك  

الفتــرة قيــد االســتعراض، قــام املكتــب بتــسهيل البعثــات امليدانيــة للمــساحني ورســامي اخلــرائط  
ــابعني ل ــمالت ــسيت        املتحــدةألم ــدعم اللوجي ــدمي ال ــة، وتق ــة احلــدود الربي ــدت إىل منطق ــيت أوف  ال

 .واإلداري لبعثات املراقبني اليت أوفدهتا اللجنة إىل شبه جزيرة باكاسي
 

 توصياتمالحظات و -رابعا  
 حالياً بفترة االنتقال من مرحلة الرتاع إىل مرحلة توطيـد            أفريقيا غربمتر معظم بلدان     - ٥٧

ورغم اجلهـود املبذولـة لتوطيـد أركـان الـسالم، يظـل العديـد مـن هـذه البلـدان            . أركان السالم 
وإذا مـا أريـد     . يعاين من هشاشة األوضاع والضعف إزاء احتماالت اندالع العنف مـن جديـد            

مني استقرارها يف األجـل الطويـل، فـإن مـا تبذلـه مـن جهـود لبنـاء الـسالم حتتـاج إىل الـدعم                          أـت
فوجـود دور أعظــم  .  علـى وجـه اخلـصوص    املتحـدة األمـم املتواصـل مـن اجملتمـع الـدويل، ومـن      

 املتسقة واملتكاملـة أمـر مطلـوب يف أحنـاء املنطقـة دون اإلقليميـة للوصـول                   املتحدة األممجلهود  
ىل أقصى حد ممكـن هلـا ولتعظـيم األثـر الـذي تتركـه يف التـصدي للتحـديات العديـدة                      بالنتائج إ 
 على الوفـاء باآلمـال املعقـودة عليهـا مـن حيـث تقـدمي                 املتحدة األمموستكون قدرة   . املطروحة

املساعدة وتنسيق اجلهود عامالً رئيسياً إذا مـا أريـد للمنظمـة أن حتـافظ علـى فعاليتـها وتأثريهـا         
 .ون اإلقليميةيف املنطقة د

ــا أن يلعــب دوراً نــشطاً يف      - ٥٨ وســيظل يــتعني علــى مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقي
ــة   ــدعم للمنطق ــسق       . حــشد ال ــد من ــذل جه ــضرورة ب ــوعي ب ــادة ال ــى زي ــب عل وســيعمل املكت

ــة الــيت ُتعتــرب األســباب اجلذريــة لعــدم االســتقرار يف      غــربومتكامــل يف القــضايا دون اإلقليمي
 يف   املتحـدة  األمـم كما سيسهم يف مواءمة بـرامج كيانـات         .  القيام بذلك اجلهد    وتسهيل أفريقيا

 .املنطقة، ويف تشجيع التآزر وتعزيز االلتزام بدعم جهود السالم
 كـانون  ٢١وسيظل املكتب يف الفترة املقبلة ملتزماً بالوفاء بواليته بصيغتها املنقحـة يف              - ٥٩

ــ)S/2007/754 (٢٠٠٧ ديــــسمرب/األول ــؤرخ  ، وبتنفيــ ــواردة يف تقريــــري املــ ــيات الــ ذ التوصــ
 ويف  أفريقيــاغــرببــشأن القــضايا العــابرة للحــدود يف ) S/2007/143 (٢٠٠٧ مــارس/آذار ١٣

وسـتتركز أنـشطة املكتـب علـى اجملـاالت ذات األولويـة             . غريه من التقـارير حـول هـذه املـسألة         
لقــدرات وتوطيــد أركــان  بالنــسبة للمنطقــة دون اإلقليميــة، مبــا يف ذلــك معاجلــة مــسائل بنــاء ا   

وعلــى وجــه اخلــصوص، سيــشارك . الــسالم، فــضال عــن التحــديات الــشاملة والعــابرة للحــدود
ــة ومؤســساهتا يف         ــة دون اإلقليمي ــدان املنطق ــدرات بل ــاء ق ــشاطاً يف بن ــر ن ــصورة أكث ــب ب املكت

وســُيوىل اهتمــام . جمــاالت مــن قبيــل إصــالح قطــاع األمــن، وســيادة القــانون، واحلكــم الرشــيد
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ــة      خــاص ــات االنتخابي ــسهيل العملي ــا لت ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل  للتعــاون مــع اجلماعــة االقت
الــسلمية، وخباصــة يف البلــدان الــيت تنطــوي فيهــا االنتخابــات علــى خطــر االحنــراف بالعمليــات  

وسيواصـــل . الدميقراطيـــة عـــن طريقهـــا الـــسليم وهتديـــد االســـتقرار يف املنطقـــة دون اإلقليميـــة 
، دعــم اجلهـــود الــيت تبـــذهلا اجلماعــة االقتـــصادية لتعزيــز القـــدرات     املكتــب، يف هــذا الـــصدد  

 .االنتخابية وتنفيذ ما جاء بالدليل الذي وضعته لالنتخابات
وفيما يتعلق بإصالح قطاع األمن، سيجري املكتب مـشاورات واسـعة لتـسهيل إقـرار                - ٦٠
هج دون اإلقليمــي تبــاع النــاســتراتيجية للجماعــة االقتــصادية مــن خــالل التأكيــد علــى أمهيــة    ا

ــضية  إزاء ــذه الق ــالت        . ه ــاهرة اإلف ــة وظ ــة االنتقالي ــسألة العدال ــام خــاص مل ــُيوىل اهتم ــا س كم
وسيـضطلع املكتـب،   .  أفريقيـا غـرب العقاب، فضال عن بناء قدرات نظم القضاء يف بلـدان    من

ــصكوك        ــصديق علــى ال ــشجيع علــى الت ــة للت ــدعوة والتوعي ــصادية، جبهــود ال مــع اجلماعــة االقت
ــا القان ــة، كم ــرار     وني ــذ ق ــة لتنفي ــشجيع االســتراتيجيات دون اإلقليمي ــسسيواصــل ت ــنجمل   األم

 .بشأن املرأة والسالم واألمن) ٢٠٠٠( ١٣٢٥
ــدة، ســيتعني علــى       - ٦١ ــتاليف عــودة الرتاعــات القدميــة للظهــور أو ظهــور نزاعــات جدي ول

لـدول غـرب أفريقيـا      مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا تعزيز تعاونـه مـع اجلماعـة االقتـصادية               
ــشوب           ــع ن ــات من ــن آلي ــا م ــذار املبكــر وغريه ــة نظــم اإلن ــز فعالي ــات لتعزي ــن الكيان ــا م وغريه

كما سيواصل العمل مع جلنـة بنـاء الـسالم بغيـة التـشجيع علـى تـبين هنـج كلـي إزاء                       . الرتاعات
اصـل  كمـا سيو  . بيـساو وسـرياليون    - بناء الـسالم يف البلـدين املـشمولني برعايتـها، ومهـا غينيـا             

ممثلــي اخلــاص بــذل مــساعيه احلميــدة لــدعم جهــود الوســاطة واملــصاحلة حينمــا وحيثمــا تنــشأ    
وسيويل املكتب اهتماماً خاصاً للدول الـيت تعتـرب معرضـة لالضـطرابات الداخليـة               . احلاجة إليها 

بـصورة أشـد مـن غريهـا، وسـيظل يـشارك بنـشاط يف كفالـة مـضي عملياهتـا الدميقراطيـة قـدماً             
 .تغلب عل ما تواجهه من حتديات سياسيةبشكل سلس لل

أما التهديدات العابرة للحدود يف املنطقة دون اإلقليميـة، فتحتـاج إىل جهـود متجـددة                - ٦٢
وينبغي أن تتركز هذه اجلهود على تعزيز التعاون مع الـشركاء الرئيـسيني     . لرفع مستوى الوعي  

وسيواصـل املكتـب، يف هـذا       . تلتقوية القدرات ووضع استراتيجيات فعالة للتصدي للتهديـدا       
 األمــمالــصدد، العمــل بــصورة وثيقــة مــع اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا ووكــاالت 

 واملنظمــات األخــرى ذات الــصلة يف الــسعي وراء إجيــاد حلــول طويلــة األجــل لالزمــة  املتحــدة
 .املتعددة األبعاد يف بلدان شريط الساحل

اسية، سيعمل املكتب مـع اجلماعـة االقتـصادية لتعزيـز           ويف املناطق احلدودية ذات احلس     - ٦٣
وتشجيع التسوية السلمية للرتاعات والتوصية باختـاذ تـدابري لبنـاء الثقـة، مثـل تـسيري الـدوريات                    
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العسكرية املشتركة وإجراء املشاورات املنتظمة مع السكان املتـضررين لتقليـل حـوادث العنـف        
ال مــع االحتــاد األفريقــي واجلماعــة االقتــصادية  كمــا سيـــعمل بــشكل فعــ . إىل أدىن املــستويات

وجنبـا اىل جنـب مـع اجلماعـة االقتـصادية،      . لتحسني التعاون يف تنفيذ الربامج اخلاصة باحلـدود    
سيواصل املكتـب تطـوير عالقاتـه مـع اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا، ومـصرف التنميـة األفريقـي                     

سات اإلقليميــة األخــرى ملعاجلــة القــضايا واالحتــاد االقتــصادي والنقــدي لغــرب أفريقيــا واملؤســ 
وعلـــى وجــه اخلـــصوص، ســيكثف املكتـــب مــن جهـــوده ملكافحــة الـــبالء     . العــابرة للحــدود  
مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات    العابرة للحدود، وذلك بالتعاون مع   ةاملستفحل للجرمي 

 . وغريه من املؤسسات املعنيةواجلرمية
 النطـاق املزعزعـة لالسـتقرار الـيت تركهـا أزمـة الغـذاء احلاليـة                 ويف ضوء اآلثار الواسـعة     - ٦٤

ــة، سيواصــل املكتــب جهــود  ةعلــى املنطقــ  ــول   ه دون اإلقليمي ــة باملــشكلة وتــشجيع احلل  للتوعي
املنسقة اليت تعاجل االحتياجات القصرية والطويلة األجل من خالل العمـل الفعـال املتواصـل مـع                 

 .مع املدين واجملت املتحدةاألمماحلكومات، ومع 
، جلنــة الكــامريون ونيجرييــا املــشتركة    كــذلك، فــإن ممثلــي اخلــاص، بــصفته رئــيس       - ٦٥

 بـصورة   Greentreeسيواصل التشجيع على تنفيذ حكم حمكمة العدل الدولية واتفاق غرينتـري            
.  أفريقيـا  غـرب فعالة وسلمية حبيث ميكن لتـسوية هـذا الـرتاع علـى احلـدود أن يـصبح منوذجـاً ل                   

 يف  املتحــدةألمــمل جهــوده لتــشجيع التنــسيق بــني الفــريقني القطــريني التــابعني ل وسيواصــل بــذ
 .الكامريون ونيجرييا لدعم تدابري بناء الثقة املتوخاة يف عملية التسوية

 أمراً بـالغ األمهيـة يف التـصدي     األمنجملسويظل استمرار االهتمام والدعم من جانب      - ٦٦
وإنين على ثقـة مـن أن منطقـة غـرب أفريقيـا             . اإلقليمية دون    أفريقيا غربللتحديات يف منطقة    

ستظل تستفيد من اهتمـام اجمللـس الثابـت هبـا، بغيـة مواصـلة تـدعيم املنجـزات الـيت حتققـت يف                        
وسيواصــل املكتــب، يف هــذا الــصدد، اتــصاالته املنتظمــة مبمثلــي الــدول . جمــايل الــسالم واألمــن

 .األعضاء يف اجمللس يف املنطقة دون اإلقليمية
ــام، أود أن أعــرب عــن تقــديري حلكومــات دول    - ٦٧ ــاغــربويف اخلت ، وللجماعــة  أفريقي

االقتصادية لدول غرب أفريقيـا، وخباصـة رئـيس اجلماعـة ورئـيس مفوضـيتها، وكـذلك الحتـاد                   
، وخباصة املنـسقون     املتحدة األممكما أعرب عن امتناين ملنظومة      . هنر مانو، ملا قدموه من دعم     

 القطرية والوكاالت اإلقليمية، وكذلك منظمات اجملتمع املدين  وغريهـم مـن           املقيمون واألفرقة 
. الشركاء يف املنطقة دون اإلقليمية، لتعاوهنم املستمر مـع مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا             

ثين على الكامريون ونيجرييا اللتزامهما املستمر بتنفيذ حكـم حمكمـة العـدل الدوليـة بـصورة                 أو
كما أود أن أتوجه بالشكر إىل ممثليَّ اخلاصـني         . لدان املسامهة لدعمها للعملية   سلمية، وعلى الب  
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اهللا واألمني سيسي، ملا أبـدياه مـن قـوة القيـادة واإلسـهام يف توطيـد                  السابقني، أمحدو ولد عبد   
وأخريا، أتوجه بالـشكر ملمثلـي اخلـاص، سـعيد جنبـت، الـذي           .  أفريقيا غربأركان السالم يف    
، وإىل مجيـع العـاملني يف مكتـب األمـم املتحـدة      أبريـل /نيـسان  ١  اعتبـاراً مـن  توىل مهـام منـصبه    
 ملـا يبذلونـه مـن جهـود ال تعـرف الكلـل              جلنة الكامريون ونيجرييـا املـشتركة     لغرب أفريقيا ويف    

 .للمساعدة يف كفالة استدامة السالم واألمن يف املنطقة دون اإلقليمية
 


