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  أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب أنشطة عن العام األمني تقرير    
    

  مقدمة  - أوال  
ــق  - ١ ــس وافــ ــن، جملــ ــالته يف األمــ ــة رســ ــانون ٢٠ املؤرخــ ــسمرب/األول كــ  ٢٠١٠ ديــ
)S/2010/661(، ــا لغـــرب املتحـــدة األمـــم مكتـــب واليـــة متديـــد علـــى  كـــانون ٣١ إىل أفريقيـ

 بواليتــه املكتــب وفــاء عــن أشــهر ســتة كــل تقريــر تقــدمي إيلَّ وطلــب ،٢٠١٣ ديــسمرب/األول
  .املنقحة

 .٢٠١٢ يونيـه /حزيـران  ٣٠ إىل ينـاير /الثـاين  كـانون  ١ مـن  الفتـرة  التقرير هذايغطي  و  - ٢
 عـرب  والتطـورات  قطاعـات  لعـدة  الـشاملة  والتطـورات  الوطنية التطورات عن عامة نظرة ويقدم
 الوقائيـة  الدبلوماسـية  جماالت يف املكتب هبا قام اليت األنشطةيعرض  و أفريقيا، غرب يف احلدود

 الــسالم تواجــه الــيت والتحـديات  ةالناشــئ للتهديــدات للتــصدي القـدرات  وبنــاء املبكــر واإلنـذار 
 لتعزيــز املكتــب بــذهلا الــيت اجلهــود أيــضا التقريــريعــرض و .اإلقليمــي الــصعيد علــى واالســتقرار

ــا غــرب للــدو االقتــصادية جلماعــةا منــها هيئــات مــع التــآزر أوجــه  ،مــانو هنــر احتــادو ،أفريقي
  .اإلقليمية دون املنطقة يف واالستقرار السالم تعزيز جمال يف األفريقي، واالحتاد

  
  أفريقيا غرب يف واالجتاهات التطورات  - ثانيا  
  السياسية االجتاهات  - ألف  

 الـيت  املهمة املكاسب مسار تعكس أن ميكن أحداث عدة وقعت السابق، تقريري منذ  - ٣
 عـام  مـن  األول الربـع  ففـي  .أفريقيا غرب يف الدميقراطية وتعزيز السالم توطيد جمال يف حتققت
 املنتخبـة  باحلكومة أطاح باماكو يف وانقالبا البالد مشال يف مسلحا متردا مايل شهدت ،٢٠١٢
ــدميقراط ــب .ايــ ــك وأعقــ ــالب ذلــ ــر انقــ ــا يف آخــ ــساو - غينيــ ــاح بيــ ــة أطــ ــبالد حبكومــ  الــ
  .يادميقراط املنتخبة
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  املتعلـق ابروتوكوهلـ  انـسجاما مـع      ،أفريقيـا  غـرب  لـدول  االقتـصادية  جلماعةا وأسرعت   - ٤
 - غينيـا  يف للحكـومتني  الدسـتورية  غري التغيريات هذه على بالرد ،الرشيد واحلكم بالدميقراطية

 دون املنطقـة  يف أخـرى  بلدان تكون أن احتمال إزاء قائما القلق ظل ذلك، ومع .ومايل بيساو
 اسـتمرار  والـذي ُيعـزى أساسـا إىل         للحكومـة،  الدسـتورية  غـري  للتغيريات أيضا عرضة يميةاإلقل

 ذلـك  يف مبـا  اإلقليميـة،  دون املنطقـة  بلـدان  مـن  العديـد  يف االسـتقرار  النعدام اجلذرية األسباب
  .منظمةة ُمسيَّس غريية وأمن قطاعات ووجود السياسي، الشمول وانعدام احلكم، ضعف

 مـن ة  الثانيـ ة  الـدور  إجـراء  أعقـب  الـذي  الـسنغال  يف للـسلطة  الـسلس  لاالنتقـا شكل  و  - ٥
 الـيت  التـوتر  حـاالت    ورغـم  . موضع ترحيب  تطورا ٢٠١٢ مارس/آذار يف الرئاسية االنتخابات

 النــضج  مثــاال مــشجعا علــى    ةاالنتخابيــ  العمليــة  كانــت  االنتخابــات،  قبــل  مــا  فتــرة  شــابت 
 القلـق  علـى  يبعـث  باالنتخابـات  املتـصل  العنـف  راسـتم  ذاتـه،  الوقت ويف .البالد يف الدميقراطي

 وموريتانيــا غينيــا يف التــشريعية االنتخابــات تــأخري أجــج فقــد .بــالتقرير املــشمولة الفتــرة خــالل
 األحـزاب  مناصـري  بـني  العنيفـة  االضـطرابات  ألقـت  بينما الشارع، يف واحتجاجحاالت توتر   

ية يف ســلم عامــة انتخابــات تنظــيمدر  بــواعلــى الــشك بظــالل ســرياليون يف املتنافــسة الــسياسية
  .٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين

  
  واإلنسانية واالجتماعية االقتصادية االجتاهات  - باء  

 االقتــصادية البيئــة ضــعف رغــم قــوي، اقتــصادي منــو تــسجيل أفريقيــا غــرباصــلت و   - ٦
 ياقتـصاد  منـو  معـدل  ستـشهد  اإلقليميـة  دون املنطقـة  أن الـدويل  النقـد  صـندوق  ويـرى  .العاملية

ــة يف ٧,٥متوســطه  ــام يف املائ ــزى .٢٠١٢ ع ــك ويع ــا ذل ــشاف إىل جزئي ــادة اكت  حجــم وزي
 تبلــغ أن يقــدر الــيت وليربيــا، والنيجــر ســرياليون قبيــل مــن بلــدان يف الطبيعيــة املــوارد اســتخراج
 عـام  خـالل  التـوايل  علـى  املائـة  يف ٨,٨ و املائـة  يف ١٤ و املائـة  يف ٣٥,٩ فيهـا  النمـو  معدالت
ــا .٢٠١٢ ــوار، كــوت يف أم ــع ديف ــز أن فيتوق ــسبة إىل النمــو معــدل يقف ــة يف ٨ ن  عــام يف املائ
 الـسنوات  خـالل  غانـا  مثـل  بلـدان  تـصدرهتا    الـيت  االقتصادية، االجتاهات هذهستظل  و .٢٠١٢
 االقتـصادية  واحلالـة  املنطقـة،  يف الغـذائي  األمن أزمة وتأثري السياسي، االستقرار رهينة األخرية،
  .العاملية

 وذلـك  ككـل،  الـساحل  منطقـة  يف اإلنـسانية  احلالـة  تـدهور    َتواَصل ذلك، غضون ويف  - ٧
، أن مـا يفـوق      ٢٠١٢مـايو   /ل أيـار  حبلـو  ر،وقـدِّ  .احملاصـيل  وضـعف  اجلفـاف  منـها  أمـورٍ  نتيجةَ
 الغــذائي األمـن  النعـدام  عرضـة  كـانوا  الـساحل  منطقــة أحنـاء  مجيـع  يف الـسكان  مـن  مليـون  ١٥

 احلـاد  التغذيـة  سـوء  خلطـر  اخلامـسة  سن دون طفل مليون من أكثر ضتعر بينما التغذية، وسوء
 اللجنـة  أطلقتـها  اليت التمويل ات الحتياج الدولية املاحنة اجلهات استجابة سرعة ورغم .الشديد
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ة االسـتجابة الـيت     خطـ  يف ورد ما حسب املتحدة، لألمم التابعة الوكاالت بني املشتركة الدائمة
ــق   ــنوضــعتها لتحقي ــذا األم ــة و ئيالغ ــةمواجه ــة أزم ــة يف التغذي ــساحل منطق ــام ال  ،٢٠١٢ لع

 ونظـرا  .كـبرية  التمويـل  يف الفجـوة  تظـل  بعينـها،  لبلدان املستهِدفة املوحدة النداءات ولعمليات
 الـزخم  علـى  احلفـاظ  الـضروري  مـن  اجلـدب،  موسـم  علـى مـشارف      لالحتياجات امللّح   للطابع
 املهـم  مـن  وسـيكون  .االسـتعجالية  ألولويـات ل لالسـتجابة  فوري حنو على إضايف متويل وإتاحة
 هلـذه  اجلذريـة  لألسـباب  التـصدي  يف احلكومـات  دعـم  والبعيـد،  املتوسـط ين األمـد  علـى  أيـضا، 

  . احمللية على التحملجمتمعاهتا قدرة بناء أجل من املساعدة بتقدمي املتكررة األزمات
 يف احلالــة ينــاير/ثــاينال كــانون منتــصف مــايل مشــال يف انــدلع الــذي االقتتــال زاد وقــد  - ٨

 شـخص  ٣٥٠ ٠٠٠يل  حـوا  بـأن  قُـدِّر  يونيـه، /حزيـران  مطلـع    وحبلول .تدهورا الساحل منطقة
ــد ــردوا، ق ــهم ُش ــا ومن ــرب م ــن يق ــا إىل نزحــوا الجــئ ٢٠٠ ٠٠٠ م ــر فاســو بوركين  واجلزائ

ــا ــا ويف .والنيجــر وموريتاني ــا فاســو بوركين ــب اســتوطن والنيجــر، وموريتاني  يف الالجــئني أغل
 املنظمـات  وجـود  كـان  حيـث  مـايل،  مشـال  ويف .اجلفـاف  مـن  جـدا  متـضررة  أصـال  هي مناطق

 ومنـها  املـسلحة،  اجلماعـات  وأنـشطة  األمـن  انعـدام  بـسبب  الـرتاع  قبـل  أصـال  حمدودا اإلنسانية
 .رئيـسيا  حتـديا  احملتـاجني ملـساعدة      إىل الوصـول  يظـل  اإلسالمي، املغرب بالد يف القاعدة تنظيم

 اجملـال  يف العـاملون  الـشركاء  يبحـث  ذلـك،  ومـع  .للمساعدات احملدود يعالتوز إجراء وَتواَصل
  .املخاطر إلدارة نظام ووضع املأمون الوصول لتحقيق سبل عن اإلنساين

ــا   - ٩ ــرتاع زال وم ــذي ال ــهى ال ــا يف مــؤخرا انت ــؤثر ليبي ــى ي ــة، عل ــا يفــوق  املنطق ــودة م  بع
ــا مــن ٢١٢ ٣٣١ ــا غــرب بلــدان رعاي  ١٣٠ ٦٧٧يل حــوا وعــرب .ليةاألصــ بلــداهنم إىل أفريقي
 املنظمـة  مـن  مبـساعدة  آخـرين    ٨١ ٦٥٤ عـاد    بينمـا  والنيجـر،  تـشاد  إىل ليبيـا  من احلدود عائدا

  .الدولية للهجرة
ــانو، هنــر حــوض ويف   - ١٠ ــة حتــسن تواصــل م ــسانية احلال ــدرجيي التحــسن فبفــضل .اإلن  الت

 الالجـئني  عـودة  اسـتمرت  ات،االنتخابـ  أعقبت اليت األزمة منذ ديفوار كوت يف األمنية للحالة
 منـاطقهم  إىل داخليـا،  املـشردين  وكـذلك  اجملـاورة  البلدان إىل واأجل قد كانوا الذين فوارينيياإل

 مــشرٍد ٥٠٠ ٠٠٠ مــن أكثــر عــاد ،٢٠١١ أبريــل/نيــسان ومنــذ .بطيئــة بــوترية وإن األصــلية،
ا زالــوا  مــشــخص ٩٠ ٠٠٠ حــوايل أن رغــم املخيمــات، أغلــب وأغلقــت ديــارهم إىل داخليــاً

 حـوايل  الالجئني عدد يبلغ ذلك، غضون ويف . معظمهم لية احمل تمعاتتستضيف اجمل و مشردين،
 ديفـوار  كـوت  إىل أغلبـهم  يعـود  أن يتوقـع  وال ليبيا، يف منهم   املائة يف ٧٠ ال يزال    ،٩٥ ٠٠٠
  . منهمواالنتقامهم اهتام خمافة
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ــا  - جيم    باملخــــدرات رجتــــاواال البحــــري األمــــن ذلــــك يف مبــــا األمنيــــة، تاالجتاهــ
  املنظمة واجلرمية

 تقـوض  واإلرهـاب  الوطنيـة  احلـدود  عرب املنظمة اجلرمية يف املتمثلة التهديدات زالت ما   - ١١
ــن احلكــم ــا غــرب يف واألم ــد .أفريقي ــدات هــذه حــدة زادت وق ــني أعقــاب يف التهدي  االنقالب

ــسكريني ــايل يف العـ ــا مـ ــساو - وغينيـ ــي .بيـ ــة ففـ ــايل، حالـ ــدت مـ ــات عقـ ــة اجلماعـ  اإلجراميـ
 املتمــردين مــع ة ظرفيــحتالفــات اإلســالمي، املغــرب بــالد يف القاعــدة تنظــيم ومنــها واإلرهابيــة،
 تـصبح   واملنطقـة  .الـبالد  مـن  الـشمايل  اجلزء غالبية على بالقوة للسيطرة اإلسالميني واألصوليني

 يف  عملياهتـا  لتوسـيع  واإلرهابيـة  اإلجراميـة  مـات يظلتنا منـه  تنطلـق  أن ميكـن  آمنـا  ملجـأ  تدرجييا
 عـن  الـساحل  منطقـة  بلـدان  أعربـت  ذلك، على وعالوة .وخارجها اإلقليمية دون املنطقةأحناء  

 مـن  املنظمـات  هـذه  نمكّـ  قـد  الليبية، األسلحة خمازن املتأتية من    األسلحة، انتشارقلقها من أن    
  . العمالنيةقدراهتا تعزيز
 ُتهـرِّب  اليت الدولية اإلجرامية للشبكات معربا   ُتستخدم اإلقليمية دون املنطقة تزالال  و   - ١٢

 ضـبطت كميـات كـبرية منـها         وقـد  .األوروبيـة  االسـتهالكية  األسواق إىل وينريواهل الكوكايني
 /أيـار  ٣٠ يف أبيـدجان  يف كيلـوغرام  ١٩,٢بينـها   و بـالتقرير،  املـشمولة  الفترة خالل املنطقة يف

 دون املنطقــة يف ويــنريواهل صوياحلــ والكوكــايني الكوكــايني اســتهالك زيــادةشــكلت و .مــايو
 .اهلــ للتــصدية الكافيــ إىل القــدرة أفريقيــا غــرب بلــدان تفتقــر وهــذا ، ظــاهرة جديــدةاإلقليميــة

 فاسـو  وبوركينـا  بـنن  مثـل  بلـدان،  عدة يف املزيفة أو املغشوشة ألدوية ا يف زيادة أيضاوُسجلت  
  . ونيجريياوتوغو
 ألمـن  ل غينيـا  خلـيج  يف القرصـنة  تـشكله  الـذي  التهديـد  تواصـل  السابق، تقريري ومنذ  - ١٣

 القيـام   ٢٩ عـن  أُبلـغ  الدولية، البحرية املنظمة وحسب .املتأثرة البلدان يف االقتصادية واألنشطة
 وذلـك  أفريقيـا،  غـرب  ميـاه  يف البحـر  عـرض    يف مـسلح  وسـطو  قرصنةأو حماولة القيام بأعمال     

  .٢٠١٢ يناير/الثاين كانون ١ منذ
 األمنيـة  احلالة على سليب أثر ديفوار كوت يف االنتخابات أعقب لذيا للرتاع زال وما  - ١٤
 الـسالم  حفظـة  ضـد  املرتكـب  اهلجـوم  ذلـك  يـبني    كمـا  ليربيـا،  مـع  البلـد  هذا حدود طول على

 النامجـة   الـشواغل ال تـزال    و .يونيه/حزيران ٨ يف ديفوار كوت يف املتحدة األمم لعملية التابعني
 عـن شـن     وكذلك املسلحة، جلماعات ا وحتركات ألسلحة با عاملشرو غري التداول استمرارعن  

 أيـضا  سـاهم  وقـد  . تنتظـر التـصدي هلـا      مـانو  هنـر  احتـاد  يف البلـدان  بـني  احلـدود،  عـرب  اهلجمات
 ارتباطهــا عــن أُبلــغ ومــا نيجرييــا، يف حــرام بوكــو تنظــيم حاليــا يرتكبــه الــذي الطــائفي العنــف

  .اإلقليمية دون املنطقة يف االستقرار انعدام يف مايل، مشال يف ناشطة أخرى إرهابية جبماعات
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  اجلنسانية واملسائل اإلنسان حبقوق املتعلقة االجتاهات   -دال  
ــة زالــت مــا   - ١٥ ــا غــرب بلــدان يف اإلنــسان حقــوق حال ــأثرة أفريقي  االســتقرار بانعــدام املت

 خطـــر اميبتنـــ املتـــأثرة البلـــدان ويف بيـــساو، - وغينيـــا مـــايل مثـــل األمـــن، وانعـــدام الـــسياسي
 خمتلـف  بارتكـاب  ادعـاءات  سـرت    مـايل،  مشـال  ففي .القلق على مبعثا نيجرييا، مثل اإلرهاب،
 ذلــك يف مبــا اإلنــسان، حلقــوق انتــهاكات املنطقــة هــذه علــى تــسيطر الــيت املــسلحة اجلماعــات
 األطفـال  وجتنيد ،بواالغتصا حماكمة، دون واإلعدام التعسفيني، واالحتجاز االعتقال حاالت
 االنقـالب  وأدى .املعونة ووكاالت واملستشفيات املدارس هنب وكذلك واستخدامهم، اجلنود
 مشلـت  بامـاكو،  يف اإلنسان حلقوق انتهاكات ارتكاب إىل أيضا مارس/آذار ٢٢ يف وقع الذي
ين حـدر تامل الـسكان  استهدفت أمنية وحوادث التعسفيني واالحتجاز االعتقال من حاالت عدة
 علـى  عـالوة  مـايل،  مشـال  يف جديـدة  مـسلحة  متمـردة  مجاعـات  ظهورقد زاد   ف .مايل مشال من

 واإليـذاء،  العنـف  خمـاطر  مـن  للمـساءلة،  وآليـات  فعالـة  قيـادة  هياكل إىل اجلماعات تلك افتقار
 بالنــسبة أيــضا باهلــشاشة اإلنــسان حقــوق حالــة وتتــسم . بــشكل خــاصالنــساء ضــد املــوجهني
 مـن  متـضررة  مـضيفة  حمليـة  جمتمعـات  مـع  يتعايـشون  الـذين  اجملـاورة  البلـدان  يف املاليني لالجئني
  .والتغذوية الغذائية األزمة
 مـن  اإلفـالت  مبكافحـة  يتعلـق  مـا  يف اإلجيابية التطورات بعض ُسجلت   فقد ذلك، ومع   - ١٦

 اإلذن بـإجراء    نطـاق  توسـيع  الدوليـة  اجلنائيـة  احملكمـة  قـررت    فربايـر، /شـباط  ٢٣ ففـي  .العقاب
 األحـداث   لتـشمل  مزعومـة تقـع يف اختـصاص احملكمـة           جـرائم  يف يف كوت ديفوار     تحقيقاتال

ــذ   ــول١٩احلاصــلة من ــسان ٢٦ ويف .٢٠٠٢ســبتمرب / أيل ــل،/ني ــة نطقــت أبري  اخلاصــة احملكم
 ضـد  وجـرائم  حـرب  جـرائم  بارتكـاب  تـايلور،  تـشارلز  الـسابق،  ليربيـا  رئـيس  بإدانة لسرياليون
ــه حكــم مــايو،/أيــار ٣٠ ويف اإلنــسانية،  بــرزت غينيــا، ويف .ة ســنةرعــش بالــسجن مخــس علي
 توغـو،  يف بينمـا  الوطنيـة،  املـصاحلة  لتعزيـز  انتقاليـة  قـضائية  آليـة  إنـشاء  علـى    مـشجعة  مؤشرات
  .املعنية السلطات إىل تقاريرها وأحالت عملها واملصاحلة والعدالة احلقيقة جلنة أكملت

  
  أنشطة مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا   - ثالثا  
ميدة لألمم املتحدة ومهامها اخلاصة من أجل منع نشوب النــزاعات           املساعي احل   - ألف  

  ووقوع األزمات
خــالل الفتــرة املــستعرضة، ركّــز ممثلــي اخلــاص لغــرب أفريقيــا مــساعَيه احلميــدة علــى      - ١٧

 بيساو، وذلك بالتنـسيق     - كفالة العودة إىل احلكم املدين والنظام الدستوري يف مايل ويف غينيا          
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 بيساو؛ ومعاجلة التوترات املتصلة باالنتخابات؛ واملـساعدة يف توطيـد           - غينيامع ممثلي اخلاص ل   
  .اصة يف توغو والسنغال وغينياخبالعمليات واملؤسسات الدميقراطية، و

  
  غينيا     

ال يـزال الوضــع الــسياسي يف غينيـا خاضــعا لالســتقطاب بـسبب اســتمرار عــدم توافــق      - ١٨
والحظ تقرير اإلطـار    . رائق تنظيم االنتخابات التشريعية   اآلراء بني احلكومة واملعارضة بشأن ط     

فربايــر، وجــود اختالفــات كــبرية بــني  / شــباط٢٣الــشامل للحــوار الــسياسي، الــذي صــدر يف  
اصـة فيمـا يتعلـق بتـشكيلة اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة، وتنقـيح              خبأصحاب املـصلحة، و   

ــاخبني  ــة    . قائمــة الن ــرى احلكوم ــى وجــه اخلــصوص، ت ــة  وعل ــيريات يف تكــوين اللجن أن أي تغ
اختصاص برملان منتخب حديثا، يف حني تـرى املعارضـة أن        هي من   االنتخابية الوطنية املستقلة    

  . إعادة هيكلة اللجنة له ما يربره بسبب االحنياز امللحوظ لرئيسها وضعف مصداقيته
يوليــه / متــوز٨ مــارس، اقترحــت اللجنــة إجــراء االنتخابــات التــشريعية يف  / آذار٢ويف   - ١٩

فأثار اإلعالن ردود فعل سلبية من جانب املعارضة، اليت ادعت أن اللجنة مل تتـشاور                . ٢٠١٢
مارس، نظمـت املعارضـة سلـسلة    /ويف آذار. مع اجلهات السياسية الفاعلة قبل اإلدالء باإلعالن     

ا أدى يف من املظاهرات احتجاجا على مـا ُيـزعم مـن نقـص الـشفافية يف العمليـة االنتخابيـة، ممـ            
مـارس، انـدمج جتمـع الـشعب الغـيين          / آذار ٢٩ويف  . بعض األحيـان إىل وقـوع حـوادث عنـف         

  جتمــع الــشعب  ”احلــاكم مــع أربعــني حزبــا سياســيا صــغريا مــن االئــتالف احلــاكم إلنــشاء          
  . والتنافس بقائمة وحيدة يف االنتخابات التشريعية املقبلة“قوس قزح - الغيين
 اللجنة طلبا رمسيـا للحـصول علـى مـساعدة األمـم املتحـدة          مارس، قدمت / آذار ٧ويف    - ٢٠

غينيـا بعثـة استـشارية وتقييميـة تابعـة         أُوفـدت إىل    واسـتجابة لـذلك،     . يف االنتخابات التـشريعية   
 مواصـلة   يرورأن مـن الـض    وتبـيَّن للبعثـة     . مـايو / أيار ٥أبريل إىل   / نيسان ٢٣لألمم املتحدة من    

توافــق بــشأن اجلوانــب الرئيــسية لألعمــال   الزيــد مــن تيــسري احلــوار الــسياسي هبــدف حتقيــق امل  
ويف غـــضون ذلـــك، نـــاقش ممثلـــي اخلـــاص، بـــشكل مـــستقل، مـــع   . التحـــضريية لالنتخابـــات

ــسيد ــالو، زعــيم املعارضــة، يف    ال ــسان٢٥ســيلّو دالــني دي ــدي يف   / ني ــرئيس كون ــل ومــع ال أبري
 وتنقـيح قائمـة النـاخبني،    أبريـل، مـا ُيـزعم مـن افتقـار العمليـة االنتخابيـة للـشفافية،             /نيسان ٢٦

ويف هـذا الـسياق، شـجع ممثلـي اخلـاص الـسلطات             . وإصالح اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة    
على ضمان الشفافية والتواصـل الكـايف مـع مجيـع اجلهـات الوطنيـة صـاحبة املـصلحة مـن أجـل               

  .التحضري لالنتخابات، وكذلك على النظر يف مطالب املعارضة
أبريل، أعلن الرئيس كوندي إرجـاء موعـد االنتخابـات إىل أجـل غـري               /ن نيسا ٢٧ويف    - ٢١

مــايو، / أيــار٢ويف . مــسمى ألســباب فنيــة، ولــضرورة تلبيــة مجيــع شــروط العمليــة االنتخابيــة   
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أطلقـــت اللجنـــة االنتخابيـــة الوطنيـــة املـــستقلة مراجعـــة لـــسجالت النـــاخبني، وســـط مقاطعـــة  
ذي كان يهدف يف جزء منه إىل معاجلـة شـكاوى        وعلى الرغم من إعالن الرئيس، ال     . املعارضة

مايو، أعلن قـادة ائـتالف املعارضـة جتمـع األحـزاب الـسياسية مـن أجـل                  / أيار ٧املعارضة، ففي   
إجناز املرحلة االنتقالية والتحالف من أجل الدميقراطية والتقدم اعتزامهم تنظيم محلة مظـاهرات              

ــة ــار١٠ويف . وطنيـ ــوات األمـــن بتفر / أيـ ــايو، قامـــت قـ ــالقوة يف  مـ ــة بـ ــاهرة للمعارضـ ــق مظـ يـ
كوناكري، مما أسفر عن إصابة عدد كبري مـن األشـخاص جبـراح، وحـدا باحلكومـة إىل فـرض                    

وبنـاء علـى طلـب الـرئيس كونـدي، توقّـف تنقـيح قائمـة         . حظر مؤقت علـى مجيـع املظـاهرات      
  .مايو من أجل توعية السكان بشأن طرائق عملية تسجيل الناخبني/ أيار١٤الناخبني يف 

مـايو، شـجع ممثلـي اخلـاص الـرئيس كونـدي والـسيد ديـالو علـى                  / أيار ١٧  و ١٦يف  و  - ٢٢
ويف . إقامة حوار مفتوح هبـدف احلفـاظ علـى شـرعيتهما، ويف سـبيل إجـراء انتخابـات توافقيـة              

حني أكد الطرفان التزامهمـا بـإجراء انتخابـات تتـسم بالـشفافية واملـصداقية، فـإن الـسيد ديـالو            
ال رئيس اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة، وأشار الرئيس كونـدي إىل أنـه             أكد ضرورة استبد  

  . سينظر يف عقد اجتماع مع القادة السياسيني ملناقشة سبل تعزيز شفافية االنتخابات
  

  الساحل ومايل منطقة     
يف إطـــار اجلهـــود الـــيت يبـــذهلا ممثلـــي اخلـــاص والـــيت ترمـــي إىل دعـــم التنفيـــذ الـــسريع   - ٢٣

ات اليت قدمتها بعثة التقييم املشتركة بني الوكاالت اليت أوفدُتها إىل منطقـة الـساحل يف            للتوصي
فربايـر بـصحبة مـدير      / شـباط  ١٠  و ٩، قد سافر إىل مـايل يـوَمي         ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 

املكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا التابع ملكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية مـن أجـل تقيـيم                  
كبــار املــسؤولني املــاليني، مبــن فــيهم لقــاء سانية الــيت خلفهــا التمــرد يف مشــال مــايل واآلثــار اإلنــ

مـارس الـوزاري   / آذار ٢٠وقـاد أيـضا وفـَد األمـم املتحـدة إىل اجتمـاع              . الرئيس السابق تـوري   
فريقي الذي ُعقد يف باماكو والذي اتُّخذت خاللـه عـدة       ألجمللس السالم واألمن التابع لالحتاد ا     

ة لتحقيق االستقرار يف مشال مايل ويف منطقة الساحل، بطرق منـها إنـشاء جمموعـة                قرارات هام 
  .دعم ومتابعة الوضع يف مايل املشتركة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة

وشــكّلت حالــة عــدم االســتقرار النامجــة عــن انــدالع التمــرد املــسلح يف مشــال مــايل يف   - ٢٤
النقـالب العـسكري الالحـق علـى الـرئيس الـسابق أمـادو              ، وا ٢٠١٢ينـاير   /مطلع كانون الثاين  

ــوري يف   ــاين تـ ــارس / آذار٢٢تومـ ــة     ٢٠١٢مـ ــود اجلماعـ ــسيني جلهـ ــز الرئيـ ــوَري التركيـ ، حمـ
االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا وأنــشطة مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لغــرب أفريقيــا، 

عسكري يطلق علـى نفـسه اسـم        وأثار االنقالب، الذي قام به جملس       . خالل الفترة املستعرضة  
ــدئيا مــن اجلماعــة      ــا وحازمــا ومب ــة رد فعــل فوري ــة والدول ــة الســتعادة الدميقراطي ــة الوطني اللجن
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االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة، الــذين طــالبوا باإلمجــاع    
  .لنظام الدستوري يف البلدبإعادة العمل فورا با

س، قـرر قـادة دول اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا، أثنـاء                  مار/ آذار ٢٩ويف    - ٢٥
جلسة طارئة، تعليق عضوية مـايل وفـرض عقوبـات علـى اجمللـس العـسكري احلـاكم، يف حـال                     

ــول    مل ــرئيس   . أبريــل/ نيــسان٢يقــم بإعــادة النظــام الدســتوري حبل ــّين ال وإضــافة إىل ذلــك، ُع
 اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا           كومباوري، رئيس بوركينـا فاسـو، وسـيطا مـن          بليز

لألزمة يف مايل وطُلب إىل مفوضـية اجلماعـة االقتـصادية وضـع القـوة االحتياطيـة التابعـة هلـا يف             
  .تأهب حالة
أبريل، بعد عدم استجابة اللجنـة الوطنيـة السـتعادة الدميقراطيـة والدولـة             / نيسان ٢ويف    - ٢٦

النظام الدستوري، قررت اجلماعـة االقتـصادية تطبيـق    بالعمل عادة إلطلب اجلماعة االقتصادية ب   
التنـازل  مارس، وحثت اجمللس العسكري احلـاكم علـى   / آذار٢٩نظام العقوبات املتفق عليه يف  

  . ١٩٩٢عن السلطة بشكل كامل للسلطات الشرعية وفقا لدستور عام 
الدميقراطيــة وبعــد جهــود وســاطة بذلتــها اجلماعــة، وافقــت اللجنــة الوطنيــة الســتعادة     - ٢٧

أبريــل، ممــا أدى إىل اســتقالة الــرئيس الــسابق / نيــسان٦والدولــة علــى توقيــع اتفــاق إطــاري يف 
توري وتعيني رئيس اجلمعية الوطنية، ديونكوندا تراوري، رئيسا مؤقتا ملـدة أربعـني يومـا وفقـا                 

 ونـص االتفـاق اإلطـاري أيـضا علـى تـشكيل حكومـة انتقاليـة يرأسـها رئـيس وزراء                    . للدستور
  . اإلنسانية يف مشال البلدومؤقت مسؤول عن تنظيم االنتخابات، ومعاجلة األزمات األمنية 

أبريل اإلطاري إىل الرفع الفوري للعقوبات الـيت فرضـتها          / نيسان ٦وأدى توقيع اتفاق      - ٢٨
أبريل أدى السيد تراوري اليمني الدستورية رئيسا مؤقتـا؛         / نيسان ١٢ويف  . اجلماعة االقتصادية 

ــارا رئيــسا للــوزراء، وُشــكلت حكومــة     / نيــسان١٧ويف  أبريــل، ُعــيِّن الــسيد شــيخ موديبــو دي
  .أبريل/ نيسان٢٥جديدة يف 

النظـام الدسـتوري، فـإن      العمـل ب  عـادة   إوعلى الرغم من تلك التطـورات اإلجيابيـة حنـو             - ٢٩
ــة الســتعادة الدمي      ــة الوطني ــة مــسألة دور اللجن ــة االتفــاق اإلطــاري مل يعــاجل معاجلــة كامل قراطي

والدولة خالل الفتـرة االنتقاليـة ووضـع الـسلطات االنتقاليـة بعـد انقـضاء الفتـرة االنتقاليـة الـيت                      
ــغ مــدهتا أربعــني يومــا    ويف هــذه األثنــاء، واصــل اجمللــس العــسكري التــدخل يف العمليــة       . تبل

  . االنتقالية، فاعتقل بشكل تعسفي العديد من الشخصيات املالية البارزة يف مناسبات عدة
أبريل، متديـد   / نيسان ٢٦وعلى خلفية ذلك، قرر رؤساء دول اجلماعة االقتصادية، يف            - ٣٠

ــا تنظــيم         ــع خالهل ــين عــشر شــهرا، ُيتوق ــة اث ــسلطات االنتقالي ــة ال ــة ووالي ــة االنتقالي ــرة املرحل فت
ــات رئاســية  ــاون مــع وســيط اجلماعــة      . انتخاب ــع أصــحاب املــصلحة إىل التع ــضا مجي ــوا أي ودَع
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وحــدة الوصــل إىل اتفــاق علــى وضــع خارطــة طريــق للفتــرة االنتقاليــة واســتعادة  االقتــصادية للت
ودعت اجلماعـة االقتـصادية أيـضا الـرئيس غودلَـك جوناثـان،            . وسالمته اإلقليمية للبلد  الوطنية  

رئيس نيجرييا، وبلدان اجلوار، إىل دعم وسيط اجلماعة يف جهـوده الراميـة إىل اسـتعادة سـالمة      
ــة، وأو  ــايل اإلقليمي ــوة        م ــشر الق ــوري، لن ــأثر ف ــدء التحــضري، ب ــة بب ــزت إىل مفوضــية اجلماع ع

  . االحتياطية التابعة للجماعة االقتصادية
وبعد رفض اللجنة الوطنية الستعادة الدميقراطية والدولـة قـرارات اجلماعـة االقتـصادية                - ٣١

يـل يف  أبر/ نيـسان ٣٠أبريـل، فـضال عـن االشـتباكات الـيت انـدلعت يف        / نيـسان  ٢٦الصادرة يف   
باماكو بني قوات األمـن، عـاود رؤسـاء دول اجلماعـة االقتـصادية االجتمـاع يف قمـة اسـتثنائية                     

وطلبت القمة من مفوضية اجلماعة االقتـصادية التحـضري ألن َتنـشر          . مايو/ أيار ٣يف داكار، يف    
القــوة االحتياطيــة التابعــة للجماعــة، وهــو مــا ال ينبغــي أن يــتم إال بنــاء علــى طلــب رمســي مــن   
السلطات املالية، وأن حتدد، بالتشاور مع السلطات املالية، طرائق التعاون العسكري بني القـوة             

ويف هــذا الــصدد، طلبــت مفوضــية اجلماعــة االقتــصادية رمسيــا، يف  . االحتياطيــة واجلــيش املــايل
مــايو، احلــصول علــى مــساعدة األمــم املتحــدة يف دعــم جهــود التخطــيط الــيت تبــذهلا   /أيــار ٣١

  . لنشر قوهتا االحتياطيةاجلماعة 
ضــوء اســتمرار معارضــة اللجنــة الوطنيــة الســتعادة الدميقراطيــة والدولــة لقــرارات   يف و  - ٣٢

اجلماعة االقتصادية، ُعقد اجتماع استثنائي جمللس الوساطة واألمن التـابع للجماعـة االقتـصادية              
وطالـب جملـس    . ومـاي / أيـار  ١٩لدول غرب أفريقيـا، علـى املـستوى الـوزاري يف أبيـدجان، يف               

الوساطة واألمن أن متتثل اللجنة الوطنية جلميع قرارات اجلماعة االقتصادية، وأن حتتـرم العمليـة      
ومـع ذلـك، فبعـد وقـت        .  شـهرا  ١٢ا  ماالنتقالية والسلطات االنتقالية الـيت تبلـغ مـدة كـل منـه            

ــام متظــاهرون مؤيــدون للمجلــس العــسكري       قــصري مــن اجتمــاع جملــس الوســاطة واألمــن، ق
مـايو، وهـو تطـور      / أيـار  ٢١احلاكم مبهامجة الرئيس تراوري، رئيس مايل املؤقت، يف مكتبه يف           

وخيــضع الــرئيس تــراوري حاليــا لعــالج طــيب   . يــدل علــى اســتمرار هــشاشة العمليــة االنتقاليــة  
  . فرنسا يف
إعـادة العمـل    ومنذ بداية األزمة، واصل ممثلي اخلاص املشاركة بنشاط يف العمـل علـى                - ٣٣
نظـــام الدســـتوري يف مـــايل، وعلـــى تقـــدمي الـــدعم جلهـــود الوســـاطة الـــيت تبـــذهلا اجلماعـــة    الب

ويف هـــذا الـــسياق، شـــارك ممثلـــي اخلـــاص يف بعثـــتني مـــشتركتني بـــني اجلماعـــة   . االقتـــصادية
مــايو، / أيــار٢٠ مـارس و / آذار٢٣االقتـصادية واألمــم املتحـدة واالحتــاد األفريقـي إىل مــايل يف    

وقـام خـالل    . أبريل لدعم جهـود اجلماعـة االقتـصادية       / يف شهر نيسان   وسافر إىل باماكو مرتني   
تلــك املــشاورات، بنقــل موقــف األمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق بــضرورة االلتــزام الــصارم باملبــادئ  
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ــة و ــة اإلعــادة الدميقراطي ، ١٩٩٢النظــام الدســتوري، وفقــا لدســتور مــايل لعــام    للعمــل بالفعلي
وأوضح مرارا للجنة الوطنية الستعادة الدميقراطيـة       . أبريل/ان نيس ٦اإلطاري املربم يف    تفاق  االو

والدولة ضرورة التعاون الكامل مع وساطة اجلماعـة االقتـصادية، والتقيـد بـاحلكم الدسـتوري،          
  . واحترام املؤسسات املدنية

وطوال هذه الفترة، أجرى ممثلي اخلاص اتصاالت منتظمة مع جملـس وسـاطة اجلماعـة                 - ٣٤
دول غرب أفريقيا يف ما يتعلق بأمور منها ضرورة اّتباع هنج مبـدئي بـشأن اللجنـة                 االقتصادية ل 

الوطنية الستعادة الدميقراطية والدولـة، مبـا يتماشـى مـع موقـف اجلماعـة االقتـصادية املتمثـل يف                    
  . عدم التسامح مطلقا مع االستيالء غري الدستوري على السلطة

ع الـوزاري جمللـس الـسالم واألمـن التـابع لالحتـاد             جتمـا االوعلى النحو املتفـق عليـه يف          - ٣٥
ــيس     ،مــارس/ آذار٢٠ املعقــود يف األفريقــي، ــغ، رئ ــسيد جــان بين  شــارك ممثلــي اخلــاص مــع ال

مفوضية االحتاد األفريقي، يف ترؤس اجللـسة االفتتاحيـة جملموعـة دعـم ومتابعـة الوضـع يف مـايل                    
ــدجان يف   ــيت ُعقــدت يف أبي ــران٧ال ــه/ حزي ــيس مفوضــية  وكــان مــن بــ . يوني ــشاركني رئ ني امل

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا، ووزيـر خارجيـة كـوت ديفـوار ممـثال رئـيس اجلماعـة                    
ــنن ممــثال     ــة ب ــر خارجي ــصادية، ووزي ــاح االجتمــاع فرصــة إلجــراء   . الحتــاد األفريقــي ااالقت وأت

  .املؤسسات االنتقاليةترسيخ استعراض مشترك للخطوات الالزمة لضمان 
رى ممثلــي اخلــاص أيــضا مــشاورات تتعلــق بالوضــع يف مــايل مــع الــدول املعنيــة يف وأجــ  - ٣٦

املنطقة، مبا يف ذلك مـشاورات مـع الـرئيس املوريتـاين حممـد ولـد عبـد العزيـز، ورئـيس النيجـر                        
  ).انظر أدناه(حممدو يوسفو 

  
  موريتانيا    

ع باجلهـات املعنيـة     يونيـه لالجتمـا   / حزيـران  ٣ و   ٢سافر ممثلي اخلاص إىل موريتانيا يف         - ٣٧
 غيـاب جـدول     اسـتمرار الوطنية من أجل مناقشة االستقطاب الـسياسي النـاتج عـن أمـور منـها                

زمـــين انتخـــايب لالنتخابـــات التـــشريعية والبلديـــة، الـــيت كـــان مقـــررا يف األصـــل إجراؤهـــا يف   
وعقــد لقــاءات مــع الــرئيس حممــد ولــد عبــد العزيــز، ورئــيس    . ٢٠١١ أكتــوبر/األول تــشرين
 الوطنية، مسعود ولـد بـوخلري، ووزيـر اخلارجيـة محـادي ولـد بابـا ولـد محـادي، وقـادة                       اجلمعية
اآلن وشــجع حماوريــه حــىت ورحــب ممثلــي اخلــاص بالتقــدم الــذي أحرزتــه احلكومــة . املعارضــة

تعزيز احلـوار الـشامل جلميـع األطـراف سـعيا لبنـاء الدميقراطيـة والتوصـل إىل هنـج تـوافقي                       على
  .تاالنتخابا بشأن إجراء
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  النيجر    
استفاد ممثلـي اخلـاص مـن زياراتـه الـسابقة الـيت قـام هبـا يف إطـار جهـوده لـدعم وضـع                            - ٣٨

ــر، يف     ــة إىل النيجــ ــه يف بعثــ ــساحل، فتوجــ ــة الــ ــاملة ملنطقــ ــتراتيجية شــ ــار ١٨  و١٧اســ  /أيــ
واجتمــع هبــذه املناســبة مــع  . رفقــة مفــوض االحتــاد األفريقــي للــسالم واألمــن  وب، ٢٠١٢ مــايو

ن أكدا من جديد قلقهما بـشأن احلالـة         ي يوسف ورئيس الوزراء برجيي رافيين اللذ      الرئيس حممد 
الجـئ   ٥٠ ٠٠٠أكثـر مـن     حاليـا   فـالنيجر يستـضيف     . يف مايل وأثرها غري املباشر على بلـدمها       

ــدي مــايل  ٦٠٠ و ــة     . جن ــوال وطني ــل إنفــاق أم ــضرورة حتوي ــد اســتدعت ال ــةوق ــصدي بغي  الت
  . ألصل خمصصة لتمويل التنميةللشواغل األمنية بعد أن كانت يف ا

  
  السنغال    

فربايـر تـوتر    /يف السنغال، شاَب الفترة املفضية إىل إجراء االنتخابات الرئاسية يف شباط            - ٣٩
وأدَّى قـرار   . نتج عن املعارضة اليت لقيها قرار الرئيس السابق واد بالترشح لواليـة رئاسـية ثالثـة               

ــا ٢٩اجمللــس الدســتوري الــصادر يف   ــسيد واد، إىل   /ين كــانون الث ــاير، الــذي أكــد ترشــيح ال ين
ــدالع مظــاهرات واســعة النطــاق ترتــب     ــاان ــاعليه ــاة وعــدة     ال  م ــسع حــاالت وف يقــل عــن ت

وهــذا مــا دعــا منظمــات اجملتمــع املــدين والقــادة الــدينيني يف الــبالد، وكــذلك ممثلــي   . إصــابات
ضـبط الـنفس وتعزيـز تنظـيم        اجملتمع الدويل، إىل تكرار دعوة مجيع اجلهات الفاعلة سياسـيا إىل            

  . انتخابات سلمية وحرة ونزيهة
ــى حنــو       / شــباط٢٦ويف   - ٤٠ ــات الرئاســية عل ــن االنتخاب ــة األوىل م ــت اجلول ــر، أُجري فرباي

املائـة مـن األصـوات     يف ٣٤,٨١ووفق النتائج الرمسية، حـصل الـرئيس واد علـى نـسبة           . سلمي
وأُجريـت اجلولـة الثانيـة    . ائـة منـها  امل يف ٢٦,٥٨وحصل رئيس الوزراء ماكي سال على نـسبة      

ــات الرئاســية يف   ــضا علــى حنــو ســلمي وذي مــصداقية    / آذار٢٥مــن االنتخاب مــارس ومتــت أي
وبعيـد سـاعات قليلـة مـن إغـالق مراكـز االقتـراع،              . حسب تقييم املراقبني الوطنيني والـدوليني     

مهنئـا إيـاه علـى      أقر الـرئيس واد راضـيا هبزميتـه حيـث أجـرى مكاملـة هاتفيـة مـع الـسيد مـاكي                       
لفــرز نتــائج االنتخابــات مــارس، نــشرت اللجنــة الوطنيــة / آذار٢٧ويف . جناحــه يف االنتخابــات

 يف املائــة مــن ٦٥,٨النتــائج املؤقتــة معلنــة الــسيد ســال فــائزا باالنتخابــات حلــصوله علــى نــسبة  
د اجمللـس   وأك.  يف املائة منها   ٣٤,٢األصوات، مقابل حصول الرئيس املنتهية واليته على نسبة         

مــارس وأدى الــرئيس مــاكي ســال الــيمني الدســتورية يف / آذار٣٠الدســتوري هــذه النتــائج يف 
  .أبريل/نيسان ٢

ــوتر خــالل الفتــرة املفــضية إىل إجــراء االنتخابــات، عقــد ممثلــي       - ٤١ وســعيا لــرتع فتيــل الت
 آنـذاك،  ينـاير مـع الـرئيس واد ووزيـر الـشؤون اخلارجيـة      / كانون الثـاين   ٢٥اخلاص اجتماعا يف    
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. الـسيد مـاديكي نيـانغ، للتـشديد علـى ضـرورة كفالـة إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة وشــفافة           
فربايــر، ويف أعقــاب االصــطدامات الــيت وقعــت بــني املتظــاهرين وقــوات األمــن،  / شــباط٣ويف 

ــديان ســي،            ــسيد شــيخ تي ــذاك، ال ــدل آن ــر الع ــع وزي ــصلة م ــاءات منف ــي اخلــاص لق ــد ممثل عق
الرئيسيني، ومنهم الرئيس مـاكي سـال والـسيد مـصطفى نياسـي والـسيد               واملرشحني الرئاسيني   

بـاثيلي إلبالغهـم     اهللا عبـد  كاألسـتاذ إبراهيم فال، وكذلك مـع الشخـصيات الـسياسية البـارزة            
وشــجع ممثلــي . بقلــق اجملتمــع الــدويل بــشأن احتمــال خــروج العمليــة االنتخابيــة عــن مــسارها   

علـى أن يـدعو كـل منـهم مؤيديـه إىل ممارسـة ضـبط                اخلاص، يف مجيع تلك اللقاءات، حماوريـه        
وظــل ممثلــي اخلــاص أيــضا علــى اتــصال منــتظم  . الــنفس وتعزيــز إجــراء عمليــة انتخابيــة ســلمية

مبمثلي اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واالحتاد األفريقي، واالحتـاد األورويب، وغريهـا             
 املمثـل  بـصفته الـرئيس أولوسـيغون أوباسـاجنو،    من اجلهات املعنية الدولية الرئيسية، مبا يف ذلك         

  .اخلاص املشترك لالحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
  

  توغو    
لتقرير، جهـودا للتـصدي   بذلت احلكومة واملعارضة يف توغو، خالل الفترة املشمولة بـا           - ٤٢

لبيئة االستقطاب السياسي يف الفترة الـيت تـسبق إجـراء االنتخابـات الربملانيـة واحملليـة يف تـشرين          
، وذلك بواسطة اإلطار الدائم للحوار واملشاورة الذي بدء العمـل بـه يف              ٢٠١٢أكتوبر  /األول
لتحـالف الـوطين    ومع ذلك، قررت عـدة أحـزاب مـن املعارضـة، منـها ا             . ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

ــوار       ــة احلـ ــشارك يف عمليـ ــد، أالَّ تـ ــل التجديـ ــن أجـ ــل مـ ــة العمـ ــيري وجلنـ ــل التغـ ــن أجـ ويف . مـ
 مباحثـات موازيـة مـع حـزيب         يلفرباير، بدأت احلكومة وحزب جتمع الشعب التوغو      /شباط ٢٠

لكـن املبـادرة تعرقلـت إذ       . التحالف الـوطين مـن أجـل التغـيري وجلنـة العمـل مـن أجـل التجديـد                  
  .حزاب يف االتفاق على برنامجِ عملٍ للمباحثاتأخفقت األ

 إىل  ٢٢هذه الظروف توجه مبعوثي اخلاص يف بعثـة إىل لـومي يف الفتـرة مـن                 يف ظل   و  - ٤٣
ينــاير لتعزيــز إشــراك مجيــع األطــراف يف عمليــة احلــوار الــسياسي الراميــة إىل /كــانون الثــاين ٢٤

  .ية سلمية وحرة ونزيهةخلق الظروف الضرورية إلجراء انتخابات برملانية وحمل
يــة علــى لوشــجع أيــضا ممثلــي اخلــاص، خــالل الزيــارة الــيت قــام هبــا، الــسلطات التوغو    - ٤٤

اإلسراع بتنفيذ توصيات جلنة احلقيقـة والعدالـة واملـصاحلة الـيت كانـت قـد قـدمت تقريرهـا إىل                     
 التقريـر   وقـد حـدد وحلـل ذلـك       .  التزام السلطات بالعمليـة    وإظهارأبريل،  /نيسان ٤الرئيس يف   

 ١٩٥٨ طبيعة العنف السياسي يف الـبالد منـذ تنظـيم أول انتخابـات تـشريعية يف توغـو يف عـام                    
وأوصـى  . ، وأسبابه ونطاقه ومرتكبيـه وضـحاياه      ٢٠٠٥إىل إجراء االنتخابات الرئاسية يف عام       

التقرير باختاذ عدة إجراءات للمتابعة، ومنها جرب ضرر الضحايا، وكـذلك إدخـال سلـسلة مـن                 
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ــسياسي وجمــال قطــاع األمــن    اإل ــشر  . صــالحات يف جمــال املؤســسات واجملــال ال ويف أعقــاب ن
وعلـى  .  احلكومـة وتعهـد بتنفيـذ توصـيات اللجنـة          بامسه وباسم التقرير، اعتذر الرئيس للضحايا     

هـــامش مـــؤمتر قمـــة االحتـــاد االقتـــصادي والنقـــدي لغـــرب أفريقيـــا، املعقـــود يف لـــومي يف          
ــران ٦ ــه، عقــد ممثلــي ا /حزي ــة التوغــو  يوني ــر الداخلي ، وأعــرب عــن يلخلــاص اجتماعــا مــع وزي

  .استعداد األمم املتحدة لتقدمي املساعدة من أجل تعزيز بيئة تفضي إىل إجراء انتخابات سلمية
  

  جلنة الكامريون ونيجرييا املختلطة    
اعترضت جلنة الكامريون ونيجرييا املختلطة، اليت يرأسها ممثلـي اخلـاص، عـدة عراقيـل                 - ٤٥
ــة يف    أم ــة العـــدل الدوليـ ــال تنفيـــذ احلكـــم الـــصادر عـــن حمكمـ ــة إلكمـ  /األول تـــشرين ١٠نيـ

ونظــرا للقيــود األمنيــة الناجتــة عــن العــدد املطــرد مــن احلــوادث اإلرهابيــة الــيت  . ٢٠٠٢ أكتــوبر
ارتكبتــها جمموعــة بوكــو حــرام اإلرهابيــة يف مشــال شــرق نيجرييــا، تعــذر تنفيــذ أنــشطة تعلــيم    

ومــع ذلــك، .  الــشمايل مــن احلــدود الربيــة بــني الكــامريون ونيجرييــا احلــدود علــى طــول اجلــزء
وقــد غطــت البعثــة، الــيت . أجــرى هــذان البلــدان تقييمــا ميــدانيا يف اجلــزء اجلنــويب مــن احلــدود  

ــار ٢ مــن أوفــدت ــايو إىل /أي ــران ٢م ــه، حــواىل /حزي ــومترا ٩٠ يوني جــرى اآلن، حــىت و. كيل
ــررا،   كيلـــومتر ١ ٧٩٣التوصـــل إىل اتفـــاق رمســـي بـــشأن   ــا كـــان مقـ ا مـــن خـــط احلـــدود ممـ

  . كيلومترا ١ ٩٥٠ أي
، فقـد الحظـت البعثـة    ٢٠٠٦يونيـه  /حزيـران ١٢أما خبصوص اتفاق غرينتـري املـؤرخ       - ٤٦

  إىل ١٦  مـن  أوفدتالرابعة عشر ملراقبة االنسحاب ونقل السلطة يف شبه جزيرة باكاسي، اليت            
ــد مــن التحــسن يف   /آذار ١٩ ــشييد   ب‘‘ منطقــة”مــارس، وقــوع املزي اكاســي، ويــشمل ذلــك ت

 بـني   تـربط وعالوة على ذلك، أعيـد مـؤخرا إصـالح طريـق            . حكومة الكامريون ملرفقني طبيني   
ثالثــة تقــسيمات فرعيــة يف منطقــة باكاســي، ممــا يــسهل ممارســة األنــشطة التجاريــة، وكــذلك    

ــة     ــدنيني يف املنطق ــوظفني م ــة مل ــة دائم ــاكن إقام ــا   . أم ــة، م ــذه التطــورات اإلجيابي ال ز ورغــم ه
السكان احملليـون يعترضـون علـى القيـود املفروضـة علـى أنـشطة صـيد األمسـاك وتـدهور احلالـة                       

  .األمنية يف املنطقة بسبب األنشطة اإلجرامية، ومنها أعمال القرصنة
مارس، عقدت جلنة املتابعة املكلفة برصـد تنفيـذ اتفـاق غرينتـري            / آذار ٣٠ و   ٢٩ويف    - ٤٧

ونظر املشاركون يف االجتمـاع يف      . الذي ترأسه ممثلي اخلاص   اجتماعها الثاين عشر يف جنيف،      
مـارس،  / آذار ١٩ إىل   ١٦ اليت أجراها املراقبون، يف الفترة مـن         ةالتقرير عن الزيارة الرابعة عشر    

للمجتمعــات احملليــة يف كومبــو أبيــدميو، وجابــاين، وإدابــاتو يف منطقــة باكاســي، والحظــوا أن   
واســتعرض املــشاركون يف االجتمــاع أيــضا . ة ومــستقرةاحلالــة يف منطقــة باكاســي ظلــت هادئــ

 الكــامريون ونيجرييــا مــن جديــد رغبتــهما يف التــصدي توأكــد. التعــاون األمــين بــني الطــرفني
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ــالتوقيع علــى اتفــاق       ــا ب للمــسائل املتــصلة بإنفــاذ القــانون الــيت يثريهــا الــسكان احملليــون، ورحب
ن قبـل نائـب رئـيس الـوزراء الكـامريوين،           فربايـر، مـ   / شـباط  ٢٦التعاون األمـين عـرب احلـدود يف         

  .أمحد علي، ووزير خارجية نيجرييا، أشريو أولوغبينغا
ويف سياق تعزيز تدابري بناء الثقة على طول احلدود بني الكـامريون ونيجرييـا، عقـدت                   - ٤٨

أبريـل ملناقـشة   / نيـسان ٢٥هيئة حوض حبرية تشاد اجتماعا على مستوى الـوزراء يف جنامينـا يف     
أبريــل، عقــد القمــة / نيــسان٣٠وأعقــب ذلــك، يف . ســتثمارية إلنعــاش منطقــة احلــوض خطــة ا

 لرؤساء الدول واحلكومات األعضاء يف هيئـة احلـوض، الـذين اتفقـوا علـى متديـد                  ةالرابعة عشر 
والية فرقة عمل مشتركة مـن أجـل التـصدي للمـسائل األمنيـة العامـة يف حمـيط منـاطق احلـدود                    

  .ديات اليت متثلها جمموعة بوكو حراماملشتركة، مبا يف ذلك التح
  

تعزيز قدرات املنطقة دون اإلقليميـة علـى مواجهـة التهديـدات العـابرة للحـدود                  - اءب  
  والشاملة السالم واألمن، مبا يف ذلك القرصنة

  إصالح القطاع األمين    
عم خالل الفترة قيد االستعراض، واصل مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا تقـدمي الـد      - ٤٩

ــاًء علــى . ملبــادرات إصــالح القطــاع األمــين يف املنطقــة دون اإلقليميــة، وال ســيما يف غينيــا    وبن
 مستــشار أقــدم ُعــنيلحــصول علــى املزيــد مــن دعــم األمــم املتحــدة،  لطلــب الــرئيس كونــدي 

ــ ــا يف    ل ــاين ٤شؤون إصــالح القطــاع األمــين لــدى حكومــة غيني ــاير/ كــانون الث وسيــضطلع . ين
 فريــق استــشاري معــين بإصــالح القطــاع األمــين، بتقــدمي الــدعم  بــدعمحيظــى املستــشار الــذي 

ــة مــع       ــز تنــسيق اجلهــود الدولي ــة إصــالح القطــاع األمــين وتعزي االســتراتيجي والــسياسي لعملي
  .وميّول صندوق بناء السالم هذا الفريق. أصحاب املصلحة الوطنيني

بـدعم مـن األمـم املتحـدة،         نتائج التعداد احليوي للقوات املسلحة الذي ُنفّـذ          صدرتو  - ٥٠
 ٢٦ ٣١٩وأشارت النتائج إىل أن عدد األفراد املسجلني يبلغ مـا جمموعـه             . مارس/ آذار ٣٠يف  
 من األفراد العسكريني الذين قضوا ما ال يقل عن مخسة وثالثـني عامـاً يف             ٣ ٩٢٨ بينهم   ،فرداً

ــاراً مــن     ــاين ١اخلدمــة وُيتوقــع أن ُيحــالوا علــى التقاعــد اعتب ــاير / كــانون الث ودعــم . ٢٠١٢ين
صندوق األمم املتحدة لبناء الـسالم بـدل االنفـصال مـن اخلدمـة جلميـع املتقاعـدين مببلـغ قـدره                      

 بعثة مشتركة بـني الوكـاالت        أوفدت وقد. من دوالرات الواليات املتحدة    ماليني دوالر    ٤,٢
ب أفريقيـا،  يقودها مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم، مبشاركة مكتب األمم املتحدة لغـر    

وإدارة عمليات حفظ السالم، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، والبنـك الـدويل، إىل غينيـا يف                    
ــرة مــن   ــارس/ آذار١٦ إىل ١٢الفت ــة     . م ــذ مــشروع إحال ــدم احملــرز يف تنفي ــة التق وقيمــت البعث

  .العسكريني على التقاعد تقييماً إجيابياً
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طنيــة التقنيـة للرصـد بوصـفها طرفـاً يف جلنــة     أبريـل، قـدمت اللجنـة الو   / نيـسان ١١ويف   - ٥١
التوجيه املعنية بإصالح القطاع األمين، ميزانية خطة العمل الوطنيـة والقطاعيـة للجهـات املعنيـة                

 جـزًءا   سيـشكل وستسهم هذه الوثـائق يف برنـامج وطـين ملمـوس            . املسؤولة عن القطاع األمين   
وسـتدعم منظومـة األمـم املتحـدة        . مـين من االسـتراتيجية الوطنيـة الـشاملة إلصـالح القطـاع األ           

ــدم        ــشار األق ــق املست ــن طري ــذه اخلطــوات، ع ــق ه ــة يف حتقي ــسلطات الغيني ــال إصــالح شؤون ل
  .األمين القطاع

  
  االجتار غري املشروع باملخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية    

ات غـرب أفريقيـا     خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل املكتب جهـوده لـدعم مبـادر             - ٥٢
ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات والسعي حلشد الدعم الدويل ملكافحة اجلرمية املنظمـة             

وأجريـت العديـد مـن األنـشطة كجـزء مـن اجلهـود املتـضافرة الـيت يبـذهلا                    . عرب احلدود الوطنيـة   
جلرميـة، وإدارة   مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات وا           

عمليات حفظ السالم واملنظمة الدولية للـشرطة اجلنائيـة لتنفيـذ مبـادرة سـاحل غـرب أفريقيـا،                   
واُتخـذ قـرار بتوسـيع      . دعماً خلطـة العمـل اإلقليميـة للجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا                

وكـاالت  مبادرة ساحل غرب أفريقيا لتشمل غينيا يف أعقاب إيفـاد بعثـة تقيـيم مـشتركة بـني ال                  
أبريــل، وفقــاً لتوصــيات اجتمــاع جلنــة الــسياسة  / نيــسان٦ إىل ٢إىل كونــاكري يف الفتــرة مــن 

مـايو، أعــرب الــرئيس  / أيــار١٦ويف . ٢٠١١يونيـه  / حزيــران٢٠رفيعـة املــستوى املعقـودة يف   ال
كوندي أثناء لقائه مع ممثلي اخلاص، عن التزامه الراسـخ مبكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب احلـدود                  

وطنيــة، وتنفيــذ برنــامج مبــادرة ســاحل غــرب أفريقيــا، وإنــشاء وحــدة مكافحــة اجلرميــة عــرب   ال
  .احلدود الوطنية يف غينيا

مـايو إىل  / أيـار ٢٨ كذلك بعثة مشتركة بني الوكاالت إىل كوت ديفوار من    وأوفدت  - ٥٣
الد يونيه إلجراء تقييم هبدف اسـتئناف أنـشطة مبـادرة سـاحل غـرب أفريقيـا يف الـب                  / حزيران ١

وُعقـدت أيـضاً االجتماعـات األوىل للجنـة         . اليت سبق أن ُعلّقت أثناء أزمة ما بعـد االنتخابـات          
التنفيذيــة للمــشروع واهليئــة التنــسيقية ملبــادرة ســاحل غــرب أفريقيــا علــى املــستوى الــوطين، يف 

رميـة  وما فتئـت وحـدة مكافحـة اجل       . يونيه، على التوايل  /مايو وحزيران /سرياليون وليربيا ىف أيار   
ــة يف ســرياليون، حتقــق تقــدماً يف إجــر    ــة؛ ويف  املنظمــة عــرب احلــدود الوطني اء التحقيقــات الدولي

 بيساو، تواصل إنشاء وحدة مكافحة اجلرمية عرب احلدود الوطنية رغم االنقـالب الـذي               - غينيا
  .أبريل/ نيسان١٢حدث يف 

اسي والعملـي مـن جانـب    واستمر املكتب أيضاً يف الدعوة إىل مزيـد مـن االلتـزام الـسي         - ٥٤
وحتقيقــاً هلــذه الغايــة، اجتمــع ممثلــي  . الــشركاء الــدوليني لتنفيــذ مبــادرة ســاحل غــرب أفريقيــا  
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، )اإلنتربـول  (فربايـر مـع األمـني العـام للمنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة           / شـباط  ١٣اخلاص يف   
 التعــاون بــني وركــز االجتمــاع علــى ُســُبل تعزيــز. نوبــل، يف ليــون، بفرنــسا. الــسيد رونالــد ك

 يف املسائل العابرة للحدود، مثل االجتار غري املشروع باملخـدرات، وانتـشار             واإلنتربولاملكتب  
وواصـل املمثـل اخلـاص جهـوده للـدعوة          . األسلحة يف غرب أفريقيا، والقرصنة يف خلـيج غينيـا         

ة مــن أجــل حــشد الــدعم مــن جانــب االحتــاد األورويب لتنفيــذ خطــة العمــل اإلقليميــة للجماعــ  
 مـن أجـل مكافحـة االجتـار باملخـدرات      ٢٠١١-٢٠٠٨االقتصادية لدول غرب أفريقيا للفتـرة      

واجلرمية املنظمة وتعاطي املخدرات، وناقش مع رئيس سلطة اجلماعة، الرئيس واتـارا، ورئـيس              
  .جلنة اجلماعة االقتصادية، ُسُبل تفعيل خطة العمل اإلقليمية

  
  مكافحة اإلرهاب    

طة اإلرهابية املتزايدة يف غرب أفريقيا، عّزز املكتب جهوده الـيت يبـذهلا             يف سياق األنش    - ٥٥
دون لتيسري عمل هيئات األمم املتحدة املتخّصصة يف مكافحة اإلرهاب، سـواء علـى املـستوى                

املديريـة التنفيذيـة    ويف أعقاب العمل املـشترك بـني املكتـب و         .  على املستوى الوطين   اإلقليمي أو 
ــم املتحــدة   ــة األم ــاب  للجن ــصميم     ملكافحــة اإلره ــدم يف ت ــق تق ــصادية، حتق ــة االقت ــع اجلماع  م

استراتيجية اجلماعة االقتصادية ملكافحة اإلرهاب الذي يقوم به خـرباء مـن الـدول األعـضاء يف                 
ــصادية  ــابع     . اجلماعــة االقت وســُيعرض مــشروع االســتراتيجية علــى جملــس الوســاطة واألمــن الت

  .لدول بصفة هنائيةللجماعة االقتصادية ليعتمده رؤساء ا
ومتابعــة لتوصــيات بعثــة التقيــيم املــشتركة بــني الوكــاالت ملنطقــة الــساحل املوفــدة يف     - ٥٦

، شارك املكتب يف زيارة جلنـة مكافحـة اإلرهـاب إىل النيجـر يف               ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 
تعلقــة مــايو، بالتعــاون مــع املركــز األفريقــي للدراســات والبحــوث امل / أيــار٩ إىل ٧الفتــرة مــن 

  .لدولية للهجرة واإلنتربولباإلرهاب، واملنظمة ا
  

  القرصنة البحرية يف خليج غينيا    
  تقريــري إىل جملــس األمــن املــؤرخ    مــا ورد يف مــعانــسجاماشــارك ممثلــي اخلــاص،     - ٥٧
، يف اجتمـــاع )٢٠١٢ (٢٠٣٩، ويف ســـياق تنفيـــذ القـــرار ٢٠١٢ينـــاير /كـــانون الثـــاين ١٨

مـــايو مجـــع الرؤســـاء التنفيـــذيني للجماعـــة / أيـــار٣١ربفيـــل يف تـــشاوري رفيـــع املـــستوى يف لي
. ، وجلنـة خلـيج غينيـا      االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا        

اتفق املشاركون على إنشاء جلنة توجيـه تتـألف مـن الرؤسـاء التنفيـذيني للجماعـة االقتـصادية                   و
ومكتـب  ،  وجلنـة خلـيج غينيـا     دية لـدول غـرب أفريقيـا،        لدول وسط أفريقيا، واجلماعة االقتـصا     

 واالحتــاد  األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا، ، ومكتــباألمــم املتحــدة اإلقليمــي يف وســط أفريقيــا 
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 اللجنــة بوضــع مــشروع اســتراتيجية ملكافحــة القرصــنة وخطــة عمــل لكــي  وتكلــفاألفريقــي، 
ر القمة اإلقليمـي الـذي سـُيعقد        وكُلفت أيضاً بتنظيم مؤمت   . يعتمدها رؤساء الدول واحلكومات   

وستتمثل األولوية الرئيسية للجنة التوجيه يف عقد اجتمـاع للخـرباء مـن             . ٢٠١٢قبل هناية عام    
  .دول خليج غينيا، وكذلك الشركاء املهتمني بوضع املشروع األول لالستراتيجية اإلقليمية

  
  وسائط اإلعالم، والسالم واألمن    

ــران١٥  إىل١٤نظــم املكتــب، مــن    - ٥٨ ــه، باالشــتراك مــع اجلماعــة االقتــصادية   / حزي يوني
منتـدى إقليميـاً بـشأن اإلعـالم والـسالم          ”لدول غرب أفريقيـا واملنظمـة الدوليـة للفرانكفونيـة،           

ومجع املنتدى ممثلني عن احلكومـة واملنظمـات اإلقليميـة    .  يف أبيدجان  “ن يف غرب أفريقيا   واألم
ميني الذين قاموا ببلورة جمموعة من التوصـيات املتعلقـة          والدولية، ومجعيات الصحافيني واإلعال   

بدور وسائط اإلعـالم يف الـسالم واألمـن يف املنطقـة دون اإلقليميـة، وذلـك هبـدف تعزيـز بنـاء                        
القــدرات والتعــاون املــشتركني بــني خمتلــف أصــحاب املــصلحة، وإىل تعزيــز مــشاركة وســائط   

واشـترك املكتـب يف تنظـيم       . قـة دون اإلقليميـة    لـسالم واالسـتقرار يف املنط     ل التـرويج اإلعالم يف   
باالنتخابـات  ”  واملتعلـق ٢٠١١مـايو  /املنتدى الذي استند إىل نتائج مؤمتر برايا املعقـود يف أيـار       

ــا   ــد     ” ، و“واالســتقرار يف غــرب أفريقي ــاب، والع ــن العق ــالت م ــشأن اإلف ــاكو ب ــؤمتر بام ل، م
، وذلـك بالتعـاون   ٢٠١١ديسمرب /ول املعقود يف كانون األ“وحقوق اإلنسان يف غرب أفريقيا  

  .مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد االفريقي واملنظمة الدولية للفرانكفونية
  

ــيم         -جيم    ــسان وتعم ــوق اإلن ــانون وحق ــرام ســيادة الق ــة الرشــيدة واحت ــز احلوكم تعزي
  مراعاة املنظور اجلنساين

ــرة قيــد االســتعراض، واصــل املك    - ٥٩ ــة   خــالل الفت ــادرات مــن أجــل محاي تــب تــشجيع املب
مـارس، يف إطـار خطـة العمـل     / آذار٨ويف . حقوق اإلنـسان وتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين      

ــرارين   ــة بــــشأن تنفيــــذ القــ ، نظــــم املكتــــب، )٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥اإلقليميــ
ع باالشتراك مـع مكتـب مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان وثـالث مـن منظمـات اجملتمـ                      

 املدين هـي مجعيـة احلقـوقيني الـسنغاليني، ومعهـد غوريـه، وجمموعـة أغـورا، حلقـة عمـل بـشأن                     
ودرس املــــشاركون اجتاهــــات أعمــــال العنــــف .  يف داكــــار“املــــرأة والــــسالم واالســــتقرار”

ــرأة يف       ضــد ــز دور امل ــُبل تعزي ــساء الــيت ُترتكــب يف ســياق الرتاعــات املــسلحة، وحــددوا ُس الن
  .السالم جهود
ــة احتــاد هنــر مــانو،    / آذار٢٨ إىل ٢٦ظــم املكتــب مــن  ون  - ٦٠ مــارس، باالشــتراك مــع أمان

وعملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار ومبـادرة اجملتمـع املفتـوح لغـرب أفريقيـا، نـدوة رفيعـة                       
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م واالســتقرار يف منطقــة احتــاد  املــستوى مجعــت ثلــة مــن خــرباء اجملتمــع املــدين يف جمــال الــسال    
جـدول أعمـال اجملتمـع املـدين        ” بعنـوان     واعتمدت الندوة إعالناً ختاميـاً     .مانو، يف أبيدجان   هنر
، يكفل ملنظمات اجملتمع املدين احتضان خطـة العمـل اإلقليميـة املتعلقـة بتنفيـذ                “حتاد هنر مانو  ال

 بـشأن   ٢٠١١، وإعـالن برايـا لعـام        ١٨٢٠  و ١٣٢٥ التابع لألمم املتحدة  قراري جملس األمن    
 واإلطـار االسـتراتيجي     ٢٠١١يف غرب أفريقيـا، وإعـالن بامـاكو لعـام           االنتخابات واالستقرار   

ويتـضمن جـدول أعمـال اجملتمـع املـدين      . املعين باإلفالت من العقاب والعدالة وحقوق اإلنسان      
 أن تـضطلع هبــا منظمــات اجملتمــع املــدين  مــن املقــرر أيــضاً خطـة لألنــشطة الــيت  حتـاد هنــر مــانو ال

 .بصورة مشتركة يف هذه اجملاالت
  

  التعاون ما بني املؤسسات   - دال  
  التعاون ما بني مؤسسات األمم املتحدة     

 الســتعراض   املتحــدة     األمــم  عقــد ممثلــي اخلــاص عــددا مــن االجتماعــات مــع وكــاالت    - ٦١
فرباير، عنـدما   / شباط ٢٩ فرباير و / شباط ٨األزمة يف منطقة الساحل ومايل، مبا يف ذلك يومي          

   وممثليهـا   املتحـدة      األمـم   الجتمـاع العاشـر للمـديرين اإلقليمـيني لوكـاالت           ترأس ممثلـي اخلـاص ا     
ــار  ــيمني يف داك ــة      . املق ــساعدة اجلماع ــشطتهم مل ــة أن ــات مواءم ــشاركون إمكاني ــتعرض امل واس

االقتصادية لدول غرب أفريقيا وغريها من املنظمات اإلقليمية على مواجهـة التحـديات العـابرة          
لقرصـــنة يف خلـــيج غينيــا، واالجتـــار باملخـــدرات، واحلالـــة يف منطقـــة  للحــدود، مبـــا يف ذلـــك ا 

   األمـم   وخبصوص منطقة الساحل، اتفق املشاركون على تعزيز التعاون داخل منظومة           . الساحل
 ملعاجلــة الوضــع اهلــش يف مــايل، وتعبئــة املــوارد لالســتجابة بفعاليــة حلالــة الطــوارئ            املتحــدة  

ونتيجـة لـذلك، أُنـشئت فرقـة العمـل املـشتركة            . لق باألزمة الغذائيـة   اصة فيما يتع  خباإلنسانية، و 
بني الوكاالت الكائن مقرها يف داكار إلعداد خطة عمل لبناء القدرة على االنتعاش يف منطقـة                

  . الساحل، وذلك دعما لبلدان املنطقة دون اإلقليمية
ــار٢ويف   - ٦٢ ــع رؤســـ     / أيـ ــار مـ ــا يف داكـ ــاص اجتماعـ ــي اخلـ ــد ممثلـ ــايو، عقـ ــات مـ اء بعثـ
فظ السالم يف غرب أفريقيـا السـتعراض احلالـة يف املنطقـة دون اإلقليميـة، مـع                  حلاملتحدة   ألمما

بيساو، وكذلك على التحديات العـابرة للحـدود الـيت     - التركيز بوجه خاص على مايل وغينيا    
ب ورحـب رؤسـاء البعثـات مببـادرة مكتـ         . تواجه السالم واالسـتقرار يف املنطقـة دون اإلقليميـة         

األمم املتحدة لغرب أفريقيا لتنشيط شراكته االستراتيجية مع اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب               
أفريقيا واحتاد هنر مـانو، وشـجعوا هـذه املبـادرة وحـددوا إجـراءات مـشتركة لتـدعيم تعـاوهنم،                     

ذلك مـن خـالل وضـع اسـتراتيجية إقليميـة ملكافحـة القرصـنة لفائـدة دول خلـيج غينيـا،                        يف مبا
ل خطة العمل اإلقليميـة ملكافحـة االجتـار باملخـدرات الـيت وضـعتها اجلماعـة االقتـصادية                   وتشغي
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واتفق املشاركون أيضا على زيادة تعاوهنم ألجـل وضـع اسـتراتيجية أمنيـة     . لدول غرب أفريقيا  
للمنطقــة دون اإلقليميــة للتــصدي لتهديــدات املرتزقــة، واحلركــة غــري املــشروعة لألســلحة عــرب   

. اصة يف سياق احلدود بني كوت ديفـوار وليربيـا         خبها على حركات السكان، و    احلدود، وتأثري 
 يف كـوت      املتحـدة      األمـم   وستبين االستراتيجية علـى املبـادرات القائمـة الـيت تـضطلع هبـا عمليـة                 

 يف ليربيــا، واحتــاد هنــر مــانو، والكيانــات األخــرى التابعــة لألمــم    املتحــدة     األمــم  ديفــوار، وبعثــة 
ــادرات  ا ــانو،     . ملتحــدة، وســتوائم تلــك املب ــى حــوض هنــر م وســتركز االســتراتيجية أساســا عل

 من خالل بنية األمن والسالم القائمة يف احتاد هنر مـانو، وذلـك قبـل عرضـها     وستجري بلورهتا 
  . على اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لتنظر فيها

  
  نيميالتعاون مع الشركاء اإلقليميني ودون اإلقلي    

كتــب بتوســيع نطــاق شــراكته مــع اجلماعــة   املأثنــاء الفتــرة قيــد االســتعراض، اضــطلع    - ٦٣
ــة         ــة الدولي ــاد األورويب، واملنظم ــي، واالحت ــاد األفريق ــا، واالحت ــرب أفريقي ــدول غ ــصادية ل االقت

منــتظم مــع الــشركاء اإلقليمــيني ودون    بــشكل املكتــب تعــاطي وإضــافة إىل . للفرانكوفونيــة
احث ممثلي اخلاص مع القيـادة اجلديـدة لـسلطة اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب             اإلقليميني، تب 

ويف اجتمــــاع عقــــد يف . أولويــــات اإلجــــراءات املــــشتركةعلــــى أفريقيــــا وجلنتــــها لالتفــــاق 
اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب    مفوضية  مارس يف أكرا، اتفق ممثلي اخلاص ورئيس        /آذار ٢١

ني املكتـب واجلماعـة االقتـصادية، وإعطـاء أولويـة خاصـة       أفريقيا علـى زيـادة تعزيـز الـشراكة بـ        
ملواجهــة التحــديات املــشتركة والعــابرة للحــدود، مبــا يف ذلــك األمــن البحــري يف خلــيج غينيــا، 
واالجتار باملخدرات واجلرمية املنظمـة، وعـدم االسـتقرار يف منطقـة الـساحل، وذلـك متـشيا مـع                    

  .  للجماعة االقتصاديةاألولويات احملددة يف مؤمتر القمة األربعني
، تباحـث ممثلـي     )٢٠١١( ٢٠٠٠واستجابة لطلـب مـين، وعمـال بقـرار جملـس األمـن                - ٦٤

اخلــاص أيــضا مــع أمانــة احتــاد هنــر مــانو حــول وضــع اســتراتيجية أمنيــة دون إقليميــة ترمــي إىل   
التــصدي لتهديــدات املرتزقــة، وحركــة األســلحة عــرب احلــدود وتأثريهــا علــى حركــة الــسكان،  

أبريـل، سـافر ممثلـي      / نيـسان  ٤  و ٣ ويف. صة يف سياق احلـدود بـني كـوت ديفـوار وليربيـا            اخبو
اخلاص إىل فريتاون إلجراء مشاورات مع األمينة العامة ألمانـة احتـاد هنـر مـانو، الـسيدة سـاران                 

وهبذه املناسبة، ُحددت عدة جماالت ميكن لألمـم املتحـدة أن تقـدم فيهـا املـساعدة                 . دارابا كابا 
؛ )٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيذ قرار جملـس األمـن        )٢(الوساطة؛   )١: ( هنر مانو، ومن ضمنها    الحتاد

  .اإلعالمشؤون ) ٤(  و؛إصالح قطاع األمن )٣(
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  املالحظات والتوصيات  - رابعا  
ــا       - ٦٥ ــسلطة يف غيني ــالتغيريات غــري الدســتورية يف ال ــد االســتعراض ب ــرة قي ــسمت الفت - ات

واسـتمر  . ، واحلالـة العامـة املتـدهورة يف منطقـة الـساحل           بيساو ومايل، والصراع يف مشال مايل      
 التـصدي  جيـر مل  مـا غرب أفريقيا يف مواجهة عدة حتديات مشتركة وعابرة للحدود من شأهنا،   

 يف هناية املطاف فوائد السالم املكتـسبة        تقوضهلا، أن تزيد يف تقويض االستقرار اإلقليمي وأن         
ــة املاضــية   ــااللتزام والتــصميم   ويف. علــى مــدى الــسنوات القليل ــسياق، جتــدر اإلشــادة ب  هــذا ال

املتجددين اللذين أبدامها القادة اإلقليميون والقيادة اجلديدة للجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب               
ــا ــيهم كتــب العمــل بــشكل وثيــق مــع شــركائه،   املوسيواصــل . أفريقي ــابعمبــن ف ن ملنظومــة و الت

ــة إىل التــــصدي هلــــذه  ، مــــن أجــــل دعــــم املبــــادرات دو   املتحــــدة     األمــــم   ن اإلقليميــــة الراميــ
  .والتحديات التهديدات

ما زال يساورين القلق العميـق إزاء احلالـة يف مـايل، الـيت تتخطـى تبعاهتـا حـدود هـذا                      و  - ٦٦
ــة املباشــرة    ــة دون اإلقليمي ــذه املنطق ــد وه ــة    و. البل ــايل ومنطق ــق االســتقرار يف م ــشكل حتقي سي
كتــب دعــم وضــع اســتراتيجية املقبلــة، وسيواصــل الــساحل ككــل أولويــة كــربى يف الــشهور امل

مــشتركة ملنطقــة الــساحل، تتوافــق مــع اســتنتاجات اجتمــاع خــرباء االحتــاد األفريقــي واألمــم      
وأرحـــب يف ذلـــك الـــسياق . مـــارس/ آذار١٥  و١٤ املتحـــدة املعقـــود يف أديـــس أبابـــا يـــومي

عـة الـدعم واملتابعـة املعنيـة     التوصـل إليهـا أثنـاء االجتمـاع االفتتـاحي جملمو       جرى  بالقرارات اليت   
دائمـة  التامـة و  العـودة   الوجيـب أن نـضمن      . مبايل املشتركة بني االحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة        

 شـهرا،   ١٢النظام الدستوري، وتنفيـذ خريطـة الطريـق للفتـرة االنتقاليـة الـيت مـدهتا                 العمل ب إىل  
  . السلطات االنتقاليةواليت اتفقت عليها اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا و

وأود أيضا أن أكرر ندائي إىل العسكريني يف مـايل باالمتنـاع متامـا عـن أي أفعـال مـن                       - ٦٧
وأشـجع الـسلطات االنتقاليـة علـى اإلسـراع بتقـدمي خريطـة          . شأهنا أن تقوض املرحلة االنتقالية    

ــصل      ــام ذات الـ ــك األحكـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــة االنتقاليـ ــزمين للمرحلـ ــار الـ ــق واإلطـ ــيم الطريـ ة بتنظـ
 اخلاضــع لــسيطرة اجلماعــات اإلجراميــة  االنتخابــات، وإعــادة بــسط ســلطة الدولــة يف الــشمال 

، وكذلك إعادة هيكلة وتنظيم القوات املسلحة، وفقا ملـا أوصـت بـه جمموعـة الـدعم                  واملتطرفة
وأدعــو الــدول األعــضاء إىل تقــدمي دعمهــم الكامــل للجهــود  . واملتابعــة املعنيــة باحلالــة يف مــايل

الية اليت تبـذهلا اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة                 احل
ملساعدة مايل، حكومة وشعبا، على حتديد الطريق اليت سيسلكاهنا، عرب احلـوار، يف اجتـاه إجيـاد         

  .حل سلمي ودائم لألزمة الراهنة
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ة الراميـة إىل تـشجيع احلـوار،        وخبصوص غينيا، أشـيد جبهـود اجلهـات الفاعلـة الـسياسي             - ٦٨
وميثـل إجـراء انتخابـات      . ومعاجلة التـوترات الـسياسية اجلاريـة، وتوطيـد الـسالم يف ذلـك البلـد               

حرة ونزيهة وسلمية يف الوقت املناسب أولوية رئيسية لتعزيز عملية إرسـاء الدميقراطيـة والـسري          
ملعارضـة أن تتـوخى املرونـة وحـسن     وأناشـد األحـزاب احلاكمـة وا     . بالفترة االنتقالية إىل هنايتها   

النية للتوصل بسرعة إىل توافق حول طرائق إجـراء االنتخابـات، وبنـاء الثقـة العامـة يف اآلليـات             
  . واملؤسسات االنتخابية

علــى أن يظلــوا منخــرطني يف عمليــة املــصاحلة كافــة وأشــجع أيــضا أصــحاب املــصلحة   - ٦٩
ــة الغينيـــة، وأال   ــالوطنيـــة الـــيت بـــدأهتا احلكومـ ــها بالنجـــاح ديـ وتظـــل . خروا أي جهـــد لتكليلـ

وســيكون إصــالح .  ملتزمــة متامــا بــدعم احلكومــة الغينيــة يف كــل هــذه املــساعي  املتحــدة     األمــم  
املتحـدة بفـضل        ويف هـذا الـصدد، سـتتمكن األمـم    . يف اسـتقرار غينيـا  حيويـا  قطاع األمن أيضا  

لفريـق التـابع لـه مـن االسـتجابة إىل طلـب          صالح قطاع األمـن ونـشر ا      إلتعيني املستشار األقدم    
ــة بإصــالح        ــة املتعلق ــربامج الدولي ــشطة وال ــسيق األن ــد للمــشورة االســتراتيجية، وحتــسني تن البل

  .األمن قطاع
وأرحب باالختتام الناجح والسلمي والتوافقي للعمليات االنتخابيـة يف الـسنغال، رغـم       - ٧٠

شيد باجلهود اإلجيابية الـيت تبـذهلا القيـادة الـسياسية           أو. التوترات اليت شهدهتا الفترة اليت سبقتها     
يف كوت ديفوار وليربيا بغية معاجلة اخلالفات اليت نـشأت بـني احلكومـة واملعارضـة يف أعقـاب           

وأدعو مجيع اجلهات الفاعلة السياسية ذات الـصلة يف املنطقـة           . العمليات االنتخابية لكل منهما   
نتخابـات سـلمية وذات مـصداقية، وفقـا للـصكوك اإلقليميـة       اتية إلجـراء ا ؤإىل هتيئة الظروف امل   

  . والدولية القائمة، وإعالن برايا بشأن االنتخابات واالستقرار يف غرب أفريقيا
وتظـــل اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة، مبـــا فيهـــا االجتـــار غـــري املـــشروع باملخـــدرات    - ٧١

ة يف سـياق تفـاقم حالـة انعـدام          اصـ خب هتديـدا خطـريا لالسـتقرار اإلقليمـي، و          تـشكل  واألسلحة،
وأحث بلدان املنطقة دون اإلقليميـة علـى اإلسـراع بتنفيـذ الـصكوك              . األمن يف منطقة الساحل   

وأشــجع . القائمــة واســتخدام األدوات املتاحــة للتــصدي هلــذا املــصدر املتنــامي لعــدم االســتقرار
يقيـا علـى جتديـد    على وجه اخلصوص الدول األعـضاء يف اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفر        

ومتديد خطة العمل اإلقليمية بشأن اجلرميـة املنظمـة واالجتـار غـري املـشروع باملخـدرات، وعلـى                 
  . اجلماعة االقتصاديةمفوضية إنشاء أمانة عامة معنية باملخدرات واجلرمية داخل 

يف صـميم توطيـد مؤسـسات الدولـة يف غـرب أفريقيـا،       هـي  قطاع األمن   إدارة  ومبا أن     - ٧٢
 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، بدعم من مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيـا،              أشجع
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بـإدارة  على أن تـضع الـصيغة النهائيـة لإلطـار الـسياسي دون اإلقليمـي وخطـة العمـل املـتعلقني                      
  . ٢٠٠٩ قيد املناقشة منذ عام برحا اللذين ماوإصالح قطاع األمن وأن تعتمدمها، و

 أبدته املنطقة دون اإلقليمية على التصدي لتهديد القرصـنة البحريـة أمـر        إن العزم الذي    - ٧٣
وقد متثل هذا التصميم يف خريطة الطريق اليت اعتمـدها الرؤسـاء التنفيـذيون للجماعـة                . مشجع

االقتصادية لدول وسط أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وجلنـة خلـيج غينيـا،               
 قدما يف وضـع واعتمـاد اسـتراتيجية إقليميـة ملكافحـة القرصـنة، وعقـد                 واليت ترسم سبيل السري   

، بتـشاور وثيـق مـع االحتـاد األفريقـي، وبـدعم             ٢٠١٢مؤمتر قمة لدول املنطقة حبلول هناية عام        
. من مكتب األمم املتحـدة لغـرب أفريقيـا، ومكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا                     

نــيني علــى أن حيــافظوا علــى هــذا الــزخم، وأدعــو اجملتمــع وأشــجع كافــة أصــحاب املــصلحة املع
الدويل إىل أن يقـدم املـساعدة واملـوارد الالزمـة لتعزيـز القـدرات اإلقليميـة علـى التـصدي آلفـة                       

  .القرصنة والسطو املسلح يف البحر يف خليج غينيا
يقيـا،   ضوء الصالت املمكنة بني خمتلف اجلماعات اإلرهابية الناشـطة يف غـرب أفر      يفو  - ٧٤

ــة لإلطــار دون         ــصيغة النهائي ــى وضــع ال ــا عل ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة االقت أشــجع اجلماع
كتـب مـع املديريـة التنفيذيـة للجنـة          املويف سـياق تعـاون      . اإلقليمي ملكافحة اإلرهاب واعتمـاده    

مكافحــة اإلرهــاب، أدعــو اجملتمــع الــدويل إىل تقــدمي كامــل الــدعم إىل بلــدان املنطقــة دون          
  .يف اجلهود اليت تبذهلا للرد بفعالية على هتديد اإلرهاباإلقليمية 

التقــدم الــذي أحرزتــه جلنــة الكــامريون ونيجرييــا املختلطــة خــالل الفتــرة قيــد    ب أنــوهو  - ٧٥
 احلـدود  تعلـيم االستعراض، وضرورة مراعـاة مجيـع القيـود األمنيـة املناسـبة أثنـاء القيـام بأعمـال               

ين أن الكـامريون ونيجرييـا التزمتـا بتنفيـذ اتفـاق التعـاون              ويـسر . الربية بني الكامريون ونيجرييـا    
فربايـر، وأشـجعهما أيـضا علـى        / شـباط  ٢٨بشأن األمن على احلدود، الـذي وقعـه الطرفـان يف            

  . احلدودتعليماحترام اجلدول الزمين لالجتماعات الذي وضعاه إلمتام 
ــرب      - ٧٦ ــات دول غـ ــديري حلكومـ ــن تقـ ــددا عـ ــرب جمـ ــام، أود أن أعـ ــا، ويف اخلتـ  أفريقيـ

 اوللجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ولالحتـاد األفريقـي، والحتـاد هنـر مـانو علـى تعاوهنـ                  
وأعرب أيضا عن امتناين لكيانات األمم املتحدة يف غرب أفريقيـا، ومنظمـات اجملتمـع           . املستمر

وأود . يتـه املدين، والشركاء اآلخرين، على تعـاوهنم املتواصـل مـع املكتـب أثنـاء اضـطالعه بوال                
سيما أثناء هـذه الفتـرة املليئـة بالتحـديات، وكـذلك إىل          أن أتقدم بالشكر إىل ممثلي اخلاص، ال      

موظفي املكتب، وجلنـة الكـامريون ونيجرييـا املختلطـة، علـى إسـهامهم القـيم يف إقـرار الـسالم             
  .واالستقرار يف املنطقة دون اإلقليمية
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