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  تقرير األمني العام عن أنشطة مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا    
  

  مقدمة  -أوال   
ــة       - ١ ــالته املؤرخــ ــن، يف رســ ــس األمــ ــق جملــ ــانون األول٢٠وافــ ــسمرب / كــ  ٢٠١٠ديــ
)S/2010/661(  علـــى متديـــد واليـــة مكتـــب األمـــم املتحـــدة لغـــرب أفريقيـــا ،)لغايـــة ) املكتـــب

 أن أقــدم كــل ســتة أشــهر تقريــرا عــن مــدى  ، وطلــب مــين٢٠١٣ديــسمرب /كــانون األول ٣١
 كــانون ٣١يوليــه إىل / متــوز١ويغطــي هــذا التقريــر الفتــرة مــن . تنفيــذ املكتــب لواليتــه املنقحــة

  . ٢٠١١ديسمرب /األول
ويقدم هذا التقريـر حملـة عامـة عمـا طـرأ يف غـرب أفريقيـا مـن مـستجدات سـواء علـى                           - ٢

عرب احلدود، ويوجز مـا اضـطلع بـه املكتـب مـن             الصعيد الوطين، أو الشامل لعدة قطاعات، أو        
أنشطة تتعلق بالدبلوماسية الوقائية وإذكاء الوعي بشأن التهديدات والتحديات الناشئة للـسالم            

ويعـرض أيـضا جهـود املكتـب الراميـة إىل تعزيـز التـآزر علـى املـستوى                   . واالستقرار اإلقليمـيني  
ــع االحتــاد األفريقــي، واجل    ــاون م ــا،    دون اإلقليمــي بالتع ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة االقت ماع

  .هنر مانو واحتاد
  

  املستجدات واالجتاهات يف غرب أفريقيا  -ثانيا   
  االجتاهات السياسية  -ألف   

، علـى حتـديات   الـسابق انطوت املستجدات اليت طرأت يف غرب أفريقيا، منذ تقريـري           - ٣
املرتبطـة باالنتخابـات ظلـت      ويف هذا الصدد، مع أن التوترات واملخـاطر         . وفرص يف آن واحد   

تشكل مصدر قلـق يف بلـدان مثـل الـسنغال وغامبيـا وغينيـا وكـوت ديفـوار وليربيـا، مل حتـدث                   
وإعــالن برايــا . انتكاســات أو أزمــات كــربى يف املنطقــة خــالل الفتــرة املــشمولة باالســتعراض  

ليمـي الـذي نظمـه      بشأن االنتخابات واالستقرار يف غرب أفريقيا، الذي أُقـرَّ خـالل املـؤمتر اإلق             
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، أتــاح فرصــة جديــدة ٢٠١١ مــايو/ أيــار٢٠ إىل ١٨املكتــب يف برايــا، الــرأس األخــضر، مــن  
لبلدان املنطقة دون اإلقليمية إلعادة تأكيد التزامها بالربوتوكول التكميلـي املتعلـق بالدميقراطيـة              

فـضال عـن   و. واحلكم الرشـيد الـذي اعُتمـد يف إطـار اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا                  
ــا بــدور نــشط يف نــشر التوصــيات      ذلــك، اضــطلعت منظمــات اجملتمــع املــدين يف غــرب أفريقي
ــسياسية وإجــراء         ــوق ال ــرام احلق ــدعوة الحت ــود ال ــذلك جه ــززة ب ــا، مع ــواردة يف إعــالن براي ال

  . انتخابات تتسم باملصداقية والشفافية يف جو يسوده السالم
 باالسـتعراض زيـادة يف التهديـدات العـابرة          ويف الوقت نفسه، شهدت الفترة املـشمولة        - ٤

وتواصــلت اآلثــار الــسلبية . للحــدود واهليكليــة الــيت تــستهدف اســتقرار املنطقــة دون اإلقليميــة 
ــات      ــت االنتخاب ــيت أعقب ــة ال ــا ولألزم ــرتاع يف ليبي ــى الوضــع   الرئاســية لل ــوار عل يف كــوت ديف

احتـاد  منطقـة   الـساحل و ةقعة يف منطاالجتماعي واالقتصادي واإلنساين واألمين يف البلدان الواق      
وممــا أســهم أيــضا يف زيــادة انعــدام األمــن يف غــرب أفريقيــا تــصاعد    . ةهنــر مــانو دون اإلقليميــ 

هجمات القرصنة يف خليج غينيا، واآلثار السلبية الـيت عانـت منـها عـدة بلـدان بـسبب االجتـار                     
  . باملخدرات واجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  
  االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية االجتاهات   - باء  

رغم األزمة املالية العامليـة، ويعـزى       مرنة  لت اقتصادات عدة بلدان يف غرب أفريقيا        ظو  - ٥
وذكـر صـندوق النقـد الـدويل أن         . يف جمـال االقتـصاد الكلـي      جهـود اإلصـالح     ذلك جزئيـا إىل     

ومـع  . ٢٠١١بـا يف عـام       يف املائـة تقري    ٥غرب أفريقيا سيسجل معدل منو اقتـصادي عـام يبلـغ            
ذلك، ميكن أن يبدأ هذا املعدل العام يف االخنفاض نتيجـة لتزايـد انعـدام األمـن الغـذائي وطـول                     

  . أمد األزمة املالية الدولية
. وتظــل التوقعــات االقتــصادية للمنطقــة مرتبطــة أيــضا ارتباطــا وثيقــا بــالظروف البيئيــة    - ٦

ــذ      ــا هل ــار خــالل مومسه ــأخر هطــول األمط ــستوى    فنتيجــة لت ــها عــن امل ــاض كميت ــام واخنف ا الع
 عمــا كانــت عليــه يف العــام املاضــي، ٢٠١٢-٢٠١١املتوســط، ُيتوقــع أن تقــل حماصــيل الفتــرة 

 ســتظل ٢٠١٢-٢٠١١ومــع ذلــك، فــإن حماصــيل الفتــرة . وخباصــة يف بلــدان منطقــة الــساحل
  . ضمن املعدل العام للسنوات اخلمس املاضية

تدهورة على الـصعيد اإلقليمـي نتيجـة ألزمـيت كـوت ديفـوار        وأثّرت احلالة اإلنسانية امل     - ٧
ففي منطقة الساحل، أدى تدفق أعداد كبرية مـن العمـال    . وليبيا تأثريا خطريا يف األمن الغذائي     

املهــاجرين العائــدين، وال ســيما يف بوركينــا فاســو وتــشاد وغانــا ومــايل والنيجــر، إىل حرمــان   
رض عبء اقتـصادي يف الوقـت نفـسه علـى اجملتمعـات          آالف األسر من التحويالت املالية مع ف      

وأدى اخنفــاض الــدخل، وارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة األساســية،   . احملليــة ألولئــك العائــدين 
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، إىل ٢٠١٢-٢٠١١واالخنفــاض املتوقــع يف إنتــاج الغــذاء واألعــالف خــالل املوســم الزراعــي  
ــدان      ــذه البلـ ــذائي يف هـ ــن الغـ ــدام األمـ ــاقم انعـ ــادة تفـ ــاء    ويف. زيـ ــه رؤسـ ــصدد، وّجـ ــذا الـ  هـ

 تـــشرين ٢٤ يف عقـــدرؤســاء الـــدول  لقمـــة اجتمـــاع فاســـو ومـــايل والنيجــر خـــالل   بوركينــا 
نوفمرب يف نيامي، نداء إىل اجملتمع الدويل لتقدمي مـساعدة إنـسانية طارئـة ملكافحـة انعـدام                  /الثاين

  .األمن الغذائي يف هذه البلدان
ــة ويف املنطقــة دون   - ٨ ر مــانو، عــاىن أيــضا مــن انعــدام األمــن الغــذائي    الحتــاد هنــ اإلقليمي

ويف شــرق . البلــدان اجملــاورة، واملــشردون داخليــا يف كــوت ديفــوار يف اإليفواريــون الالجئــون 
 يف املائة من الالجئني اإليفواريني، تشعر اجملتمعـات احملليـة           ٨٥ليربيا، الذي يستضيف أكثر من      
م مـن هـذا الوضـع، فـإن خطـة العمـل اإلنـسانية        وعلـى الـرغ   . أيضا بتأثري انعدام األمـن الغـذائي      

 الجـئ متوقـع، فـضال       ١٥٠ ٠٠٠ اليت تـدعو لتـوفري مـوارد ملـساعدة           - الطارئة من أجل ليربيا   
. زالـت تواجـه نقـصا يف التمويـل          مـا  -  من العائـدين ومـن رعايـا بلـدان أخـرى           ٢٥ ٠٠٠عن  

ــوار وج          رياهنــا األربعــة  وتواجــه أيــضا خطــة العمــل اإلنــسانية الطارئــة مــن أجــل كــوت ديف
  .نقصا يف التمويل) وتوغو وغانا وغينيا بنن(
  

  االجتاهات األمنية، مبا يف ذلك االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة  -جيم   
 ضعف نظـم سـيادة القـانون، إىل جانـب ارتفـاع مـستويات الفقـر يف عـدد مـن                      استمر  - ٩

. اجلرمية املنظمة واالجتـار باملخـدرات  اجلهود اإلقليمية ملكافحة يف تقويض   بلدان غرب أفريقيا،    
ــة  ف ــستخدم  التنظيمــات اإلجرامي ــزال ت ــايني     ال ت ــار بالكوك ــور لالجت ــة عب ــا كنقط غــرب أفريقي

 تــــشرين ١١ويف . واهلريويــــن، وإلنتــــاج املخــــدرات التركيبيــــة، مبــــا يف ذلــــك امليتامفيتــــامني
كــايني يزيــد أكتــوبر، أعلنــت الــسلطات يف الــرأس األخــضر عــن ضــبط شــحنة مــن الكو /األول

  . طن١,٥وزهنا عن 
ــا      - ١٠ ــيج غيني ــواتر وشــدة أعمــال القرصــنة يف خل ــصاعد ت ــد هجمــات  . وت ــد أدى تزاي وق

القراصنة يف املنطقة إىل ارتفاع تكاليف التأمني البحري وتـسبب يف اخنفـاض كـبري يف عائـدات                 
 قبالـة سـاحل بـنن    وتفاقم هذا االجتاه خـصوصا . اجلمارك واملوانئ اليت تتلقاها البلدان الساحلية    

. الــيت تفتقــر إىل القــدرات واملــوارد الالزمــة للــرد بــشكل مناســب علــى هــذا التهديــد املتــصاعد
وتعمل اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا بـشكل وثيـق مـع الـدول األعـضاء يف اجلماعـة                   
ــوادث        ــة حـ ــة ملكافحـ ــادرات إقليميـ ــداد مبـ ــل إعـ ــن أجـ ــا مـ ــط أفريقيـ ــدول وسـ ــصادية لـ االقتـ

  . املتزايدة القرصنة
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وتواصل تفاقم انعـدام األمـن يف منطقـة الـساحل خـالل الفتـرة املـشمولة باالسـتعراض                     - ١١
ومثة خمـاوف   . بسبب عودة عناصر مسلحة من ليبيا إىل بلداهنا األصلية، خصوصا مايل والنيجر           

  . من أن هذه العناصر ميكن أن حترك توترات سياسية وأمنية كامنة يف البلدان املتلقية
وأبدى املشاركون يف املؤمتر املعـين بالتنميـة واألمـن يف منطقـة الـساحل، الـذي نظمتـه                     - ١٢

سـبتمرب، واملـشاركون    / أيلـول  ٨ و   ٧اجلزائر ومايل وموريتانيا والنيجر يف العاصمة اجلزائرية يف         
يف اجتمــاع رؤســاء هيئــات أركــان الــدفاع التابعــة للجماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، 

األسـلحة  طائفة مـن  أكتوبر، قلقهم بشأن انتشار / تشرين األول٥ و ٤قد يف أبوجا يف    الذي عُ 
.  جـو -األسـلحة الـصغرية إىل الـصواريخ أرض        تتـراوح مـن     من ليبيـا إىل البلـدان اجملـاورة هلـا،           

ومثة تقارير تفيد بأن بعض هذه األسلحة قد يقع يف أيدي مجاعات إجرامية وإرهابية عاملـة يف                 
نوقــشت هــذه املــسألة أيــضا خــالل اجتمــاع رؤســاء هيئــات أركــان اجلــيش التابعــة    و. املنطقــة

  . نوفمرب يف مايل/ تشرين الثاين٢١للجزائر ومايل وموريتانيا والنيجر، الذي ُعقد يف 
ويصعب على بلدان املنطقة أن تتصدى مبفردها هلذه التحـديات األمنيـة نظـرا لـسهولة                  - ١٣

، ووعــورة األرض، إىل جانــب حمدوديــة القــدرات األمنيــة  اختــراق احلــدود يف منطقــة الــساحل
ــدا، طلبــت حكومــة النيجــر مــساعدة دوليــة،    . الوطنيــة حلمايــة احلــدود  ويف هــذا الــسياق حتدي

  . سيما يف جمال املراقبة اجلوية، لتأمني حدودها الشاسعة مع ليبيا وال
ود بـــني وظـــل وجـــود مجاعـــات املقـــاتلني واملرتزقـــة املـــسلحني علـــى طـــول احلـــد          - ١٤

. ديفوار وليربيا يشكل مصدرا خطـريا لعـدم االسـتقرار خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                   كوت
ــاطق         ــيني يف املن ــسكان احملل ــى ال ــذها هــذه اجلماعــات عل ــيت تنف ــؤدي اهلجمــات املتكــررة ال وت

وتوجــد أيــضا . احلدوديــة إىل تــأجيج منــاخ مــن اخلــوف وانعــدام األمــن بــني الــسكان احمللــيني   
ن وجـود خمـابئ أسـلحة يف مواقـع نائيـة علـى جـانيب احلـدود ميكـن أن تـستخدمها                       خماوف بـشأ  

  . هذه اجلماعات لزعزعة االستقرار يف أي من البلدين
ــدان يف           - ١٥ ــن البلـ ــدد مـ ــى عـ ــبريا علـ ــدا كـ ــشكل هتديـ ــة تـ ــات اإلرهابيـ ــت اجلماعـ وظلـ

ــالتقرير، أدت سلــسلة مــن اهلجمــات الــيت نفــذ    .املنطقــة هتا جمموعــة فخــالل الفتــرة املــشمولة ب
 اإلرهابية يف نيجرييا إىل مقتل أعداد كـبرية مـن املـدنيني، منـهم بعـض مـوظفي                   “بوكو حرام ”

وكــان تنظــيم القاعــدة يف بــالد املغــرب اإلســالمي نــشطا . األمــم املتحــدة، وإىل إصــابة كــثريين
 سلـسلة مـن عمليـات خطـف املـواطنني األجانـب           ، إذ قام ب   أيضا خالل الفترة املشمولة بالتقرير    

بوكـو  ”ومثة قلق متزايد أيضا يف املنطقة بشأن احتمال وجود صالت بـني جمموعـة               . يف املنطقة 
  .  وتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي“حرام
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  االجتاهات املتعلقة حبقوق اإلنسان والقضايا اجلنسانية  - دال  
ون اإلقليميـة مزيـدا      خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اختذت بعض الـدول يف املنطقـة د             - ١٦

من اخلطوات للتصديق على ميثاق االحتـاد األفريقـي بـشأن الدميقراطيـة واالنتخابـات واحلكـم،                 
. ويشكل ذلك مؤشرا إجيابيا على تنامي احترام الدميقراطية واحلكـم الرشـيد وحقـوق اإلنـسان               
ب وأودع كل من النيجر وغينيـا صـك التـصديق علـى امليثـاق، فوصـل بـذلك عـدد بلـدان غـر                       

ولـوحظ أيـضا حـدوث تطـورات مـشجعة يف جمـال         . أفريقيا اليت صدقت عليه إىل مخسة بلـدان       
أغـسطس  /مكافحة اإلفالت من العقاب مع إدانة ثالثة ضباط شـرطة يف بوركينـا فاسـو يف آب        

ملــسؤوليتهم عــن وفــاة طالــب أثنــاء وجــوده يف الــسجن والــشروع يف عمليــات حــوار سياســي  
ــو وغين   ــة يف توغ ــوار  ومــصاحلة وطني ــا وكــوت ديف ــيت هتــدف إىل    . ي ــذه اخلطــوات ال ــد أن ه بي

مكافحة اإلفالت من العقاب حتتاج إىل تعزيز من أجـل توطيـد املكاسـب الدميقراطيـة والـسالم                 
وباإلضافة إىل ذلك، استمرت أعمال العنف ضـد املـرأة يف عـدد مـن البلـدان الواقعـة                   . املستدام

  .يف املنطقة دون اإلقليمية
  

   مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا أنشطة  - ثالثا  
املساعي احلميدة لألمم املتحدة ومهامها اخلاصة من أجل منع نـشوب الرتاعـات               - ألف  

  ووقوع األزمات
  

  غينيا    
خـالل الفتـرة قيــد االسـتعراض، ظلـت احلالــة الـسياسية يف غينيـا متــوترة نتيجـة حملاولــة          - ١٧

 وعدم وجود توافق يف اآلراء بشأن طرائق تنظـيم          االغتيال اليت استهدفت الرئيس ألفا كوندي،     
ــة    وظــل ممثلــي . االنتخابــات التــشريعية والتقــدم احملــدود احملــرز يف تنفيــذ إطــار املــصاحلة الوطني

اخلاص يعمل مـع أصـحاب املـصلحة الـسياسيني الرئيـسيني بغيـة دعـم جهـود املـصاحلة الوطنيـة                   
يق األمم املتحدة القطري يف غينيـا، وكـذلك         وتعزيز الشمولية السياسية، بالتعاون الوثيق مع فر      

مع املبعوث اخلاص لالحتاد األفريقي املعين بغينيـا، ورئـيس مفوضـية اجلماعـة االقتـصادية لـدول              
  .بناء السالم وجمموعة أصدقاء غينياللجنة غرب أفريقيا، وتشكيلة غينيا 

ــدين املــسلحني مقــر ا   / متــوز١٩ويف   - ١٨ ــه، هامجــت جمموعــة مــن املعت إلقامــة اخلــاص  يولي
عدة أفراد ينتمـون إىل القـوات املـسلحة الغينيـة،           ل يف أعقابه    عُتِقاوهذا اهلجوم، الذي    . للرئيس

وأدان اهلجوم بشدة أصـحاب املـصلحة الوطنيـون،         . زاد من تفاقم التوترات السياسية يف البالد      
اص إىل كونـاكري    وسـافر ممثلـي اخلـ     . واجلهات الفاعلة اإلقليمية واجملتمع الدويل األوسع نطاقا      
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بعد اهلجوم ليكرر إدانة األمـم املتحـدة لـه ويقـوم، يف الوقـت ذاتـه، بـدعوة مجيـع الغينـيني مـرة                         
  .أخرى إىل االمتناع عن أي أفعال ميكن أن تقوض التوطيد اجلاري للمؤسسات الدميقراطية

اإلقلـيم  وزير املكلـف بـإدارة   لـ يوليه أيضا، أصـدر الـرئيس كونـدي تعليماتـه ل      /ويف متوز   - ١٩
ــشأن          ــآلراء ب ــق ل ــق تواف ــسعي لتحقي ــة ال ــسياسية بغي ــع األحــزاب ال ــة بإشــراك مجي والالمركزي

ــشريعية  ــسياسية    . التحــضري لالنتخابــات الت ومشلــت املــسائل الــيت حتــدث انقــساما يف الطبقــة ال
إدخــال تنقيحــات علــى قائمــة النــاخبني، وإجــراء تعــداد ســكاين جديــد، وإصــالح اللجنــة           

ة املــستقلة، والتمثيــل عــن طريــق األحــزاب الــسياسية يف اهلياكــل الالمركزيــة  االنتخابيــة الوطنيــ
  .اللجنة هلذه
أغــسطس، عــني الــرئيس كونــدي اإلمــام األكــرب لكونــاكري ورئــيس        / آب١٥ويف   - ٢٠

ومنـذ ذلـك احلـني، بـدأ الرئيـسان          . أساقفتها رئيسني مشاركني للجنة املؤقتة للمصاحلة الوطنيـة       
نطـاق البلـد هبـدف التوصـل إىل توافـق مبـدئي لـآلراء بـشأن إطـار                   املشاركان مـشاورات علـى      
ــا  ديــسمرب، شــارك ممثلــي اخلــاص يف جلــسة   / كــانون األول١٥ويف . املــصاحلة الوطنيــة يف غيني
  .للجنة املؤقتة يف كوناكري

سبتمرب عن إجـراء    / أيلول ١٥وكان إعالن رئيس اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة يف           - ٢١
ديسمرب سببا يف تفاقم التـوترات؛ إذ رفـض حتـالف           / كانون األول  ٢٩التشريعية يف   االنتخابات  

املعارضة الرئيسي، وهو حتـالف األحـزاب الـسياسية مـن أجـل وضـع الـصيغة النهائيـة للمرحلـة                     
ــوم        ــاهرة ي ــشاركة يف مظ ــضاءه للم ــا أع ــن، ودع ــاريخ املعل ــة، الت ــول٢٧االنتقالي ــبتمرب/ أيل . س

قــوع ثالثـــة قتلــى وحــدوث عـــدة إصــابات واعتقــال عـــدد      وأســفرت هــذه املظـــاهرة عــن و   
  .األشخاص من
بنــاء للجنــة ســبتمرب، حــضر الــرئيس كونــدي اجتمــاع تــشكيلة غينيــا   / أيلــول٢٣ويف   - ٢٢

السالم يف نيويـورك، الـذي اعتمـدت التـشكيلة خاللـه بيانـا بـااللتزام املتبـادل، هـو اسـتراتيجية                      
اع األمـن وتعزيـز جهـود تـوفري فـرص العمـل       مشتركة لتـشجيع املـصاحلة الوطنيـة وإصـالح قطـ      

ويف اجتمــاعي مــع الــرئيس كونــدي يف نفــس اليــوم، شــجعته علــى . للنــساء والــشباب يف غينيــا
يدخر جهدا يف العمل على حـل اخلالفـات بـني اجلهـات الفاعلـة الـسياسية يف البلـد لكفالـة                       أال

  .تنظيم انتخابات تشريعية سلمية وذات مصداقية
لب الـرئيس كونـدي، اقتـرح رئـيس وزراء غينيـا حممـد سـعيد فوفانـا، يف                   وبناء على ط    - ٢٣
سبتمرب، وضع إطار للمـشاورات لألحـزاب الـسياسية مـن أجـل التوصـل إىل توافـق                  / أيلول ٢٦

ســبتمرب، اشــترطت األحــزاب / أيلــول٢٩ويف . لــآلراء بــشأن التحــضري لالنتخابــات التــشريعية 
شاورات اإلفـراج عـن املعـتقلني بـسبب مظـاهرات           املعارضة الرئيسية من أجل مشاركتها يف املـ       
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سبتمرب وتعليق مجيع أنشطة اللجنة االنتخابية الوطنية املـستقلة إىل حـني التوصـل إىل    / أيلول ٢٧
  .توافق لآلراء بشأن طرائق تنظيم االنتخابات التشريعية

ــوفمرب، نظــم فريــق التيــسري املعــين ب  /أكتــوبر وتــشرين الثــاين /ويف تــشرين األول  - ٢٤ إطــار ن
. املشاورات، الذي يرأسه ممثل عن اجمللس الوطين االنتقايل، سلسلة من املشاورات غـري الرمسيـة     

ودعما هلذه املبـادرة، شـجع كـل مـن ممثلـي اخلـاص واملبعـوث اخلـاص لالحتـاد األفريقـي املعـين                        
ــدوليني،        ــشركاء ال ــا وال ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــق مــع اجلماعــة االقت ــاون الوثي ــا، بالتع بغيني
احلكومةَ وأحزاب املعارضة على مواصلة احلوار بغية التوصل إىل توافق لـآلراء بـشأن التحـضري            

  .لالنتخابات
ــاين ١٥ويف   - ٢٥ ــشرين الث ــادة أحــزاب       / ت ــع ق ــا م ــدي اجتماع ــرئيس كون ــد ال ــوفمرب، عق ن

 تـشرين  ١٧ويف . املعارضة الرئيـسية واحلـزب احلـاكم مـن أجـل مناقـشة التحـضري لالنتخابـات               
 فــردا اعتقلــوا ٤٠ديــسمرب، مــنح الــرئيس العفــو ملــا جمموعــه  / كــانون األول٦ وفمرب ونــ/الثــاين

ولكــن علــى الــرغم مــن هــذه . ســبتمرب/ أيلــول٢٧ووجهــت هتــم إلــيهم يف مــا يتــصل مبظــاهرة  
نـوفمرب، إىل أن احلكومـة      / تشرين الثـاين   ٢٩، خلص التحالفان الرئيسيان للمعارضة يوم       التدابري

  .مصداقية اسية لتيسري احلوار بغية تنظيم انتخابات تشريعية ذاتإلرادة السياتفتقر إىل 
  

  العمليات االنتخابية يف املنطقة دون اإلقليمية    
  السنغال    

لعــل جملــس األمــن يــذكر أنــه إثــر حــوادث العنــف الــيت وقعــت يف ذلــك البلــد يف              - ٢٦
 علـى بـذل قـصارى       يونيه املاضي، التقى ممثلي اخلـاص بـالرئيس عبـد اهللا واد لتـشجيعه             /حزيران

جهــــده لتهيئــــة الظــــروف املؤاتيــــة لتنظــــيم انتخابــــات ســــلمية وشــــفافة حــــدد موعــــدها يف  
وأعرب أيضا عن أمله يف أن يتجنب مجيع أصحاب املـصلحة القيـام    . ٢٠١٢فرباير  /شباط ٢٦

ومنــذ تلــك الفتــرة، . بــأي عمــل مــن شــأنه تقــويض الدميقراطيــة واســتقرار البلــد الطويــل األمــد
يونيـه  /حزيـران  ٢٣غري أن حركة    . غ عن أي حادث عنف وال يزال الوضع هادئا        يتم اإلبال  مل

مـن عـدة أحــزاب سياسـية مـن املعارضـة وبعــض منظمـات اجملتمـع املـدين، تواصــل         تتـألف  الـيت  
ويف . الطعـــن يف صـــالحية ترشـــيح الـــرئيس واد الـــذي يعتـــزم الترشـــح يف االنتخابـــات املقبلـــة 

متحـدون مـن     (“بينـو سـيغيل الـسنغال     ”الف املعارضـة    ديسمرب، مل يتوصل حت   /كانون األول  ١
ــام    ــسنغال إىل األم ــدفع بال ــل املعارضــة      ) أجــل ال ــآلراء حــول مرشــح واحــد لتمثي ــق ل إىل تواف

  .االنتخابات يف
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  مايل    
ــشرين األول١١يف   - ٢٧ ــوري       / ت ــاين ت ــادو توم ــالرئيس أم ــي اخلــاص ب ــى ممثل ــوبر، التق أكت

ــات رئاســية وبرمل   ــدعوة لتنظــيم انتخاب ــسان  لل ــة شــفافة وســلمية يف ني ــل /اني ــوج ٢٠١٢أبري  تت
ــايل     ــة يف م ــع ترســخ الدميقراطي ــسلطة م ــسلس لل ــسليم ال ــاين ٣٠ويف . بالت ــشرين الث ــوفمرب، / ت ن

اجتمعت أحزاب سياسية وجمموعـات مـن اجملتمـع املـدين يف مظـاهرة لالحتجـاج علـى اسـتفتاء           
ت علـى الدسـتور، مبـا يف        ، ُيتـوخى منـه إدخـال تعـديال        ٢٠١٢أبريـل   /يتوقع إجـراؤه يف نيـسان     

  .ذلك إنشاء جملس للشيوخ
  

  غامبيا    
ويف الفتـرة الـيت     . نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٢٤أجريت االنتخابات الرئاسية يف غامبيـا يف          - ٢٨

سبقت االنتخابات، أصدرت اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا بيانـا يـشري إىل أهنـا لـن                     
 ارتــأت أن التحـضري والبيئـة الــسياسية غـري مـؤاتيني لتنظــيم     تنـشر بعثـة ملراقبــة االنتخابـات ألهنـا    

نوفمرب، أعلنت اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة أن الـرئيس           / تشرين الثاين  ٢٥ويف  . انتخابات شفافة 
ويف .  يف املائـة مـن األصـوات       ٧٢احلايل حيىي جامح فاز بوالية رابعة على التوايل حبصوله علـى            

. نوفمرب، طعنت أحـزاب املعارضـة يف صـحة النتـائج          /لثاين تشرين ا  ٢٨إعالن مشترك صدر يف     
وقد اتفق فريق املراقبني من بلدان الكومنولث على أنـه مل تكـن هنـاك أيـة خمالفـات كـبرية يـوم          
االنتخابات، ولكنه أشار إىل احلاجة إىل إصالحات دميقراطية لتعزيز احلوكمة يف البلـد ولتـوفري               

وانتقـدت بعثـة    . لفترة اليت تسبق االنتخابات يف البلـد      ظروف تكفل تكافؤ الفرص للجميع يف ا      
سـيما انعـدام املـساواة يف        املراقبني التابعة لالحتاد األفريقي األجواء السائدة قبل االنتخابات وال        

ومع ذلك، وجدت أنـه مل تكـن هنـاك أعمـال ختويـف      . إمكانية استخدام وسائط اإلعالم العام   
 مــن أوجــه القــصور، فــإن النتــائج تعكــس حقــا إرادة يــوم االنتخــاب وخلــصت إىل أنــه بــالرغم

اإلسالمي، مـن جهتـها، عـن ارتياحهـا ألن          التعاون  وأعربت منظمة   . شعب غامبيا ذي السيادة   
  .عملية التصويت جرت عموما يف ظروف تتسم باحلرية والرتاهة والشفافية

  
  منطقة الساحل    

ابقا يف هـذا التقريـر، تـأثري عميـق     كان للرتاع األخـري يف ليبيـا، كمـا أشـري إىل ذلـك سـ         - ٢٩
ووفقــا للمنظمــة الدوليــة للــهجرة، حــىت . علــى البلــدان اجملــاورة، وال ســيما يف منطقــة الــساحل

 مهـاجر احلـدود الليبيـة إىل البلـدان اجملـاورة            ٢٠٠ ٠٠٠نوفمرب، عـرب حـوايل      /تشرين الثاين  ٢٧
ــا  ــة ل  . يف غــرب أفريقي ــادت املنظمــة الدولي ــك، أف ــاك حــوايل   وباإلضــافة إىل ذل ــأن هن ــهجرة ب ل

ومـن أجـل    .  عائد إىل النيجر ومايل على التوايل منذ بدء الرتاع اللييب          ١٢ ٠٠٠  و ١٠٠ ٠٠٠



S/2011/811  
 

11-64620 9 
 

ــة    ــسانية واالجتماعي ــسياسية واإلن ــار ال ــيم اآلث ــصادية هلــذه اهلجــرة الواســعة النطــاق    -تقي االقت
ــا والن        ــايل وموريتاني ــا فاســو وم ــي اخلــاص بوركين ــا، زار ممثل ــن ليبي ــا م ــشرين  انطالق يجــر يف ت

أكتوبر، حيـث تـشاور مـع رؤسـاء الـدول وكبـار املـسؤولني احلكـوميني، وأفرقـة األمـم                     /األول
وشـدد مجيـع احملـاورين علـى أن األزمـة الليبيـة            . املتحدة القطرية وغريهم من الشركاء الـدوليني      
وأشـارت احلكومـات يف   . اقتـصادية جديـدة   - قد أفـرزت حتـديات أمنيـة وإنـسانية واجتماعيـة         

البلدان الـيت لـديها أكـرب عـدد مـن العائـدين أيـضا إىل أهنـا تفتقـد القـدرة علـى التـصدي لزيـادة                   
  .االقتصادية املرتبطة بعمليات العودة هذه - التحديات األمنية، واإلنسانية واالجتماعية

وأعرب ممثلي اخلاص يف مناقشاته عن رغبة األمم املتحدة يف وضع هنج موحـد خـاص                  - ٣٠
حل، ينطلـق مـن األنـشطة الـيت اضـطلعت هبـا خمتلـف أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة                       مبنطقة السا 

ويف ضـوء هـذه اخللفيـة،       . دون اإلقليميـة  ويأخذ يف االعتبار تزايد التحديات اليت تواجه املنطقة         
قــررت إيفــاد بعثــة تقيــيم إىل املنطقــة، تقودهــا إدارة الــشؤون الــسياسية ويــشرف عليهــا ممثلــي    

فرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، واملديريـة التنفيذيـة          اخلاص، مبـشاركة   
ملكافحة اإلرهاب، وإدارة عمليات حفظ السالم، واملنظمـة الدوليـة للـهجرة، ومكتـب تنـسيق                
الشؤون اإلنسانية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                 

ألمم املتحدة للدعم يف ليبيا، ومكتب دعم بناء السالم ومكتب األمم املتحـدة             واجلرمية، وبعثة ا  
ــم املتحــدة           ــة األم ــى نطــاق منظوم ــتراتيجية عل ــن أجــل اس ــا لوضــع توصــيات م ــرب أفريقي لغ

ووافــق ممثلــو االحتــاد األفريقــي أيــضا علــى      . لالســتجابة الحتياجــات املنطقــة دون اإلقليميــة   
رت تـشاد ومـايل وموريتانيـا والنيجـر ونيجرييـا يف الفتـرة مـن                املشاركة يف هـذه البعثـة، الـيت زا        

وستحال النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثة التقييم إىل اجمللـس         . ديسمرب/ كانون األول  ٢٣إىل ٧
  .بعد اكتمال عمل البعثة

  
   جلنة الكامريون ونيجرييا املختلطة    

سـها ممثلـي اخلـاص، إحـراز تقـدم       واصلت جلنة الكامريون ونيجرييا املختلطة، الـيت يرأ    - ٣١
  . ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠صوب تنفيذ احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف 

الـيت عقـدت يف     ونيجرييـا املختلطـة       الكـامريون  وخالل الدورة الثامنة والعشرين للجنة      - ٣٢
از تعلـيم احلـدود   يوليه يف أبوجا، كررت الكامريون ونيجرييا تأكيد عزمهما على إجنـ / متوز ٢٢

، مـع الـسعي إىل وضـع أعمـدة حتديـد احلـدود بعـد عـام          ٢٠١٢على اخلرائط حبلول هنايـة عـام        
وعالوة على ذلك، وخالل حلقة عمل نظمهـا مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا                  . ٢٠١٢

أغــسطس، حــول اســتخراج خــط مــستجمعات امليــاه يف املنــاطق /آب ٣١ إىل ٨يف الفتــرة مــن 
ــضاريس األرضــية، اتفــق     الــيت يتعــذر ال  وصــول إليهــا، وذلــك باســتخدام النمــوذج الرقمــي للت
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كيلومترا من خط احلدود، تغطي املسافة الكاملة لقسم من احلدود يـشار             ٩٩,٤الطرفان على   
كما قدم املكتب الدعم لفريق اخلرباء املستقلني، الذي كلفتـه اللجنـة            . إليه باسم جبال أالنتيكا   

ل هنائي احلدود يف منطقة جبل توسو، وتعهدت األطراف بقبول ذلـك            بأن يعّين بشك  املختلطة  
وجبــل توســو، الــذي ال ميكــن الوصــول إليــه إال عــن طريــق اجلــو، يغطــي مــسافة حنــو   . القــرار
 ١ ٧٠٠وحىت اآلن، اتفق الطرفان رمسيـا علـى أكثـر مـن             . كيلومترا من التضاريس اجلبلية    ٤٠

  .ترا من خط احلدودكيلوم ١ ٩٥٠كيلومتر من أصل ما يقدر بنحو 
وفيما خيص تدابري بناء الثقة، حدد فريـق مـشترك مـن األمـم املتحـدة واحلكومـة أربعـة                      - ٣٣

مشاريع للتنمية االجتماعية واالقتصادية على اجلانـب الكـامريوين مـن احلـدود، ستـشهد مزيـدا                 
 يف  أوِفـدت و. من التطوير بالتعـاون الوثيـق مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري وأوسـاط املـاحنني                   

 إىل  بعثــة مــشتركة بــني األمــم املتحــدة واحلكومــةديــسمرب/ كــانون األول١٦ إىل ٤الفتــرة مــن 
 هتـدف إىل حتديـد مـشاريع مماثلـة للتنميـة            واليات هنر كروس وأكوا ايبـوم وأداوامـا يف نيجرييـا          

  . االجتماعية واالقتصادية على اجلانب النيجريي
راقبة االنسحاب ونقل السلطة يف شبه جزيـرة باكاسـي،   وقد متت البعثة الثالثة عشرة مل    - ٣٤

نـوفمرب، وذلـك يف سـياق تنفيـذ اتفـاق غرينتـري املـربم يف                / تشرين الثـاين   ٥ إىل   ٢يف الفترة من    
والحظت البعثة حتـسنا كـبريا يف الوضـع العـام يف املنطقـة، ويرجـع             . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٢

ومـع ذلـك، أعـرب الـسكان عـن      . لـسكان ذلك أساسـا إىل حتـسن العالقـات بـني الـسلطات وا            
قلقهم بشأن تزايد املخاطر األمنية النامجة عن القرصنة واللـصوصية، ممـا يـستلزم تعزيـز التعـاون                

وعالوة على ذلـك، ال يـزال احلـصول علـى ميـاه           . عرب احلدود بني قوات األمن يف كال البلدين       
وأخـريا شـددت البعثـة علـى     . اءالشرب والرعاية الصحية غـري متـوافر، وال سـيما بالنـسبة للنـس           

  . ضرورة إصدار وثائق اجلنسية لسكان باكاسي
وعقدت جلنة املتابعة املكلفة برصد تنفيـذ اتفـاق غرينتـري جلـستها الـسابعة عـشرة يف                    - ٣٥
وكــررت الكـامريون ونيجرييــا  . نــوفمرب يف نيويـورك، برئاســة ممثلـي اخلـاص   / تـشرين الثـاين  ٢٣

ــد ال  ــلة توطيـ ــتعدادمها ملواصـ ــة     اسـ ــايري االجتماعيـ ــسني املعـ ــى حتـ ــل علـ ــسلمي والعمـ ــاون الـ تعـ
  . واالقتصادية

نــوفمرب، التقيــت وبــرفقيت ممثلــي اخلــاص، مــع رئيــسْي وفــدْي    / تــشرين الثــاين٢٢ويف   - ٣٦
وأعـاد الطرفـان تأكيـد      . الكامريون ونيجرييا إىل اللجنة املختلطة وجلنـة متابعـة اتفـاق غرينتـري            

، ٢٠١٢قة املتصلة حبكم حمكمة العـدل الدوليـة حبلـول هنايـة عـام               استعدادمها حلل القضايا العال   
وســيجري القيــام حبملــة جلمــع األمــوال . وللعمــل علــى تعزيــز العالقــات التعاونيــة بــني البلــدين 
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الالزمة لتنفيذ تـدابري بنـاء الثقـة بـني الطـرفني، يـشترك فيهـا الفريقـان القطريـان التابعـان لألمـم                        
  .املتحدة يف كل من البلدين

  
تعزيــز قــدرات املنطقــة دون اإلقليميــة علــى مواجهــة هتديــدات الــسالم واألمــن      -بـاء   

  العابرة للحدود والشاملة لعدة قطاعات، مبا فيها القرصنة
  االنتخابات واالستقرار    

متابعةً للمؤمتر اإلقليمي حول االنتخابـات واالسـتقرار يف غـرب أفريقيـا، الـذي انعقـد                   - ٣٧
، نظــم مكتــب األمــم ٢٠١١مــايو / أيــار٢٠ إىل ١٨خــضر، يف الفتــرة مــن يف برايــا، الــرأس األ

ــورك يف        ــدة مــستديرة يف نيوي ــسالم اجتمــاع مائ ــدويل لل ــا مــع املعهــد ال املتحــدة لغــرب أفريقي
وناقش االجتمـاع الـذي حـضره ممثلـون عـن مفوضـية اجلماعـة االقتـصادية                 . سبتمرب/أيلول ٢٦

ــدة دول أ   ــدوبون مـــن عـ ــا، ومنـ ــاملون يف  لـــدول غـــرب أفريقيـ ــدة وعـ عـــضاء يف األمـــم املتحـ
االنتخابــات، ســبل حتــسني ســري العمليــات االنتخابيــة وتقــدمي املــساعدة االنتخابيــة الدوليــة مــن  

  . أجل منع أعمال العنف املتصلة باالنتخابات يف غرب أفريقيا
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، نظمــت شــبكة املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان يف      - ٣٨

ريقيـــا، بـــدعم مـــن املكتـــب، حلقـــة نقـــاش حـــول دور منظمـــات اجملتمـــع املـــدين يف   غـــرب أف
االنتخابات، وذلـك علـى هـامش الـدورة اخلمـسني للجنـة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسان وحقـوق                   

وأســفر النقــاش عــن اعتمــاد . أكتــوبر/ تــشرين األول٢٥الــشعوب، الــيت عقــدت يف بــاجنول يف 
وتقـوم  . ين يف املنطقة دون اإلقليمية بتنفيذ إعالن برايـا        خارطة طريق لقيام منظمات اجملتمع املد     

هــذه الــشبكة حاليــا، بالتعــاون مــع املنظمــات الــشريكة هلــا يف املنطقــة دون اإلقليميــة، بــصياغة  
ــا،       خطــة عمــل لــضمان اتبــاع هنــج متــسق فيمــا بــني منظمــات اجملتمــع املــدين يف غــرب أفريقي

  .عدم االستقرار املتصل باالنتخاباتللحيلولة دون 
  

  إصالح القطاع األمين    
يف انتظار اعتمـاد اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا ملـشروع اإلطـار الـسياسي                  - ٣٩

اإلقليمـي وخطـة العمــل حـول إدارة القطـاع األمــين، ركـز املكتـب علــى دعـم جهـود إصــالح         
 كونـدي دعمـا مـن األمـم املتحـدة لتنـسيق             واسـتجابة لطلـب الـرئيس     . القطاع األمـين يف غينيـا     

أنشطة إصالح القطاع األمين يف البالد، قررُت إيفاد مستشار أقدم يف شـؤون إصـالح القطـاع         
األمين إىل غينيا للعمـل علـى حنـو وثيـق مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري لـدعم األنـشطة الـيت                           

 وفريق الدعم التابع لـه يف ظـل   وسيعمل املستشار. تضطلع هبا احلكومة إلصالح القطاع األمين  
  . سلطة ممثلي اخلاص، وبالتنسيق الوثيق مع منسق األمم املتحدة املقيم يف غينيا
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ومنذ بدء عمل اللجنة التوجيهية الوطنية إلصالح القطاع األمـين الـيت أنـشأها الـرئيس                  - ٤٠
سياسة ، ُوضـعت عـدة آليـات للمـضي قـدما يف تنفيـذ الـ               ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠كوندي يف   

واجتمعـت جلنـة اسـتراتيجية يترأسـها رئـيس وزراء غينيـا عـدة          . الوطنية إلصـالح قطـاع األمـن      
نــوفمرب الســتعراض خطــط العمــل الوطنيــة والقطاعيــة،  /يوليــه وتــشرين الثــاين/مــرات بــني متــوز

ويف هـذا  . موظـف عـسكري   ٤ ٣٠٠ومشروع تعداد القوات املسلحة، وخطة التقاعد حلوايل      
 تـشرين   ٢٨أكتـوبر واختـتم يف      / تـشرين األول   ٥اد العـسكري البيـومتري يف       الصدد، بدأ التعـد   

  . نوفمرب/الثاين
  

  االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود    
واصــل املكتــب الــدعوة إىل تــوفري الــدعم الــسياسي الــوطين والــدويل ملكافحــة االجتــار     - ٤١

وبالتعـاون مـع    . ة يف املنطقـة دون اإلقليميـة      باملخدرات واجلرمية املنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـ        
سائر كيانات منظومـة األمـم املتحـدة، قـام املكتـب ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                      
واجلرمية بتيسري مناقشات بشأن جتديد خطة العمل اإلقليمية للجماعة االقتـصادية لـدول غـرب               

وتركـز اخلطـة علـى اختـاذ     . ديسمرب/ل، اليت تنتهي يف كانون األو     ٢٠٠٨/٢٠١١أفريقيا للفترة   
تــدابري ملعاجلــة املــشكلة املتزايــدة املتمثلــة يف االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة 

  . وتعاطي املخدرات يف غرب أفريقيا
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قام ممثلي اخلاص بإنشاء وتوطيـد شـراكات مـع عـدد          - ٤٢

ــا مل   ــن املؤســسات دعم ــا     م ــابرة للحــدود يف غــرب أفريقي ــة الع ــة املنظم وعمــال . كافحــة اجلرمي
بالتوصيات اليت أقرها املـؤمتر الـوزاري جملموعـة الثمـاين عـن طـرق نقـل الكوكـايني عـرب احملـيط                       

مايو، دعـا املكتـب ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين       / أيار١٠األطلسي، الذي عقد يف باريس يف      
االلتــزام الــسياسي والعملــي مــن جانــب اجملتمــع الــدويل خــالل  باملخــدرات واجلرميــة إىل تعزيــز 

  . سبتمرب/زيارة فريق دبلن إىل داكار يف أيلول
وواصل املكتب، ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وإدارة عمليـات                 - ٤٣

ذ برنـامج   ، العمل معا من أجل تنفي     )اإلنتربول(واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية     حفظ السالم،   
وقـرر أول اجتمـاع للجنـة الـسياسات يف مبـادرة سـاحل غـرب                . مبادرة سـاحل غـرب أفريقيـا      

يونيــه، إدراج غينيــا يف برنــامج / حزيــران٢٠أفريقيــا، الــذي ترأســه ممثلــي اخلــاص يف داكــار يف 
تلك املبادرة، وتعزيز املـساعدة التقنيـة يف أربعـة بلـدان رائـدة هبـدف تفعيـل وحـدات مكافحـة                      

ــة اجلرميــ ــة يف     . ة املنظمــة عــرب الوطني ــئن كانــت وحــدة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني ول
ســرياليون قــد شــاركت بنجــاح يف حتقيقــات دوليــة، فــإن الوحــدات األخــرى ملكافحــة اجلرميــة  
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املنظمة عرب الوطنية ما زال ينبغي هلـا أن حتـرز تقـدما ملموسـا لتـصبح قـادرة علـى أداء مهامهـا               
  . بالكامل

قد االجتماع األول للجنـة االستـشارية لربنـامج مبـادرة سـاحل غـرب أفريقيـا يـوم                   وع  - ٤٤
أكتوبر يف بيساو، وترأسه مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة              / تشرين األول  ٢٧

وشـارك وفـدان مـن    . وافتتحه املدير التنفيذي لذلك املكتب، يوري فيدوتوف، وممثلـي اخلـاص    
. رة األوىل، وأعربا عن اعتزامهما املشاركة بـشكل أنـشط يف الربنـامج      كوت ديفوار وغينيا للم   

  وأتاحـــت اللجنـــة االستـــشارية للربنـــامج فرصـــة للوفـــود الوطنيـــة لكـــوت ديفـــوار وغينيـــا          
بيــساو وليربيــا وســرياليون لتبــادل اخلــربات يف جمــال إقامــة وحــدات مكافحــة اجلرميــة   - وغينيــا

ظم القـضائية، وحتـسني تـشريعات مكافحـة املخـدرات يف            املنظمة عرب الوطنية، والتعاون مع الـن      
وكررت اللجنة االستـشارية للربنـامج تأييـدها إلنـشاء جلنـة تنفيذيـة ملـشروع                . ليربيا وسرياليون 

  . مبادرة ساحل غرب أفريقيا يف كل بلد رائد
  

  القرصنة البحرية يف خليج غينيا    
يوليه للحـصول   / متوز ٢٧بنن، يف   استجابة لطلب صادر عن الرئيس بوين يايي، رئيس           - ٤٥

علــى املــساعدة مــن اجملتمــع الــدويل يف مكافحــة هتديــد القرصــنة يف خلــيج غينيــا، ســافر ممثلــي    
وقـد طلبـُت عقـب ذلـك نـشر بعثـة            . اخلاص إىل بنن لبحث هذه املسألة مع الـسلطات الوطنيـة          

مـساعدة   )أ: (بغـرض نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٤ إىل   ٧تقييم إىل بنن وخليج غينيا يف الفترة من         
حكومة بنن على صياغة برنامج وطين متكامـل للتـصدي لقـضيْيت االجتـار باملخـدرات واجلرميـة          

حتديـد نطـاق التهديـد الـذي تـشكله          ) ج(تقيـيم مـدى خطـر القرصـنة يف بـنن؛            ) ب(املنظمة ؛   
ن استكشاف اخليارات املمكنة لتحقيق التـصدي الفعـال مـ         ) د(القرصنة يف منطقة خليج غينيا؛      

  . جانب األمم املتحدة
ومشلت البعثة، اليت تشاَرك يف قيادهتا كل من إدارة الـشؤون الـسياسية ومكتـب األمـم                   - ٤٦

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ممثلني عن إدارة عمليـات حفـظ الـسالم، واملنظمـة البحريـة                 
وسـط أفريقيـا، ومكتـب     الدولية، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومكتـب األمـم املتحـدة يف                

 تـــشرين  ١٧ إىل ٧وزارت البعثـــة بـــنن يف الفتـــرة مـــن    . األمـــم املتحـــدة يف غـــرب أفريقيـــا   
نوفمرب، وغـابون يف الفتـرة مـن       / تشرين الثاين  ١٩ إىل   ١٨نوفمرب، ونيجرييا يف الفترة من      /الثاين
نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين   ٢٤ إىل   ٢٣نـوفمرب، وأنغـوال يف الفتـرة مـن          / تشرين الثـاين   ٢٢ إىل   ٢٠

ــايي،            ــوين ي ــرئيس ب ــيهم ال ــن ف ــصلحة مب ــن أصــحاب امل ــة م ــة متنوع ــع جمموع ــث التقــت م حي
. واملسؤولني احلكوميني، وأعـضاء الـسلك الدبلوماسـي وممـثلني لفريـق األمـم املتحـدة القطـري                 

والتقــت البعثــة أيــضا مــع اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا يف نيجرييــا، واجلماعــة           
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وحــسب مــا طلبــه .  وســط أفريقيــا يف غــابون، وجلنــة خلــيج غينيــا يف أنغــوالاالقتــصادية لــدول
ــراره   ــة وتوصــياهتا إىل   )٢٠١١ (٢٠١٨جملــس األمــن يف ق ــزُم أن أحيــل اســتنتاجات البعث ، أعت

  .جملس األمن عقب وضع الصيغة النهائية لتقرير البعثة
  

ان تعزيـــز احلوكمـــة الرشـــيدة واحتـــرام ســـيادة القـــانون وحقـــوق اإلنـــس  - جيم  
  وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــل املكتــب اإلســهام يف تعزيــز حقــوق اإلنــسان     - ٤٧
ففـي إطـار خطـة      . ومحايتها وتعميم مراعاة املنظور اإلنساين وذلك باالضطالع بعدة مبـادرات         

 نظــم املكتــب ،)٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥العمــل اإلقليميــة بــشأن تنفيــذ القــرارين  
، دورات  )هيئة األمم املتحـدة للمـرأة     (وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة         

يوليـه يف نيجرييـا ويف الفتـرة مـن          / متـوز  ٢٣ إىل   ١٩تدريبية إقليمية عن الوسـاطة يف الفتـرة مـن           
ــشرين األول٧إىل  ٣ ــدة   / ت ــسنغال، لفائ ــوبر يف ال ــسائي   ٣٢أكت ــادات الن ــن القي ــة إىل م ة املنتمي

. الـــدول اخلمـــس عـــشرة األعـــضاء يف اجلماعـــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا وموريتانيـــا
وستــشكّل النــساء الالئــي شــاركن يف ذلــك الربنــامج التــدرييب عنــصرا مــن جمموعــة ميكــن أن     

  . ُتستمد منها اخلربة لتستهدي هبا مبادرات الوساطة اجلارية أو املقبلة يف منطقة غرب أفريقيا
ديـــسمرب، نظّـــم املكتـــب، يف بامـــاكو، مـــايل / كـــانون األول٤ إىل ٢ويف الفتـــرة مـــن   - ٤٨

قوق اإلنسان واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا            األمم املتحدة حل  بالتعاون مع مفوضية    
واالحتاد األفريقي واحتاد هنر مانو واملنظمة الدولية للفرانكوفونيـة، مـؤمترا إقليميـا عـن اإلفـالت                 

وحـضر املـؤمتر وزراء العـدل ورؤسـاء         . العقاب والعدالة وحقوق اإلنسان يف غرب أفريقيـا       من  
احملــاكم العليــا وممثلــون عــن جلــان املــصاحلة الوطنيــة والــدول األعــضاء يف اجلماعــة االقتــصادية    
وموريتانيا وحمكمة العدل التابعـة للجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي            

واعتمـد  . هنر مانو واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا ومنظمـات اجملتمـع املـدين الرئيـسية                 واحتاد  
املــشاركون إعــالن بامــاكو وإطــارا اســتراتيجيا لتعزيــز مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب وتوطيــد 

ويتضمن اإلعـالن سلـسلة مـن التوصـيات الراميـة           . السالم واالستقرار والتنمية يف غرب أفريقيا     
 وتـدابري ترمـي     ، آليات العدالة وآليات تعزيز حقوق اإلنسان والـدفاع عنـها ومحايتـها            إىل تعزيز 

إىل أيــضا ويــدعو . إىل مكافحــة اجلرميــة املنظمــة واالجتــار غــري املــشروع واإلرهــاب والقرصــنة  
  . تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بقدر كبري لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ
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  ؤسساتالتعاون بني امل  - دال  
  التعاون بني مؤسسات األمم املتحدة    

يف ضوء تنامي التحديات العابرة للحدود والشاملة لعدة قطاعات الـيت تعتـرض حتقيـق                 - ٤٩
السالم واألمن يف منطقة غرب أفريقيا، اضطلع مكتب األمم املتحـدة لغـرب أفريقيـا بعـدد مـن               

سالم وأفرقة األمـم املتحـدة القطريـة يف         املبادرات املشتركة بالتعاون مع بعثات األمم املتحدة لل       
ومشلـت تلـك    . هذه املنطقة دون اإلقليميـة، ومـع مفوضـية حقـوق اإلنـسان وجلنـة بنـاء الـسالم                  

 - املبادرات أنشطة تتعلق بـاألمن وحقـوق اإلنـسان واملـسائل اجلنـسانية والـشؤون االجتماعيـة                
  . االقتصادية واإلنسانية

يف أنـشطة ترمـي إىل تنـسيق إجـراءات وجـود األمـم              وبناء علـى طلـيب، شـرع املكتـب            - ٥٠
املتحــدة يف هــذه املنطقــة دون اإلقليميــة هبــدف دعــم وضــع اســتراتيجية دون إقليميــة للتــصدي   
ــسلحة عــرب احلــدود        ــة ونقــل األســلحة وحتــرك اجلماعــات امل ــشكلها املرتزق ــيت ي ــدات ال للتهدي

ويف . لتنقـل القـسري للـسكان     واالجتار غري املشروع، فـضال عـن تـأثري تلـك التهديـدات علـى ا               
سـبتمرب، فريقـا تابعـا للمكتـب إىل أبيـدجان           / أيلـول  ١٩ذلك السياق، أوفـد ممثلـي اخلـاص، يف          

إلجراء مناقشات أولية مع عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار بشأن تدابري التعـاون املـشترك                
حــدة يف ليربيــا ووضــع  بعثــة األمــم املت/اجلاريــة لبعــثيت عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار  

ويف وقت الحق، قدم املكتب جمموعة من املقترحـات عـن هـذه             . استراتيجية أمنية دون إقليمية   
االســتراتيجية دون اإلقليميــة إىل قيــادات عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار وبعثــة األمــم  

 ومكتــب األمــم املتحــدة يف ليربيــا ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف ســرياليون 
  .  بيساو، لتنظر فيها وتبدي تعليقات عليها-املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا 

أكتوبر، عقد ممثلي اخلاص االجتماع التاسع لرؤسـاء وكـاالت          / تشرين األول  ١٤ويف    - ٥١
لـى العمـل    وخاللـه، اتفـق املـشاركون ع      .  اإلقليمية اليت تتخـذ مقـار هلـا يف دكـار             املتحدة     األمم  

ســويا علــى وضــع اســتراتيجية دون إقليميــة تكفــل التــصدي للتهديــدات الــيت يــشكلها املرتزقــة  
ونقل األسلحة وحترك اجلماعات املسلحة عرب احلدود واالجتار غري املـشروع، فـضال عـن تـأثري                 

وفيما يتعلق مبنطقة الساحل، تعهـد املـشاركون        . تلك التهديدات على التنقل القسري للسكان     
عمل سويا على مواءمة مبـادرات كـل منـهم علـى حنـو اسـتراتيجي ومنـسق مـن أجـل تعزيـز                        بال

وقــّرروا أيــضا إنــشاء فريــق عامــل معــين مبنطقــة  . اجلهــود الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة يف املنطقــة 
الساحل، برئاسة ممثلي اخلاص، يكون مؤلفا أيضا من ممثلـي مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية                  

وبرنـــامج ) اليونيـــسيف(تحـــدة اإلمنـــائي ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة وبرنـــامج األمـــم امل
  . العاملي األغذية
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وأتاحت مشاركة ممثلي اخلاص يف اجتماعات منسقّي برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك                 - ٥٢
يف غـرب ووسـط أفريقيـا ومـديري     اليونيـسيف  املعين باإليدز يف غرب ووسط أفريقيـا، وممثلـي      

 لربنــامج األغذيــة العــاملي لغــرب ووســط أفريقيــا، الــيت ُعقــدت يف دكــار يف    املكاتــب القطريــة
ديسمرب، على التوايل، فرصـة أخـرى لتعزيـز         / كانون األول  ٦أكتوبر و   / تشرين األول  ٢٨ و ٤

التعاون بـني مؤسـسات األمـم املتحـدة بـشأن التحـديات الـشاملة والعـابرة للحـدود يف املنطقـة                      
  .دون اإلقليمية

نوفمرب يف دكار، االجتماع الرفيع املـستوى       / تشرين الثاين  ٢٨لي اخلاص، يف    وعقد ممث   - ٥٣
وحضر ممثِّلّي اخلاّصـون    .  للسالم يف غرب أفريقيا      املتحدة     األمم  الثاين والعشرين لرؤساء بعثات     

 بيساو وكوت ديفوار وليربيا هذا االجتماع الذي استعرض احلالـة يف املنطقـة              -لكل من غينيا    
قليمية، مع التركيز بوجـه خـاص علـى االنتخابـات الـيت أجريـت يف اآلونـة األخـرية يف                     دون اإل 

وتعّهــد ممثِّلــّي اخلاّصــون أيــضا . ليربيــا واالنتخابــات التــشريعية املقبلــة يف كــوت ديفــوار وغينيــا 
بزيادة تعاوهنم، وال سيما يف وضع اسـتراتيجية أمنيـة دون إقليميـة ملكافحـة التهديـدات العـابرة                   

ود يف احتاد هنر مانو ويف ما يتعلق بأنشطة األمم املتحـدة اجلاريـة علـى الـصعيد اإلقليمـي،               للحد
  . من قبيل برنامج مبادرة ساحل غرب أفريقيا

ــا مــشاورهتم األوىل يف داكــار ســعيا إىل      - ٥٤ وعقــد ممثلــي اخلاصــون لغــرب ووســط أفريقي
ــز التعــاون   ــة بالــسالم واألمــن يف امل   يف تعزي ــتني دون اإلقليميــتني ألفريقيــا  املــسائل املتعلق . نطق

وتبادلوا وجهات النظر بشأن التهديدات العابرة للحـدود الـيت هتـم املنطقـتني دون اإلقليميـتني،                 
 والقرصــنة يف - خاصــة يف أعقــاب األزمــة الليبيــة -مبـا فيهــا انعــدام األمــن يف شــريط الـساحل   

يمـي يف منـع نـشوب الرتاعـات         وشددوا أيضا على أمهيـة تـشجيع األخـذ بنـهج إقل           . خليج غينيا 
وقــام ســعيد جنيــت، بــصفته . وبنــاء الــسالم عــن طريــق بنــاء قــدرات املنظمــات دون اإلقليميــة 

رئــيس جلنــة الكــامريون ونيجرييــا املختلطــة، بتقــدمي إحاطــة إىل زمالئــه بــشأن التقــدم احملــرز يف  
واتفـق  . سـلمي تنفيذ حكم حمكمـة العـدل الدوليـة املتـصل بتعـيني احلـدود بـني البلـدين بـشكل                    

املمثلون اخلاصون على االجتماع بانتظام لتيسري تبـادل مـستمر للمعلومـات بـني مكتـب األمـم              
  .املتحدة لغرب أفريقيا ومكتب األمم املتحدة لوسط أفريقيا

  
  التعاون مع الشركاء اإلقليميني ودون اإلقليميني    

تقريـر، اضـطلع مكتـب األمـم        باإلضافة إىل األنشطة املشتركة السالفة الذكر يف هـذا ال           - ٥٥
املتحدة لغرب أفريقيا واجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا بعـدد مـن املبـادرات املـشتركة              

  . بغية زيادة تعزيز القدرات اإلقليمية يف ميادين من بينها إدارة الرتاعات ومنع نشوهبا
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ــذي ُعقـــ        - ٥٦ ــا، الـ ــرب أفريقيـ ــة لغـ ــسات األمنيـ ــاء املؤسـ ــاع رؤسـ ــاء اجتمـ ــوميوأثنـ   د يـ
يوليـه يف أبوجـا، أعلنـت مفوضـية اجلماعـة االقتـصادية أهنـا شـرعت يف عمليـة                    / متوز ٢٨  و ٢٧

وقـد شـارك املكتـب يف اجتمـاع         . ترمي إىل وضع إطار دون إقليمي للتصدي لإلرهاب بفعالية        
ــن        ــرة مـ ــاكو يف الفتـ ــصادية يف بامـ ــة االقتـ ــه اجلماعـ ــذي نظّمتـ ــوميني الـ ــرباء احلكـ  إىل ١١اخلـ

ومــن . أكتــوبر الســتعراض االســتراتيجية دون اإلقليميــة ملكافحــة اإلرهــاب /ولتــشرين األ ١٣
ــوزاري          ــاع ال ــى االجتم ــل عــرض االســتراتيجية عل ــان للخــرباء قب ــد اجتمــاع ث ــع أن ُيعق املتوق

  . للجماعة االقتصادية كي يوافق عليها
قـد يف أبوجـا   وتلبية للنداء الصادر عن مؤمتر القمة املصّغر للجماعة االقتصادية الذي عُ           - ٥٧
ــا وكــوت     / أيلــول١٠يف  ــسنغال وغان ــا فاســو وال ســبتمرب، حبــضور رؤســاء حكومــات بوركين

ــرة مـــن      ــا يف الفتـ ــة إىل ليربيـ ــه ممثلـــي اخلـــاص يف بعثـ ــا، توّجـ ــا ونيجرييـ ــوار وليربيـ  إىل ١٣ديفـ
. سبتمرب، برفقة رئيس مفوضية اجلماعة االقتصادية، الـسفري جـيمس فيكتـور غبيهـو             /أيلول ١٥

األمم املتحدة املشترك بالـسلطات الوطنيـة، مبـن فيهـا الرئيـسة       /فد اجلماعة االقتصادية  واجتمع و 
ــة يف املنــاطق      ــة بالتغلــب علــى التحــديات األمني جونــسون ســريليف، ملناقــشة اخلطــوات الكفيل
احلدودية بني ليربيا وكـوت ديفـوار، متهيـدا لالنتخابـات الرئاسـية والربملانيـة الليربيـة املقـررة يف                    

  .أكتوبر/ين األول تشر١١
سـبتمرب، شـارك املكتـب مـع ممثلـي جلنـة الكـامريون              / أيلول ٢٨ إىل   ٢٦ويف الفترة من      - ٥٨

ونيجرييا املشتركة يف حلقة العمـل الـيت نظمهـا يف أديـس أبابـا برنـامج احلـدود املـضطلع بـه يف                        
 الـشركاء   وانصب االهتمام خالل تلك احللقـة علـى تعزيـز التعـاون بـني             . إطار االحتاد األفريقي  

اإلقليميني ملنع نشوب الرتاعات من خالل اإلدارة السليمة للحدود وتبادل املعـارف والـدروس              
  .املستفادة وأفضل املمارسات املستمدة من عمليات تعليم احلدود يف أفريقيا

أكتوبر، شارك املكتـب يف االجتمـاع التاسـع والعـشرين           / تشرين األول  ٥ و   ٤ويومي    - ٥٩
وتركـز  .  الدفاع التابعة للجماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا يف أبوجـا             هيئة رؤساء أركان  

اهتمام االجتماع علـى تنفيـذ آليـة اجلماعـة االقتـصادية ملنـع نـشوب الرتاعـات وإدارهتـا وحلـها                      
وتعّهــد املــشاركون بــدعم عمليــات إصــالح القطــاع األمــين ووضــع   . وحفــظ الــسالم واألمــن

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . كرية واألمنية يف بلدان كـل منـهم       مدونات لقواعد سلوك القوات العس    
قّرروا إنشاء جلنة خاصة ُيعهد إليها باسـتعراض اسـتراتيجية األمـن البحـري ملنطقـة خلـيج غينيـا                

ونـاقش االجتمـاع أيـضا املـسائل املتـصلة بتنظـيم            . قبل االجتماع املقبل لرؤساء أركـان الـدفاع       
  .قتصادية وتدريبهاالقوة االحتياطية التابعة للجماعة اال
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وخالل الفترة قيـد االسـتعراض، واصـل املكتـب واجلماعـة االقتـصادية بـذل جهودمهـا                    - ٦٠
الراميــة إىل كفالــة إدمــاج اجلهــات الفاعلــة احملليــة يف اهليكــل الــشامل للــسالم واألمــن يف غــرب 

 إىل ١٧ وبالتعــاون مــع اجلماعــة االقتــصادية، نظّــم املكتــب حلقــة عمــل يف الفتــرة مــن. أفريقيــا
أكتوبر يف السنغال، حددت التحـديات الـيت تعتـرض بنـاء الـسالم يف غـرب                 /تشرين األول  ١٩

  . ياته وتطّرقت إىل ضرورة وضع اآلليات الرامية إىل التصدي هلذه التحدياتوأفريقيا وأول
وسعيا إىل تعزيز قدرات اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا، نظّـم املكتـب يـومي                  - ٦١
أكتــوبر يف دكــار حلقــة عمــل لفائــدة حملّلــي مديريــة اإلنــذار املبكــر   / تــشرين األول٢٠ و ١٩

التابعة للجماعة االقتصادية املوجودين يف أبوجـا، ترمـي إىل حتـسني مهـاراهتم يف جمـال التحليـل                   
ــالغ  ــسياسي واإلب ــام  . ال ــة عــن التخطــيط     ٢٠١٢وســُتنظّم يف ع ــة للمتابع ــة عمــل تدريبي  حلق

املؤشــرات املراعيـة لالعتبــارات اجلنـسانية، وذلـك باالشــتراك مـع مكتــب     للطـوارئ اإلنـسانية و  
  . تنسيق الشؤون اإلنسانية وهيئة األمم املتحدة للمرأة

وشارك املكتب يف اجتماع اللجنة األمنية املشتركة التابعة الحتاد هنـر مـانو الـذي ُعقـد         - ٦٢
ــرة مــن   ــاكري يف الفت ــاين ٣٠ إىل ٢٨يف كون ــشرين الث ــوفمرب/ ت وخــالل االجتمــاع، جــرى  . ن

اسـتكمال الربوتوكـول اخلـامس عـشر الحتـاد هنـر مـانو بـشأن الـسالم واألمـن فأصـبح يتــضمن            
إطـــارا تنفيـــذيا يرمـــي إىل تيـــسري تنظـــيم التـــداريب والـــدوريات املـــشتركة والتنـــسيق وتبـــادل  

 احتـاد   وقد ّوسـع الربوتوكـول املـنقّح أيـضا نطـاق واليـة            . املعلومات األمنية بني الدول األعضاء    
ويف . هنــر مــانو ليــنص علــى هتديــدات أمنيــة ناشــئة أخــرى مــن قبيــل القرصــنة يف خلــيج غينيــا    

نــوفمرب، ســافر ممثلــي اخلــاص إىل غينيــا إللقــاء كلمــة يف اجللــسة االفتتاحيــة   /تــشرين الثــاين ٣٠
لالجتماع التشاوري الوزاري لالحتاد الذي حضره وزراء من سرياليون وغينيا وكوت ديفـوار             

. ا واعُتمد خالله الربوتوكول اخلامس عشر لالحتاد بشأن السالم واألمن بـصيغته املنقّحـة        وليربي
وبتلك املناسبة، تعّهد ممثّلي اخلاص بأن تقـدم األمـم املتحـدة الـدعم للجهـود اجلاريـة مـن أجـل              
تنشيط االحتاد، بطرق من بينها إطار التعـاون االسـتراتيجي للـسالم واألمـن بـني مكتـب األمـم                    

  .٢٠١٣-٢٠١١دة لغرب أفريقيا واحتاد هنر مانو للفترة املتح
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  املالحظات والتوصيات  -رابعا   
بالرغم من احلالة األمنية اهلـشة يف عـدد مـن البلـدان، اخنفـضت درجـة الـرتاع املفتـوح                        - ٦٣

أعمـال  ويف هذا الصدد، يسرين أن أالحظ أن        . يف غرب أفريقيا خالل الفترة املشمولة بالتقرير      
. منظومــة األمــم املتحــدة قــد أســهمت إســهاما إجيابيــا يف ذلــك  يف ملكتــب وشــركائه أنــشطة او

ولكن املنطقة دون اإلقليمية ال تزال تواجه زيادة يف التحديات الشاملة لعدة قطاعات والعـابرة               
مل يتم التـصدي هلـا، وأن تـؤدي يف هنايـة     إذا  للحدود اليت ميكن أن تقوض االستقرار يف املنطقة         

. هـدر املكاسـب الـيت حتققـت يف جمـال توطيـد الـسالم يف الـسنوات القليلـة املاضـية              املطاف إىل   
وسيواصل املكتب العمل بشكل وثيـق مـع شـركائه، مبـا فـيهم الـشركاء داخـل منظومـة األمـم                      

  . املتحدة، لدعم املبادرات دون اإلقليمية الرامية إىل التصدي لتلك التهديدات والتحديات
 إىل حتقيق االسـتقرار وتوطيـد الـسالم يف       ةمة غينيا جلهودها الرامي   وإنين أثين على حكو     - ٦٤
وإن إجراء انتخابات تشريعية حـرة ونزيهـة وسـلمية ويف إباهنـا مـن شـأنه يكـون إسـهاما                 . البلد

لذلك مـن األمهيـة مبكـان أن يبـدي احلـزب            . إضافيا يف تعزيز عملية إحالل الدميقراطية يف غينيا       
رونــة والنوايــا احلــسنة للتوصــل إىل توافــق يف اآلراء بــشأن طرائــق احلــاكم وأحــزاب املعارضــة امل

  .إجراء االنتخابات التشريعية وبناء ثقة اجلماهري يف اآلليات واملؤسسات االنتخابية
وعملية املصاحلة الوطنية الناجحة من شأهنا أيضا أن تشكل خطوة هامة صـوب تعزيـز               - ٦٥

وتظـل  . ع احلكومة على النـهوض باملـصاحلة الوطنيـة        ويف هذا الصدد، أشج   . االستقرار يف البلد  
  .األمم املتحدة ملتزمة التزاما تاما بدعم حكومة غينيا يف هذه املساعي

وإنين مرتاح للتقدم الذي أحرزته جلنة الكامريون ونيجرييا املختلطة، والذي ُيعـزى يف               - ٦٦
 ٢٠٠٢يــة الــصادر يف عــام معظمــه إىل التــزام البلــدين بإمتــام تنفيــذ حكــم حمكمــة العــدل الدول  

ــة  ــروابط الثنائي ــز ال ــذي حــدداه     . وتعزي ــرام جــدول االجتماعــات ال وأحــث الطــرفني علــى احت
لنفسيهما وعلى مواصلة العمل من أجل تقدمي الدعم التقين والقانوين واملـايل الـالزم يف الوقـت                 

 إدارة  كمـا أشـجع الطـرفني علـى إنـشاء هيكـل           . التقدم يف ترسيم خط احلـدود     هبدف  املناسب  
دعـم   وأود أن أكـرر تأكيـد  . جديد للمساعدة يف تنسيق أعمال تعليم احلدود واإلشراف عليها 

األمم املتحدة الثابت جلهود البلدين الرامية إىل التغلب على مجيع القضايا العالقة واالنتـهاء مـن                
  . ٢٠١٢ترسيم احلدود حبلول هناية عام 

 مــن الــشركاء الــوطنيني ووكــاالت األمــم  إن روح العمــل كفريــق الــيت حتلــى هبــا كــل   - ٦٧
املتحدة وصناديقها وبراجمها لتحديد تدابري بناء الثقـة علـى طـول خـط احلـدود بـني الكـامريون                    

ــر مــشجع جــدا   ــا أم ــى     . ونيجريي ــا عل ــصدد، أحــث حكــوميت الكــامريون ونيجريي ــذا ال ويف ه
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دف مواصـلة تعزيـز     تواصلهما مع الـسكان املتـأثرين مـن عمليـة تعلـيم احلـدود هبـ               االستمرار يف   
  .العالقات

الراميــة إىل احليلولــة دون نــشوب العنــف املــرتبط  اإلقليميــة وجيــب أن تــستمر اجلهــود   - ٦٨
. باالنتخابــات الــذي ســاهم يف زعزعــة االســتقرار يف العديــد مــن بلــدان املنطقــة دون اإلقليميــة 

اب املـصلحة يف غـرب      وإنين متفائل، يف هذا الصدد، إزاء املبادرات العديدة الـيت اختـذها أصـح             
 مــن أجــل تنفيــذ توصــيات إعــالن برايــا بــشأن   ،أفريقيــا، مبــا يف ذلــك منظمــات اجملتمــع املــدين 

 مـن املهـم علـى وجـه اخلـصوص أن تبـذل         وسـيكون   . االنتخابات واالستقرار يف غـرب أفريقيـا      
لحد من التوترات السياسية والعرقيـة واالجتماعيـة وتـسعى         لحكومات املنطقة كل جهد ممكن      

ــة    ج ــصاحلة الوطني ــشمول وامل ــاع سياســات ال ــود   . اهــدة إىل اتب ــب دعــم اجله وسيواصــل املكت
  .الوطنية واإلقليمية الرامية إىل حتقيق هذه األهداف

املكتــب عالقتــه التعاونيــة مــع اجلماعــة االقتــصادية لــدول ســيوطد ويف األشـهر املقبلــة،    - ٦٩
لقطريـة وسـائر الـشركاء يف جمـال تعزيـز           غرب أفريقيـا واحتـاد هنـر مـانو وأفرقـة األمـم املتحـدة ا               

حقــوق اإلنــسان ومحايتــها ومكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب وتعمــيم مراعــاة حقــوق اإلنــسان    
الـدول  بويف هذا الصدد، أهيب     . واملنظور اجلنساين يف العمليات االنتخابية وعمليات احلوكمة      

  .ي وإعالن باماكو وإطارها االستراتيج،األعضاء أن تنفذ إعالن برايا
ومــن املــرجح أن يظــل أثــر األزمــة الليبيــة يــشكل، يف األشــهر املقبلــة، حتــديا أمــام             - ٧٠

. االســتقرار يف منطقــة الــساحل، ممــا يقتــضي تـــدعيم التعــاون فيمــا بــني حكومــات املنطقـــة         
وسيستمر ممثلي اخلـاص وسـائر أقـسام منظومـة األمـم املتحـدة يف تقـدمي الـدعم الفعلـي جلهـود                       

لرامية إىل تلبية االحتياجات الـسياسية واألمنيـة واإلنـسانية واإلمنائيـة لـسكان              التعاون اإلقليمي ا  
يف ضـوء الـصالت احملتملـة بـني اجلماعـات اإلرهابيـة النـشطة يف                ووعالوة على ذلـك،     . املنطقة

 بلدان املنطقـة دون اإلقليميـة       غرب أفريقيا وتدفق األسلحة من ليبيا إىل البلدان اجملاورة، أشجعُ         
الــذي اســتراتيجية مكافحــة اإلرهــاب وخطــة التنفيــذ مــشروع اع باعتمــاد وتنفيــذ علــى اإلســر

وأهيـب أيـضا بالـدول األعـضاء واملنظمـات          .  اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا          وضعته
الدولية واإلقليمية أن تستجيب بسخاء لنداءات الـدعم الـصادرة عـن بلـدان الـساحل الـيت هـي                 

  . األموال من أجل التصدي إىل املخاطر اليت هتدد االستقرارحباجة إىل بناء القدرات وإىل 
 ، مبــا يف ذلــك االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات، وتظــل اجلرميــة املنظمــة عــرب احلــدود   - ٧١

لـذلك، أشـجع بلـدان املنطقـة دون     . خطرا رئيسيا آخر يهدد الـسالم واألمـن يف غـرب أفريقيـا         
ة هــذه اآلفــة عــن طريــق تنفيــذ الــربامج اجلاريــة، اإلقليميــة علــى مواصــلة األخــذ بتــدابري مكافحــ

مكافحـة  مـن أجـل   للجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا      اإلقليميـة  سيما خطة العمـل     وال
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وأهيــب . اجلرميــة املنظمــة واالجتــار غــري املــشروع باملخــدرات، ومبــادرة ســاحل غــرب أفريقيــا  
  .هلذه الربامجاملايل بالشركاء الدوليني أن يقدموا الدعم 

وستتطلب زيـادة القرصـنة البحريـة يف خلـيج غينيـا جهـدا متـضافرا مـن جانـب بلـدان                        - ٧٢
  .ومنظمات املنطقة إىل جانب دعم لوجسيت ودبلوماسي ومايل وتقين من اجملتمع الدويل

ــا، ولالحتــاد       - ٧٣ ــدان غــرب أفريقي ــام، أود أن أُعــرب عــن تقــديري حلكومــات بل ويف اخلت
ية لدول غرب أفريقيا واحتاد هنر مانو، وكـذلك لـسائر املؤسـسات        األفريقي واجلماعة االقتصاد  

كما أود أن أعـرب عـن امتنـاين ملختلـف           .  لتعاوهنا الوثيق مع املكتب    ،دون اإلقليمية واإلقليمية  
كيانات منظومة األمم املتحدة النشطة يف غرب أفريقيا، ومنها رؤساء عمليـات األمـم املتحـدة                

األفرقــة القطريــة وغريهــا مــن اهليئــات ذات الــصلة علــى دعمهــا   للــسالم واملكاتــب اإلقليميــة و
وأخــريا، أود أن أعــرب عــن تقــديري ملمثلــي اخلــاص، ســعيد جنيــت، . للمكتــب وتعاوهنــا معــه

ــا     ــة الكــامريون ونيجريي ــب وجلن ــوظفي املكت ــة وم ــن أجــل    املختلط ــة م ــودهم الدؤوب ــى جه عل
  .النهوض بالسالم واألمن يف غرب أفريقيا
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	6 - وتظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة مرتبطة أيضا ارتباطا وثيقا بالظروف البيئية. فنتيجة لتأخر هطول الأمطار خلال موسمها لهذا العام وانخفاض كميتها عن المستوى المتوسط، يُتوقع أن تقل محاصيل الفترة 2011-2012 عما كانت عليه في العام الماضي، وبخاصة في بلدان منطقة الساحل. ومع ذلك، فإن محاصيل الفترة 2011-2012 ستظل ضمن المعدل العام للسنوات الخمس الماضية. 
	7 - وأثّرت الحالة الإنسانية المتدهورة على الصعيد الإقليمي نتيجة لأزمتي كوت ديفوار وليبيا تأثيرا خطيرا في الأمن الغذائي. ففي منطقة الساحل، أدى تدفق أعداد كبيرة من العمال المهاجرين العائدين، ولا سيما في بوركينا فاسو وتشاد وغانا ومالي والنيجر، إلى حرمان آلاف الأسر من التحويلات المالية مع فرض عبء اقتصادي في الوقت نفسه على المجتمعات المحلية لأولئك العائدين. وأدى انخفاض الدخل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والانخفاض المتوقع في إنتاج الغذاء والأعلاف خلال الموسم الزراعي 2011-2012، إلى زيادة تفاقم انعدام الأمن الغذائي في هذه البلدان. وفي هذا الصدد، وجّه رؤساء بوركينا فاسو ومالي والنيجر خلال اجتماع قمة لرؤساء الدول عقد في 24 تشرين الثاني/نوفمبر في نيامي، نداء إلى المجتمع الدولي لتقديم مساعدة إنسانية طارئة لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في هذه البلدان.
	8 - وفي المنطقة دون الإقليمية لاتحاد نهر مانو، عانى أيضا من انعدام الأمن الغذائي الإيفواريون اللاجئون في البلدان المجاورة، والمشردون داخليا في كوت ديفوار. وفي شرق ليبريا، الذي يستضيف أكثر من 85 في المائة من اللاجئين الإيفواريين، تشعر المجتمعات المحلية أيضا بتأثير انعدام الأمن الغذائي. وعلى الرغم من هذا الوضع، فإن خطة العمل الإنسانية الطارئة من أجل ليبريا - التي تدعو لتوفير موارد لمساعدة 000 150 لاجئ متوقع، فضلا عن 000 25 من العائدين ومن رعايا بلدان أخرى - ما زالت تواجه نقصا في التمويل. وتواجه أيضا خطة العمل الإنسانية الطارئة من أجل كوت ديفوار وجيرانها الأربعة (بنن وتوغو وغانا وغينيا) نقصا في التمويل.
	جيم - الاتجاهات الأمنية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة
	9 - استمر ضعف نظم سيادة القانون، إلى جانب ارتفاع مستويات الفقر في عدد من بلدان غرب أفريقيا، في تقويض الجهود الإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات. فالتنظيمات الإجرامية لا تزال تستخدم غرب أفريقيا كنقطة عبور للاتجار بالكوكايين والهيروين، ولإنتاج المخدرات التركيبية، بما في ذلك الميتامفيتامين. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت السلطات في الرأس الأخضر عن ضبط شحنة من الكوكايين يزيد وزنها عن 1.5 طن.
	10 - وتصاعد تواتر وشدة أعمال القرصنة في خليج غينيا. وقد أدى تزايد هجمات القراصنة في المنطقة إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري وتسبب في انخفاض كبير في عائدات الجمارك والموانئ التي تتلقاها البلدان الساحلية. وتفاقم هذا الاتجاه خصوصا قبالة ساحل بنن التي تفتقر إلى القدرات والموارد اللازمة للرد بشكل مناسب على هذا التهديد المتصاعد. وتعمل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشكل وثيق مع الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا من أجل إعداد مبادرات إقليمية لمكافحة حوادث القرصنة المتزايدة. 
	11 - وتواصل تفاقم انعدام الأمن في منطقة الساحل خلال الفترة المشمولة بالاستعراض بسبب عودة عناصر مسلحة من ليبيا إلى بلدانها الأصلية، خصوصا مالي والنيجر. وثمة مخاوف من أن هذه العناصر يمكن أن تحرك توترات سياسية وأمنية كامنة في البلدان المتلقية. 
	12 - وأبدى المشاركون في المؤتمر المعني بالتنمية والأمن في منطقة الساحل، الذي نظمته الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر في العاصمة الجزائرية في 7 و 8 أيلول/سبتمبر، والمشاركون في اجتماع رؤساء هيئات أركان الدفاع التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الذي عُقد في أبوجا في 4 و 5 تشرين الأول/أكتوبر، قلقهم بشأن انتشار طائفة من الأسلحة من ليبيا إلى البلدان المجاورة لها، تتراوح من الأسلحة الصغيرة إلى الصواريخ أرض - جو. وثمة تقارير تفيد بأن بعض هذه الأسلحة قد يقع في أيدي جماعات إجرامية وإرهابية عاملة في المنطقة. ونوقشت هذه المسألة أيضا خلال اجتماع رؤساء هيئات أركان الجيش التابعة للجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، الذي عُقد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر في مالي. 
	13 - ويصعب على بلدان المنطقة أن تتصدى بمفردها لهذه التحديات الأمنية نظرا لسهولة اختراق الحدود في منطقة الساحل، ووعورة الأرض، إلى جانب محدودية القدرات الأمنية الوطنية لحماية الحدود. وفي هذا السياق تحديدا، طلبت حكومة النيجر مساعدة دولية، ولا سيما في مجال المراقبة الجوية، لتأمين حدودها الشاسعة مع ليبيا. 
	14 - وظل وجود جماعات المقاتلين والمرتزقة المسلحين على طول الحدود بين كوت ديفوار وليبريا يشكل مصدرا خطيرا لعدم الاستقرار خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتؤدي الهجمات المتكررة التي تنفذها هذه الجماعات على السكان المحليين في المناطق الحدودية إلى تأجيج مناخ من الخوف وانعدام الأمن بين السكان المحليين. وتوجد أيضا مخاوف بشأن وجود مخابئ أسلحة في مواقع نائية على جانبي الحدود يمكن أن تستخدمها هذه الجماعات لزعزعة الاستقرار في أي من البلدين. 
	15 - وظلت الجماعات الإرهابية تشكل تهديدا كبيرا على عدد من البلدان في المنطقة. فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أدت سلسلة من الهجمات التي نفذتها مجموعة ”بوكو حرام“ الإرهابية في نيجيريا إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، منهم بعض موظفي الأمم المتحدة، وإلى إصابة كثيرين. وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي نشطا أيضا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إذ قام بسلسلة من عمليات خطف المواطنين الأجانب في المنطقة. وثمة قلق متزايد أيضا في المنطقة بشأن احتمال وجود صلات بين مجموعة ”بوكو حرام“ وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. 
	دال - الاتجاهات المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الجنسانية
	16 -  خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اتخذت بعض الدول في المنطقة دون الإقليمية مزيدا من الخطوات للتصديق على ميثاق الاتحاد الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم، ويشكل ذلك مؤشرا إيجابيا على تنامي احترام الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان. وأودع كل من النيجر وغينيا صك التصديق على الميثاق، فوصل بذلك عدد بلدان غرب أفريقيا التي صدقت عليه إلى خمسة بلدان. ولوحظ أيضا حدوث تطورات مشجعة في مجال مكافحة الإفلات من العقاب مع إدانة ثلاثة ضباط شرطة في بوركينا فاسو في آب/أغسطس لمسؤوليتهم عن وفاة طالب أثناء وجوده في السجن والشروع في عمليات حوار سياسي ومصالحة وطنية في توغو وغينيا وكوت ديفوار. بيد أن هذه الخطوات التي تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب تحتاج إلى تعزيز من أجل توطيد المكاسب الديمقراطية والسلام المستدام. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت أعمال العنف ضد المرأة في عدد من البلدان الواقعة في المنطقة دون الإقليمية.
	ثالثا - أنشطة مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا 
	ألف - المساعي الحميدة للأمم المتحدة ومهامها الخاصة من أجل منع نشوب النزاعات ووقوع الأزمات
	غينيا

	17 - خلال الفترة قيد الاستعراض، ظلت الحالة السياسية في غينيا متوترة نتيجة لمحاولة الاغتيال التي استهدفت الرئيس ألفا كوندي، وعدم وجود توافق في الآراء بشأن طرائق تنظيم الانتخابات التشريعية والتقدم المحدود المحرز في تنفيذ إطار المصالحة الوطنية. وظل ممثلي الخاص يعمل مع أصحاب المصلحة السياسيين الرئيسيين بغية دعم جهود المصالحة الوطنية وتعزيز الشمولية السياسية، بالتعاون الوثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري في غينيا، وكذلك مع المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بغينيا، ورئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وتشكيلة غينيا للجنة بناء السلام ومجموعة أصدقاء غينيا.
	18 - وفي 19 تموز/يوليه، هاجمت مجموعة من المعتدين المسلحين مقر الإقامة الخاص للرئيس. وهذا الهجوم، الذي اعتُقِل في أعقابه عدة أفراد ينتمون إلى القوات المسلحة الغينية، زاد من تفاقم التوترات السياسية في البلاد. وأدان الهجوم بشدة أصحاب المصلحة الوطنيون، والجهات الفاعلة الإقليمية والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا. وسافر ممثلي الخاص إلى كوناكري بعد الهجوم ليكرر إدانة الأمم المتحدة له ويقوم، في الوقت ذاته، بدعوة جميع الغينيين مرة أخرى إلى الامتناع عن أي أفعال يمكن أن تقوض التوطيد الجاري للمؤسسات الديمقراطية.
	19 - وفي تموز/يوليه أيضا، أصدر الرئيس كوندي تعليماته للوزير المكلف بإدارة الإقليم واللامركزية بإشراك جميع الأحزاب السياسية بغية السعي لتحقيق توافق للآراء بشأن التحضير للانتخابات التشريعية. وشملت المسائل التي تحدث انقساما في الطبقة السياسية إدخال تنقيحات على قائمة الناخبين، وإجراء تعداد سكاني جديد، وإصلاح اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، والتمثيل عن طريق الأحزاب السياسية في الهياكل اللامركزية لهذه اللجنة.
	20 - وفي 15 آب/أغسطس، عين الرئيس كوندي الإمام الأكبر لكوناكري ورئيس أساقفتها رئيسين مشاركين للجنة المؤقتة للمصالحة الوطنية. ومنذ ذلك الحين، بدأ الرئيسان المشاركان مشاورات على نطاق البلد بهدف التوصل إلى توافق مبدئي للآراء بشأن إطار المصالحة الوطنية في غينيا. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر، شارك ممثلي الخاص في جلسة للجنة المؤقتة في كوناكري.
	21 - وكان إعلان رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في 15 أيلول/سبتمبر عن إجراء الانتخابات التشريعية في 29 كانون الأول/ديسمبر سببا في تفاقم التوترات؛ إذ رفض تحالف المعارضة الرئيسي، وهو تحالف الأحزاب السياسية من أجل وضع الصيغة النهائية للمرحلة الانتقالية، التاريخ المعلن، ودعا أعضاءه للمشاركة في مظاهرة يوم 27 أيلول/سبتمبر. وأسفرت هذه المظاهرة عن وقوع ثلاثة قتلى وحدوث عدة إصابات واعتقال عدد من الأشخاص.
	22 - وفي 23 أيلول/سبتمبر، حضر الرئيس كوندي اجتماع تشكيلة غينيا للجنة بناء السلام في نيويورك، الذي اعتمدت التشكيلة خلاله بيانا بالالتزام المتبادل، هو استراتيجية مشتركة لتشجيع المصالحة الوطنية وإصلاح قطاع الأمن وتعزيز جهود توفير فرص العمل للنساء والشباب في غينيا. وفي اجتماعي مع الرئيس كوندي في نفس اليوم، شجعته على ألا يدخر جهدا في العمل على حل الخلافات بين الجهات الفاعلة السياسية في البلد لكفالة تنظيم انتخابات تشريعية سلمية وذات مصداقية.
	23 - وبناء على طلب الرئيس كوندي، اقترح رئيس وزراء غينيا محمد سعيد فوفانا، في 26 أيلول/سبتمبر، وضع إطار للمشاورات للأحزاب السياسية من أجل التوصل إلى توافق للآراء بشأن التحضير للانتخابات التشريعية. وفي 29 أيلول/سبتمبر، اشترطت الأحزاب المعارضة الرئيسية من أجل مشاركتها في المشاورات الإفراج عن المعتقلين بسبب مظاهرات 27 أيلول/سبتمبر وتعليق جميع أنشطة اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة إلى حين التوصل إلى توافق للآراء بشأن طرائق تنظيم الانتخابات التشريعية.
	24 - وفي تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، نظم فريق التيسير المعني بإطار المشاورات، الذي يرأسه ممثل عن المجلس الوطني الانتقالي، سلسلة من المشاورات غير الرسمية. ودعما لهذه المبادرة، شجع كل من ممثلي الخاص والمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بغينيا، بالتعاون الوثيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والشركاء الدوليين، الحكومةَ وأحزاب المعارضة على مواصلة الحوار بغية التوصل إلى توافق للآراء بشأن التحضير للانتخابات.
	25 - وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، عقد الرئيس كوندي اجتماعا مع قادة أحزاب المعارضة الرئيسية والحزب الحاكم من أجل مناقشة التحضير للانتخابات. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر و 6 كانون الأول/ديسمبر، منح الرئيس العفو لما مجموعه 40 فردا اعتقلوا ووجهت تهم إليهم في ما يتصل بمظاهرة 27 أيلول/سبتمبر. ولكن على الرغم من هذه التدابير، خلص التحالفان الرئيسيان للمعارضة يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى أن الحكومة تفتقر إلى الإرادة السياسية لتيسير الحوار بغية تنظيم انتخابات تشريعية ذات مصداقية.
	العمليات الانتخابية في المنطقة دون الإقليمية
	السنغال

	26 - لعل مجلس الأمن يذكر أنه إثر حوادث العنف التي وقعت في ذلك البلد في حزيران/يونيه الماضي، التقى ممثلي الخاص بالرئيس عبد الله واد لتشجيعه على بذل قصارى جهده لتهيئة الظروف المؤاتية لتنظيم انتخابات سلمية وشفافة حدد موعدها في 26 شباط/فبراير 2012. وأعرب أيضا عن أمله في أن يتجنب جميع أصحاب المصلحة القيام بأي عمل من شأنه تقويض الديمقراطية واستقرار البلد الطويل الأمد. ومنذ تلك الفترة، لم يتم الإبلاغ عن أي حادث عنف ولا يزال الوضع هادئا. غير أن حركة 23 حزيران/يونيه التي تتألف من عدة أحزاب سياسية من المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدني، تواصل الطعن في صلاحية ترشيح الرئيس واد الذي يعتزم الترشح في الانتخابات المقبلة. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر، لم يتوصل تحالف المعارضة ”بينو سيغيل السنغال“ (متحدون من أجل الدفع بالسنغال إلى الأمام) إلى توافق للآراء حول مرشح واحد لتمثيل المعارضة في الانتخابات.
	مالي

	27 - في 11 تشرين الأول/أكتوبر، التقى ممثلي الخاص بالرئيس أمادو توماني توري للدعوة لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وسلمية في نيسان/أبريل 2012 تتوج بالتسليم السلس للسلطة مع ترسخ الديمقراطية في مالي. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، اجتمعت أحزاب سياسية ومجموعات من المجتمع المدني في مظاهرة للاحتجاج على استفتاء يتوقع إجراؤه في نيسان/أبريل 2012، يُتوخى منه إدخال تعديلات على الدستور، بما في ذلك إنشاء مجلس للشيوخ.
	غامبيا

	28 - أجريت الانتخابات الرئاسية في غامبيا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، أصدرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بيانا يشير إلى أنها لن تنشر بعثة لمراقبة الانتخابات لأنها ارتأت أن التحضير والبيئة السياسية غير مؤاتيين لتنظيم انتخابات شفافة. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة أن الرئيس الحالي يحيى جامح فاز بولاية رابعة على التوالي بحصوله على 72 في المائة من الأصوات. وفي إعلان مشترك صدر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، طعنت أحزاب المعارضة في صحة النتائج. وقد اتفق فريق المراقبين من بلدان الكومنولث على أنه لم تكن هناك أية مخالفات كبيرة يوم الانتخابات، ولكنه أشار إلى الحاجة إلى إصلاحات ديمقراطية لتعزيز الحوكمة في البلد ولتوفير ظروف تكفل تكافؤ الفرص للجميع في الفترة التي تسبق الانتخابات في البلد. وانتقدت بعثة المراقبين التابعة للاتحاد الأفريقي الأجواء السائدة قبل الانتخابات ولا سيما انعدام المساواة في إمكانية استخدام وسائط الإعلام العام. ومع ذلك، وجدت أنه لم تكن هناك أعمال تخويف يوم الانتخاب وخلصت إلى أنه بالرغم من أوجه القصور، فإن النتائج تعكس حقا إرادة شعب غامبيا ذي السيادة. وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، من جهتها، عن ارتياحها لأن عملية التصويت جرت عموما في ظروف تتسم بالحرية والنزاهة والشفافية.
	منطقة الساحل

	29 - كان للنزاع الأخير في ليبيا، كما أشير إلى ذلك سابقا في هذا التقرير، تأثير عميق على البلدان المجاورة، ولا سيما في منطقة الساحل. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، حتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر، عبر حوالي 000 200 مهاجر الحدود الليبية إلى البلدان المجاورة في غرب أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن هناك حوالي 000 100 و 000 12 عائد إلى النيجر ومالي على التوالي منذ بدء النزاع الليبي. ومن أجل تقييم الآثار السياسية والإنسانية والاجتماعية - الاقتصادية لهذه الهجرة الواسعة النطاق انطلاقا من ليبيا، زار ممثلي الخاص بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر في تشرين الأول/أكتوبر، حيث تشاور مع رؤساء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية وغيرهم من الشركاء الدوليين. وشدد جميع المحاورين على أن الأزمة الليبية قد أفرزت تحديات أمنية وإنسانية واجتماعية - اقتصادية جديدة. وأشارت الحكومات في البلدان التي لديها أكبر عدد من العائدين أيضا إلى أنها تفتقد القدرة على التصدي لزيادة التحديات الأمنية، والإنسانية والاجتماعية - الاقتصادية المرتبطة بعمليات العودة هذه.
	30 - وأعرب ممثلي الخاص في مناقشاته عن رغبة الأمم المتحدة في وضع نهج موحد خاص بمنطقة الساحل، ينطلق من الأنشطة التي اضطلعت بها مختلف أفرقة الأمم المتحدة القطرية ويأخذ في الاعتبار تزايد التحديات التي تواجه المنطقة دون الإقليمية. وفي ضوء هذه الخلفية، قررت إيفاد بعثة تقييم إلى المنطقة، تقودها إدارة الشؤون السياسية ويشرف عليها ممثلي الخاص، بمشاركة فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وإدارة عمليات حفظ السلام، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب دعم بناء السلام ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا لوضع توصيات من أجل استراتيجية على نطاق منظومة الأمم المتحدة للاستجابة لاحتياجات المنطقة دون الإقليمية. ووافق ممثلو الاتحاد الأفريقي أيضا على المشاركة في هذه البعثة، التي زارت تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا في الفترة من 7 إلى23 كانون الأول/ديسمبر. وستحال النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثة التقييم إلى المجلس بعد اكتمال عمل البعثة.
	 لجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة

	31 -  واصلت لجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة، التي يرأسها ممثلي الخاص، إحراز تقدم صوب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002. 
	32 - وخلال الدورة الثامنة والعشرين للجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة التي عقدت في 22 تموز/يوليه في أبوجا، كررت الكاميرون ونيجيريا تأكيد عزمهما على إنجاز تعليم الحدود على الخرائط بحلول نهاية عام 2012، مع السعي إلى وضع أعمدة تحديد الحدود بعد عام 2012. وعلاوة على ذلك، وخلال حلقة عمل نظمها مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا في الفترة من 8 إلى 31 آب/أغسطس، حول استخراج خط مستجمعات المياه في المناطق التي يتعذر الوصول إليها، وذلك باستخدام النموذج الرقمي للتضاريس الأرضية، اتفق الطرفان على 99.4 كيلومترا من خط الحدود، تغطي المسافة الكاملة لقسم من الحدود يشار إليه باسم جبال ألانتيكا. كما قدم المكتب الدعم لفريق الخبراء المستقلين، الذي كلفته اللجنة المختلطة بأن يعيّن بشكل نهائي الحدود في منطقة جبل توسو، وتعهدت الأطراف بقبول ذلك القرار. وجبل توسو، الذي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الجو، يغطي مسافة نحو 40 كيلومترا من التضاريس الجبلية. وحتى الآن، اتفق الطرفان رسميا على أكثر من 700 1 كيلومتر من أصل ما يقدر بنحو 950 1 كيلومترا من خط الحدود.
	33 - وفيما يخص تدابير بناء الثقة، حدد فريق مشترك من الأمم المتحدة والحكومة أربعة مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على الجانب الكاميروني من الحدود، ستشهد مزيدا من التطوير بالتعاون الوثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري وأوساط المانحين. وأوفِدت في الفترة من 4 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة إلى ولايات نهر كروس وأكوا ايبوم وأداواما في نيجيريا تهدف إلى تحديد مشاريع مماثلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على الجانب النيجيري. 
	34 - وقد تمت البعثة الثالثة عشرة لمراقبة الانسحاب ونقل السلطة في شبه جزيرة باكاسي، في الفترة من 2 إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك في سياق تنفيذ اتفاق غرينتري المبرم في 12 حزيران/يونيه 2006. ولاحظت البعثة تحسنا كبيرا في الوضع العام في المنطقة، ويرجع ذلك أساسا إلى تحسن العلاقات بين السلطات والسكان. ومع ذلك، أعرب السكان عن قلقهم بشأن تزايد المخاطر الأمنية الناجمة عن القرصنة واللصوصية، مما يستلزم تعزيز التعاون عبر الحدود بين قوات الأمن في كلا البلدين. وعلاوة على ذلك، لا يزال الحصول على مياه الشرب والرعاية الصحية غير متوافر، ولا سيما بالنسبة للنساء. وأخيرا شددت البعثة على ضرورة إصدار وثائق الجنسية لسكان باكاسي. 
	35 - وعقدت لجنة المتابعة المكلفة برصد تنفيذ اتفاق غرينتري جلستها السابعة عشرة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر في نيويورك، برئاسة ممثلي الخاص. وكررت الكاميرون ونيجيريا استعدادهما لمواصلة توطيد التعاون السلمي والعمل على تحسين المعايير الاجتماعية والاقتصادية. 
	36 - وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر، التقيت وبرفقتي ممثلي الخاص، مع رئيسيْ وفديْ الكاميرون ونيجيريا إلى اللجنة المختلطة ولجنة متابعة اتفاق غرينتري. وأعاد الطرفان تأكيد استعدادهما لحل القضايا العالقة المتصلة بحكم محكمة العدل الدولية بحلول نهاية عام 2012، وللعمل على تعزيز العلاقات التعاونية بين البلدين. وسيجري القيام بحملة لجمع الأموال اللازمة لتنفيذ تدابير بناء الثقة بين الطرفين، يشترك فيها الفريقان القطريان التابعان للأمم المتحدة في كل من البلدين.
	بـاء - تعزيز قدرات المنطقة دون الإقليمية على مواجهة تهديدات السلام والأمن العابرة للحدود والشاملة لعدة قطاعات، بما فيها القرصنة
	الانتخابات والاستقرار

	37 - متابعةً للمؤتمر الإقليمي حول الانتخابات والاستقرار في غرب أفريقيا، الذي انعقد في برايا، الرأس الأخضر، في الفترة من 18 إلى 20 أيار/مايو 2011، نظم مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا مع المعهد الدولي للسلام اجتماع مائدة مستديرة في نيويورك في 26 أيلول/سبتمبر. وناقش الاجتماع الذي حضره ممثلون عن مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومندوبون من عدة دول أعضاء في الأمم المتحدة وعاملون في الانتخابات، سبل تحسين سير العمليات الانتخابية وتقديم المساعدة الانتخابية الدولية من أجل منع أعمال العنف المتصلة بالانتخابات في غرب أفريقيا. 
	38 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظمت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا، بدعم من المكتب، حلقة نقاش حول دور منظمات المجتمع المدني في الانتخابات، وذلك على هامش الدورة الخمسين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، التي عقدت في بانجول في 25 تشرين الأول/أكتوبر. وأسفر النقاش عن اعتماد خارطة طريق لقيام منظمات المجتمع المدني في المنطقة دون الإقليمية بتنفيذ إعلان برايا. وتقوم هذه الشبكة حاليا، بالتعاون مع المنظمات الشريكة لها في المنطقة دون الإقليمية، بصياغة خطة عمل لضمان اتباع نهج متسق فيما بين منظمات المجتمع المدني في غرب أفريقيا، للحيلولة دون عدم الاستقرار المتصل بالانتخابات.
	إصلاح القطاع الأمني

	39 - في انتظار اعتماد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمشروع الإطار السياسي الإقليمي وخطة العمل حول إدارة القطاع الأمني، ركز المكتب على دعم جهود إصلاح القطاع الأمني في غينيا. واستجابة لطلب الرئيس كوندي دعما من الأمم المتحدة لتنسيق أنشطة إصلاح القطاع الأمني في البلاد، قررتُ إيفاد مستشار أقدم في شؤون إصلاح القطاع الأمني إلى غينيا للعمل على نحو وثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري لدعم الأنشطة التي تضطلع بها الحكومة لإصلاح القطاع الأمني. وسيعمل المستشار وفريق الدعم التابع له في ظل سلطة ممثلي الخاص، وبالتنسيق الوثيق مع منسق الأمم المتحدة المقيم في غينيا. 
	40 - ومنذ بدء عمل اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني التي أنشأها الرئيس كوندي في 20 حزيران/يونيه 2011، وُضعت عدة آليات للمضي قدما في تنفيذ السياسة الوطنية لإصلاح قطاع الأمن. واجتمعت لجنة استراتيجية يترأسها رئيس وزراء غينيا عدة مرات بين تموز/يوليه وتشرين الثاني/نوفمبر لاستعراض خطط العمل الوطنية والقطاعية، ومشروع تعداد القوات المسلحة، وخطة التقاعد لحوالي 300 4 موظف عسكري. وفي هذا الصدد، بدأ التعداد العسكري البيومتري في 5 تشرين الأول/أكتوبر واختتم في 28 تشرين الثاني/نوفمبر. 
	الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود

	41 - واصل المكتب الدعوة إلى توفير الدعم السياسي الوطني والدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في المنطقة دون الإقليمية. وبالتعاون مع سائر كيانات منظومة الأمم المتحدة، قام المكتب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتيسير مناقشات بشأن تجديد خطة العمل الإقليمية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للفترة 2008/2011، التي تنتهي في كانون الأول/ديسمبر. وتركز الخطة على اتخاذ تدابير لمعالجة المشكلة المتزايدة المتمثلة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة وتعاطي المخدرات في غرب أفريقيا. 
	42 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام ممثلي الخاص بإنشاء وتوطيد شراكات مع عدد من المؤسسات دعما لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في غرب أفريقيا. وعملا بالتوصيات التي أقرها المؤتمر الوزاري لمجموعة الثماني عن طرق نقل الكوكايين عبر المحيط الأطلسي، الذي عقد في باريس في 10 أيار/مايو، دعا المكتب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تعزيز الالتزام السياسي والعملي من جانب المجتمع الدولي خلال زيارة فريق دبلن إلى داكار في أيلول/سبتمبر. 
	43 - وواصل المكتب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإدارة عمليات حفظ السلام، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، العمل معا من أجل تنفيذ برنامج مبادرة ساحل غرب أفريقيا. وقرر أول اجتماع للجنة السياسات في مبادرة ساحل غرب أفريقيا، الذي ترأسه ممثلي الخاص في داكار في 20 حزيران/يونيه، إدراج غينيا في برنامج تلك المبادرة، وتعزيز المساعدة التقنية في أربعة بلدان رائدة بهدف تفعيل وحدات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ولئن كانت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في سيراليون قد شاركت بنجاح في تحقيقات دولية، فإن الوحدات الأخرى لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ما زال ينبغي لها أن تحرز تقدما ملموسا لتصبح قادرة على أداء مهامها بالكامل. 
	44 - وعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لبرنامج مبادرة ساحل غرب أفريقيا يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر في بيساو، وترأسه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وافتتحه المدير التنفيذي لذلك المكتب، يوري فيدوتوف، وممثلي الخاص. وشارك وفدان من كوت ديفوار وغينيا للمرة الأولى، وأعربا عن اعتزامهما المشاركة بشكل أنشط في البرنامج. وأتاحت اللجنة الاستشارية للبرنامج فرصة للوفود الوطنية لكوت ديفوار وغينيا وغينيا - بيساو وليبريا وسيراليون لتبادل الخبرات في مجال إقامة وحدات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتعاون مع النظم القضائية، وتحسين تشريعات مكافحة المخدرات في ليبريا وسيراليون. وكررت اللجنة الاستشارية للبرنامج تأييدها لإنشاء لجنة تنفيذية لمشروع مبادرة ساحل غرب أفريقيا في كل بلد رائد. 
	القرصنة البحرية في خليج غينيا

	45 - استجابة لطلب صادر عن الرئيس بوني يايي، رئيس بنن، في 27 تموز/يوليه للحصول على المساعدة من المجتمع الدولي في مكافحة تهديد القرصنة في خليج غينيا، سافر ممثلي الخاص إلى بنن لبحث هذه المسألة مع السلطات الوطنية. وقد طلبتُ عقب ذلك نشر بعثة تقييم إلى بنن وخليج غينيا في الفترة من 7 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر بغرض: (أ) مساعدة حكومة بنن على صياغة برنامج وطني متكامل للتصدي لقضيتيْ الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة ؛ (ب) تقييم مدى خطر القرصنة في بنن؛ (ج) تحديد نطاق التهديد الذي تشكله القرصنة في منطقة خليج غينيا؛ (د) استكشاف الخيارات الممكنة لتحقيق التصدي الفعال من جانب الأمم المتحدة. 
	46 - وشملت البعثة، التي تشارَك في قيادتها كل من إدارة الشؤون السياسية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ممثلين عن إدارة عمليات حفظ السلام، والمنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة في وسط أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة في غرب أفريقيا. وزارت البعثة بنن في الفترة من 7 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر، ونيجيريا في الفترة من 18 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر، وغابون في الفترة من 20 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر، وأنغولا في الفترة من 23 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث التقت مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة بمن فيهم الرئيس بوني يايي، والمسؤولين الحكوميين، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلين لفريق الأمم المتحدة القطري. والتقت البعثة أيضا مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في نيجيريا، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في غابون، ولجنة خليج غينيا في أنغولا. وحسب ما طلبه مجلس الأمن في قراره 2018 (2011)، أعتزمُ أن أحيل استنتاجات البعثة وتوصياتها إلى مجلس الأمن عقب وضع الصيغة النهائية لتقرير البعثة.
	جيم - تعزيز الحوكمة الرشيدة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وتعميم مراعاة المنظور الجنساني
	47 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المكتب الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتعميم مراعاة المنظور الإنساني وذلك بالاضطلاع بعدة مبادرات. ففي إطار خطة العمل الإقليمية بشأن تنفيذ القرارين 1325 (2000) و 1820 (2008)، نظم المكتب وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، دورات تدريبية إقليمية عن الوساطة في الفترة من 19 إلى 23 تموز/يوليه في نيجيريا وفي الفترة من 3 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر في السنغال، لفائدة 32 من القيادات النسائية المنتمية إلى الدول الخمس عشرة الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وموريتانيا. وستشكّل النساء اللائي شاركن في ذلك البرنامج التدريبي عنصرا من مجموعة يمكن أن تُستمد منها الخبرة لتستهدي بها مبادرات الوساطة الجارية أو المقبلة في منطقة غرب أفريقيا. 
	48 - وفي الفترة من 2 إلى 4 كانون الأول/ديسمبر، نظّم المكتب، في باماكو، مالي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي واتحاد نهر مانو والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، مؤتمرا إقليميا عن الإفلات من العقاب والعدالة وحقوق الإنسان في غرب أفريقيا. وحضر المؤتمر وزراء العدل ورؤساء المحاكم العليا وممثلون عن لجان المصالحة الوطنية والدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية وموريتانيا ومحكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي واتحاد نهر مانو والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ومنظمات المجتمع المدني الرئيسية. واعتمد المشاركون إعلان باماكو وإطارا استراتيجيا لتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب وتوطيد السلام والاستقرار والتنمية في غرب أفريقيا. ويتضمن الإعلان سلسلة من التوصيات الرامية إلى تعزيز آليات العدالة وآليات تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها وحمايتها، وتدابير ترمي إلى مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع والإرهاب والقرصنة. ويدعو أيضا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بقدر كبير لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. 
	دال - التعاون بين المؤسسات
	التعاون بين مؤسسات الأمم المتحدة

	49 - في ضوء تنامي التحديات العابرة للحدود والشاملة لعدة قطاعات التي تعترض تحقيق السلام والأمن في منطقة غرب أفريقيا، اضطلع مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا بعدد من المبادرات المشتركة بالتعاون مع بعثات الأمم المتحدة للسلام وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في هذه المنطقة دون الإقليمية، ومع مفوضية حقوق الإنسان ولجنة بناء السلام. وشملت تلك المبادرات أنشطة تتعلق بالأمن وحقوق الإنسان والمسائل الجنسانية والشؤون الاجتماعية - الاقتصادية والإنسانية. 
	50 - وبناء على طلبي، شرع المكتب في أنشطة ترمي إلى تنسيق إجراءات وجود الأمم المتحدة في هذه المنطقة دون الإقليمية بهدف دعم وضع استراتيجية دون إقليمية للتصدي للتهديدات التي يشكلها المرتزقة ونقل الأسلحة وتحرك الجماعات المسلحة عبر الحدود والاتجار غير المشروع، فضلا عن تأثير تلك التهديدات على التنقل القسري للسكان. وفي ذلك السياق، أوفد ممثلي الخاص، في 19 أيلول/سبتمبر، فريقا تابعا للمكتب إلى أبيدجان لإجراء مناقشات أولية مع عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار بشأن تدابير التعاون المشترك الجارية لبعثتي عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار/بعثة الأمم المتحدة في ليبريا ووضع استراتيجية أمنية دون إقليمية. وفي وقت لاحق، قدم المكتب مجموعة من المقترحات عن هذه الاستراتيجية دون الإقليمية إلى قيادات عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو، لتنظر فيها وتبدي تعليقات عليها. 
	51 - وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر، عقد ممثلي الخاص الاجتماع التاسع لرؤساء وكالات الأمم المتحدة الإقليمية التي تتخذ مقار لها في دكار. وخلاله، اتفق المشاركون على العمل سويا على وضع استراتيجية دون إقليمية تكفل التصدي للتهديدات التي يشكلها المرتزقة ونقل الأسلحة وتحرك الجماعات المسلحة عبر الحدود والاتجار غير المشروع، فضلا عن تأثير تلك التهديدات على التنقل القسري للسكان. وفيما يتعلق بمنطقة الساحل، تعهد المشاركون بالعمل سويا على مواءمة مبادرات كل منهم على نحو استراتيجي ومنسق من أجل تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في المنطقة. وقرّروا أيضا إنشاء فريق عامل معني بمنطقة الساحل، برئاسة ممثلي الخاص، يكون مؤلفا أيضا من ممثلي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي. 
	52 - وأتاحت مشاركة ممثلي الخاص في اجتماعات منسقّي برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز في غرب ووسط أفريقيا، وممثلي اليونيسيف في غرب ووسط أفريقيا ومديري المكاتب القطرية لبرنامج الأغذية العالمي لغرب ووسط أفريقيا، التي عُقدت في دكار في 4 و 28 تشرين الأول/أكتوبر و 6 كانون الأول/ديسمبر، على التوالي، فرصة أخرى لتعزيز التعاون بين مؤسسات الأمم المتحدة بشأن التحديات الشاملة والعابرة للحدود في المنطقة دون الإقليمية.
	53 - وعقد ممثلي الخاص، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر في دكار، الاجتماع الرفيع المستوى الثاني والعشرين لرؤساء بعثات الأمم المتحدة للسلام في غرب أفريقيا. وحضر ممثّلِيّ الخاصّون لكل من غينيا - بيساو وكوت ديفوار وليبريا هذا الاجتماع الذي استعرض الحالة في المنطقة دون الإقليمية، مع التركيز بوجه خاص على الانتخابات التي أجريت في الآونة الأخيرة في ليبريا والانتخابات التشريعية المقبلة في كوت ديفوار وغينيا. وتعهّد ممثّلِيّ الخاصّون أيضا بزيادة تعاونهم، ولا سيما في وضع استراتيجية أمنية دون إقليمية لمكافحة التهديدات العابرة للحدود في اتحاد نهر مانو وفي ما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة الجارية على الصعيد الإقليمي، من قبيل برنامج مبادرة ساحل غرب أفريقيا. 
	54 - وعقد ممثلي الخاصون لغرب ووسط أفريقيا مشاورتهم الأولى في داكار سعيا إلى تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بالسلام والأمن في المنطقتين دون الإقليميتين لأفريقيا. وتبادلوا وجهات النظر بشأن التهديدات العابرة للحدود التي تهم المنطقتين دون الإقليميتين، بما فيها انعدام الأمن في شريط الساحل - خاصة في أعقاب الأزمة الليبية - والقرصنة في خليج غينيا. وشددوا أيضا على أهمية تشجيع الأخذ بنهج إقليمي في منع نشوب النزاعات وبناء السلام عن طريق بناء قدرات المنظمات دون الإقليمية. وقام سعيد جنيت، بصفته رئيس لجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة، بتقديم إحاطة إلى زملائه بشأن التقدم المحرز في تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية المتصل بتعيين الحدود بين البلدين بشكل سلمي. واتفق الممثلون الخاصون على الاجتماع بانتظام لتيسير تبادل مستمر للمعلومات بين مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة لوسط أفريقيا.
	التعاون مع الشركاء الإقليميين ودون الإقليميين

	55 - بالإضافة إلى الأنشطة المشتركة السالفة الذكر في هذا التقرير، اضطلع مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعدد من المبادرات المشتركة بغية زيادة تعزيز القدرات الإقليمية في ميادين من بينها إدارة النزاعات ومنع نشوبها. 
	56 - وأثناء اجتماع رؤساء المؤسسات الأمنية لغرب أفريقيا، الذي عُقد يومي27 و 28 تموز/يوليه في أبوجا، أعلنت مفوضية الجماعة الاقتصادية أنها شرعت في عملية ترمي إلى وضع إطار دون إقليمي للتصدي للإرهاب بفعالية. وقد شارك المكتب في اجتماع الخبراء الحكوميين الذي نظمّته الجماعة الاقتصادية في باماكو في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر لاستعراض الاستراتيجية دون الإقليمية لمكافحة الإرهاب. ومن المتوقع أن يُعقد اجتماع ثان للخبراء قبل عرض الاستراتيجية على الاجتماع الوزاري للجماعة الاقتصادية كي يوافق عليها. 
	57 - وتلبية للنداء الصادر عن مؤتمر القمة المصغّر للجماعة الاقتصادية الذي عُقد في أبوجا في 10 أيلول/سبتمبر، بحضور رؤساء حكومات بوركينا فاسو والسنغال وغانا وكوت ديفوار وليبريا ونيجيريا، توجّه ممثلي الخاص في بعثة إلى ليبريا في الفترة من 13 إلى 15 أيلول/سبتمبر، برفقة رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية، السفير جيمس فيكتور غبيهو. واجتمع وفد الجماعة الاقتصادية/الأمم المتحدة المشترك بالسلطات الوطنية، بمن فيها الرئيسة جونسون سيرليف، لمناقشة الخطوات الكفيلة بالتغلب على التحديات الأمنية في المناطق الحدودية بين ليبريا وكوت ديفوار، تمهيدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبرية المقررة في 11 تشرين الأول/أكتوبر.
	58 - وفي الفترة من 26 إلى 28 أيلول/سبتمبر، شارك المكتب مع ممثلي لجنة الكاميرون ونيجيريا المشتركة في حلقة العمل التي نظمها في أديس أبابا برنامج الحدود المضطلع به في إطار الاتحاد الأفريقي. وانصب الاهتمام خلال تلك الحلقة على تعزيز التعاون بين الشركاء الإقليميين لمنع نشوب النزاعات من خلال الإدارة السليمة للحدود وتبادل المعارف والدروس المستفادة وأفضل الممارسات المستمدة من عمليات تعليم الحدود في أفريقيا.
	59 - ويومي 4 و 5 تشرين الأول/أكتوبر، شارك المكتب في الاجتماع التاسع والعشرين هيئة رؤساء أركان الدفاع التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا. وتركز اهتمام الاجتماع على تنفيذ آلية الجماعة الاقتصادية لمنع نشوب النزاعات وإدارتها وحلها وحفظ السلام والأمن. وتعهّد المشاركون بدعم عمليات إصلاح القطاع الأمني ووضع مدونات لقواعد سلوك القوات العسكرية والأمنية في بلدان كل منهم. وبالإضافة إلى ذلك، قرّروا إنشاء لجنة خاصة يُعهد إليها باستعراض استراتيجية الأمن البحري لمنطقة خليج غينيا قبل الاجتماع المقبل لرؤساء أركان الدفاع. وناقش الاجتماع أيضا المسائل المتصلة بتنظيم القوة الاحتياطية التابعة للجماعة الاقتصادية وتدريبها.
	60 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، واصل المكتب والجماعة الاقتصادية بذل جهودهما الرامية إلى كفالة إدماج الجهات الفاعلة المحلية في الهيكل الشامل للسلام والأمن في غرب أفريقيا. وبالتعاون مع الجماعة الاقتصادية، نظّم المكتب حلقة عمل في الفترة من 17 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر في السنغال، حددت التحديات التي تعترض بناء السلام في غرب أفريقيا وأولوياته وتطرّقت إلى ضرورة وضع الآليات الرامية إلى التصدي لهذه التحديات. 
	61 - وسعيا إلى تعزيز قدرات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، نظّم المكتب يومي 19 و 20 تشرين الأول/أكتوبر في دكار حلقة عمل لفائدة محلّلي مديرية الإنذار المبكر التابعة للجماعة الاقتصادية الموجودين في أبوجا، ترمي إلى تحسين مهاراتهم في مجال التحليل السياسي والإبلاغ. وستُنظّم في عام 2012 حلقة عمل تدريبية للمتابعة عن التخطيط للطوارئ الإنسانية والمؤشرات المراعية للاعتبارات الجنسانية، وذلك بالاشتراك مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. 
	62 - وشارك المكتب في اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة التابعة لاتحاد نهر مانو الذي عُقد في كوناكري في الفترة من 28 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وخلال الاجتماع، جرى استكمال البروتوكول الخامس عشر لاتحاد نهر مانو بشأن السلام والأمن فأصبح يتضمن إطارا تنفيذيا يرمي إلى تيسير تنظيم التداريب والدوريات المشتركة والتنسيق وتبادل المعلومات الأمنية بين الدول الأعضاء. وقد وّسع البروتوكول المنقّح أيضا نطاق ولاية اتحاد نهر مانو لينص على تهديدات أمنية ناشئة أخرى من قبيل القرصنة في خليج غينيا. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، سافر ممثلي الخاص إلى غينيا لإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري الوزاري للاتحاد الذي حضره وزراء من سيراليون وغينيا وكوت ديفوار وليبريا واعتُمد خلاله البروتوكول الخامس عشر للاتحاد بشأن السلام والأمن بصيغته المنقّحة. وبتلك المناسبة، تعهّد ممثّلي الخاص بأن تقدم الأمم المتحدة الدعم للجهود الجارية من أجل تنشيط الاتحاد، بطرق من بينها إطار التعاون الاستراتيجي للسلام والأمن بين مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا واتحاد نهر مانو للفترة 2011-2013.
	رابعا - الملاحظات والتوصيات
	63 - بالرغم من الحالة الأمنية الهشة في عدد من البلدان، انخفضت درجة النزاع المفتوح في غرب أفريقيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي هذا الصدد، يسرني أن ألاحظ أن أعمال وأنشطة المكتب وشركائه في منظومة الأمم المتحدة قد أسهمت إسهاما إيجابيا في ذلك. ولكن المنطقة دون الإقليمية لا تزال تواجه زيادة في التحديات الشاملة لعدة قطاعات والعابرة للحدود التي يمكن أن تقوض الاستقرار في المنطقة إذا لم يتم التصدي لها، وأن تؤدي في نهاية المطاف إلى هدر المكاسب التي تحققت في مجال توطيد السلام في السنوات القليلة الماضية. وسيواصل المكتب العمل بشكل وثيق مع شركائه، بما فيهم الشركاء داخل منظومة الأمم المتحدة، لدعم المبادرات دون الإقليمية الرامية إلى التصدي لتلك التهديدات والتحديات. 
	64 - وإنني أثني على حكومة غينيا لجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتوطيد السلام في البلد. وإن إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة وسلمية وفي إبانها من شأنه يكون إسهاما إضافيا في تعزيز عملية إحلال الديمقراطية في غينيا. لذلك من الأهمية بمكان أن يبدي الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة المرونة والنوايا الحسنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن طرائق إجراء الانتخابات التشريعية وبناء ثقة الجماهير في الآليات والمؤسسات الانتخابية.
	65 - وعملية المصالحة الوطنية الناجحة من شأنها أيضا أن تشكل خطوة هامة صوب تعزيز الاستقرار في البلد. وفي هذا الصدد، أشجع الحكومة على النهوض بالمصالحة الوطنية. وتظل الأمم المتحدة ملتزمة التزاما تاما بدعم حكومة غينيا في هذه المساعي.
	66 - وإنني مرتاح للتقدم الذي أحرزته لجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة، والذي يُعزى في معظمه إلى التزام البلدين بإتمام تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الصادر في عام 2002 وتعزيز الروابط الثنائية. وأحث الطرفين على احترام جدول الاجتماعات الذي حدداه لنفسيهما وعلى مواصلة العمل من أجل تقديم الدعم التقني والقانوني والمالي اللازم في الوقت المناسب بهدف التقدم في ترسيم خط الحدود. كما أشجع الطرفين على إنشاء هيكل إدارة جديد للمساعدة في تنسيق أعمال تعليم الحدود والإشراف عليها. وأود أن أكرر تأكيد دعم الأمم المتحدة الثابت لجهود البلدين الرامية إلى التغلب على جميع القضايا العالقة والانتهاء من ترسيم الحدود بحلول نهاية عام 2012. 
	67 - إن روح العمل كفريق التي تحلى بها كل من الشركاء الوطنيين ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها لتحديد تدابير بناء الثقة على طول خط الحدود بين الكاميرون ونيجيريا أمر مشجع جدا. وفي هذا الصدد، أحث حكومتي الكاميرون ونيجيريا على الاستمرار في تواصلهما مع السكان المتأثرين من عملية تعليم الحدود بهدف مواصلة تعزيز العلاقات.
	68 - ويجب أن تستمر الجهود الإقليمية الرامية إلى الحيلولة دون نشوب العنف المرتبط بالانتخابات الذي ساهم في زعزعة الاستقرار في العديد من بلدان المنطقة دون الإقليمية. وإنني متفائل، في هذا الصدد، إزاء المبادرات العديدة التي اتخذها أصحاب المصلحة في غرب أفريقيا، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، من أجل تنفيذ توصيات إعلان برايا بشأن الانتخابات والاستقرار في غرب أفريقيا. وسيكون من المهم على وجه الخصوص أن تبذل حكومات المنطقة كل جهد ممكن للحد من التوترات السياسية والعرقية والاجتماعية وتسعى جاهدة إلى اتباع سياسات الشمول والمصالحة الوطنية. وسيواصل المكتب دعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.
	69 - وفي الأشهر المقبلة، سيوطد المكتب علاقته التعاونية مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد نهر مانو وأفرقة الأمم المتحدة القطرية وسائر الشركاء في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومكافحة الإفلات من العقاب وتعميم مراعاة حقوق الإنسان والمنظور الجنساني في العمليات الانتخابية وعمليات الحوكمة. وفي هذا الصدد، أهيب بالدول الأعضاء أن تنفذ إعلان برايا، وإعلان باماكو وإطارها الاستراتيجي.
	70 - ومن المرجح أن يظل أثر الأزمة الليبية يشكل، في الأشهر المقبلة، تحديا أمام الاستقرار في منطقة الساحل، مما يقتضي تدعيم التعاون فيما بين حكومات المنطقة. وسيستمر ممثلي الخاص وسائر أقسام منظومة الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفعلي لجهود التعاون الإقليمي الرامية إلى تلبية الاحتياجات السياسية والأمنية والإنسانية والإنمائية لسكان المنطقة. وعلاوة على ذلك، وفي ضوء الصلات المحتملة بين الجماعات الإرهابية النشطة في غرب أفريقيا وتدفق الأسلحة من ليبيا إلى البلدان المجاورة، أشجعُ بلدان المنطقة دون الإقليمية على الإسراع باعتماد وتنفيذ مشروع استراتيجية مكافحة الإرهاب وخطة التنفيذ الذي وضعته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وأهيب أيضا بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية أن تستجيب بسخاء لنداءات الدعم الصادرة عن بلدان الساحل التي هي بحاجة إلى بناء القدرات وإلى الأموال من أجل التصدي إلى المخاطر التي تهدد الاستقرار. 
	71 - وتظل الجريمة المنظمة عبر الحدود، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات، خطرا رئيسيا آخر يهدد السلام والأمن في غرب أفريقيا. لذلك، أشجع بلدان المنطقة دون الإقليمية على مواصلة الأخذ بتدابير مكافحة هذه الآفة عن طريق تنفيذ البرامج الجارية، ولا سيما خطة العمل الإقليمية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، ومبادرة ساحل غرب أفريقيا. وأهيب بالشركاء الدوليين أن يقدموا الدعم المالي لهذه البرامج.
	72 - وستتطلب زيادة القرصنة البحرية في خليج غينيا جهدا متضافرا من جانب بلدان ومنظمات المنطقة إلى جانب دعم لوجستي ودبلوماسي ومالي وتقني من المجتمع الدولي.
	73 - وفي الختام، أود أن أُعرب عن تقديري لحكومات بلدان غرب أفريقيا، وللاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد نهر مانو، وكذلك لسائر المؤسسات دون الإقليمية والإقليمية، لتعاونها الوثيق مع المكتب. كما أود أن أعرب عن امتناني لمختلف كيانات منظومة الأمم المتحدة النشطة في غرب أفريقيا، ومنها رؤساء عمليات الأمم المتحدة للسلام والمكاتب الإقليمية والأفرقة القطرية وغيرها من الهيئات ذات الصلة على دعمها للمكتب وتعاونها معه. وأخيرا، أود أن أعرب عن تقديري لممثلي الخاص، سعيد جنيت، وموظفي المكتب ولجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة على جهودهم الدؤوبة من أجل النهوض بالسلام والأمن في غرب أفريقيا.

