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  ر األمني العام عن أنشطة مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقياـتقري    
    

   مقدمة   -أوال   
ــسمرب / كــانون األول٢٠يف رســالة مؤرخــة    - ١ ــيس  )S/2010/661 (٢٠١٠دي ــق رئ ، واف

 كـانون   ٣١حـىت   ) املكتـب (جملس األمن على متديد والية مكتب األمم املتحدة لغـرب أفريقيـا             
  تقــدمي تقريــر كــل ســتة أشــهر عــن تنفيــذ املكتــب لواليتــه  ب إيلّ، وطلــ٢٠١٣ديــسمرب /األول
  .املنقحة

يونيــه / حزيـران ٣٠ينـاير إىل  / كـانون الثـاين  ١ويغطـي هـذا التقريـر الفتـرة املمتـدة مــن        - ٢
وهو يتضمن حملة عامة عن التطورات على املستوى الوطين والتطورات الـشاملة لعـدة              . ٢٠١٣

غرب أفريقيا، كما يعـرض األنـشطة الـيت قـام هبـا املكتـب               قطاعات والتطورات عرب احلدود يف      
يف جمـــاالت الدبلوماســـية الوقائيـــة، واإلنـــذار املبكـــر، وبنـــاء القـــدرات للتـــصدي للتهديـــدات   

ويتـضمن التقريـر أيـضا عرضـا     . والتحديات الناشئة اليت تعترض الـسالم واالسـتقرار اإلقليمـيني         
ر مـع اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا       للجهود اليت بـذهلا املكتـب لتوطيـد أوجـه التـآز      

واحتـــاد هنـــر مـــانو واالحتـــاد األفريقـــي، يف جمـــال تعزيـــز الـــسالم واالســـتقرار يف هـــذه املنطقـــة  
  .اإلقليمية دون

    
  التطورات واالجتاهات يف غرب أفريقيا  -ثانيا   
  االجتاهات السياسية   -ألف   

، (S/2012/977) ٢٠١٢ديـسمرب   /ول كانون األ  ٣١ املؤرخ   منذ صدور تقريري األخري     - ٣
ظلـــت تـــداعيات األزمـــات الـــيت انـــدلعت يف مـــايل ويف منطقـــة الـــساحل والتـــوترات املتـــصلة  

 بيــساو تــسيطر -باالنتخابــات يف عــدد مــن البلــدان وعــدم اكتمــال العمليــة االنتقاليــة يف غينيــا 
عسكرية اليت قادهتـا    ويف مايل، ومع انطالق العمليات ال     . على املشهد السياسي يف غرب أفريقيا     
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ــاير، قامــت الــدول األعــضاء يف اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب    /فرنــسا يف كــانون الثــاين  ين
أفريقيــا حبــشد ونــشر قــوات حتــت رايــة بعثــة الــدعم الدوليــة يف مــايل بقيــادة أفريقيــة مــن أجــل   

  . مساعدة قوات الدفاع واألمن يف مايل على استعادة سيادة البلد وسالمته اإلقليمية
وسـلّطت العمليــات العـسكرية يف مــايل الــضوء علـى ضــرورة تعزيـز التعــاون اإلقليمــي       - ٤
اجملال األمـين وعلـى ضـرورة اختـاذ تـدابري حمليـة أكثـر صـرامة ملنـع اجلماعـات اإلرهابيـة مـن                          يف

ويف هذا الصدد، مت تنفيذ عـدد مـن املبـادرات علـى املـستوى دون                . التسلل من البلدان اجملاورة   
هيئـة رؤسـاء الـدول واحلكومـات        كافحـة اإلرهـاب اعتمـدهتا       مل وال سيما استراتيجية     اإلقليمي،
لجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا أثناء قمتها العادية الثانية واألربعني اليت عقـدت             التابعة ل 

ــر/ شــباط٢٨ و ٢٧ياموســوكرو يف  يف ويف غــضون ذلــك، اختــذ جملــس األمــن   . ٢٠١٣ فرباي
ــرار  ــاد      ) ٢٠١٣ (٢١٠٠الق ــددة األبع ــة املتع ــة األمــم املتحــدة املتكامل ــه بعث ــشأ مبوجب ــذي أن ال

لتحقيــق االســتقرار يف مــايل وقــرر نقــل صــالحيات بعثــة الــدعم الدوليــة إىل البعثــة املتكاملــة يف  
وفضال عن الشواغل األمنية، ستركز األمم املتحـدة يف املقـام األول علـى عمليـة                . يوليه/متوز ١

    .ئة الظروف املواتية إلجراء انتخاباتالتحاور واملصاحلة وهتي
ــة        - ٥ ــذه املنطقـ ــة يف هـ ــة وفعالـ ــسات دميقراطيـ ــاء مؤسـ ــرز صـــوب بنـ ــدم احملـ ــم التقـ ورغـ

ففـي توغـو وغينيـا    . اإلقليمية، مـا زالـت عـدة بلـدان تواجـه تـوترات متـصلة باالنتخابـات          دون
ب املعارضــة وموريتانيــا، ال تــزال هنــاك اختالفــات يف وجهــات النظــر بــني احلكومــات وأحــزا  

ل إىل ويف توغــو وغينيــا، تــصاعدت حــدة التــوترات لتتحــوّ  . بــشأن إجــراء انتخابــات تــشريعية 
ويف كـوت ديفـوار،   . مظاهرات عنيفة أسفرت عن خـسائر يف األرواح وأضـرار يف املمتلكـات            

يفوارية، االنتخابـات احملليـة الـيت       إلقاطع احلزب احلاكم السابق، املعروف باسم اجلبهة الشعبية ا        
ذ ويف غامبيـا، مل ُتنفَّـ     . أبريل مما أسـفر عـن وقـوع حـوادث عنـف متفرقـة             / نيسان ٢١جرت يف   

اإلصــالحات الــضرورية لكفالــة إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة قبــل إجــراء االنتخابــات احملليــة  
  .دفع أحزاب املعارضة إىل االنسحاب من املشاركة فيها مما
إلقليميــة تطــورات إجيابيــة يف جمــال    ورغــم هــذه التحــديات، شــهدت املنطقــة دون ا      - ٦

فربايــر التزمــت حكومتــا غينيــا وكــوت ديفــوار حبــل /ويف شــباط. التعــاون والتكامــل اإلقليمــيني
بسبل سلمية عن طريق سـحب القـوات        احلدودية  القدمي العهد بينهما بشأن قرية كبيابا       النـزاع  

وباملثـل،  . ركة لترسـيم احلـدود    املسلحة التابعة لكال البلدين من هذه املنطقـة وإنـشاء جلنـة مـشت             
زاع احلدودي بني بوركينا فاسو والنيجر حبكم صادر عن حمكمـة العـدل الدوليـة يف            ـفض الن  مت

ــسان١٦ ــل / ني ــرض       ٢٠١٣أبري ــشكل ُم ــد مبوجــب هــذا احلكــم ترســيم احلــدود ب حيــث أعي
  . الطرفني لكال

  



S/2013/384  
 

13-37127 3 
 

 واالجتار باملخـدرات،    االجتاهات األمنية، مبا يف ذلك اإلرهاب، واألمن البحري،          -باء   
  واجلرمية املنظمة 

ــشكِّ     - ٧ ــزال ت ــة ال ت ــاطق جغرافي ــاك ثــالث من ــدام االســتقرار يف  ل مــصدراًهن  كــبريا النع
ويف حـوض هنـر مـانو،       . أفريقيا، وهي حوض هنر مانو، وخليج غينيـا، ومنطقـة الـساحل            غرب

انعـدام املـساواة يف الـدخل        عموما، ويعود ذلـك أساسـا إىل تفـاقم ظـاهرة             قلِّبةال تزال احلالة مت   
ــة،          ــدهور البيئ ــشباب، وت ــة يف صــفوف ال ــة، وإىل البطال ــوترات اجتماعي ــن ت ــصاحبها م ــا ي وم
ــة، وعــدم اكتمــال عمليــات نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة      وضــعف قطــاعي األمــن والعدال

الوطنيـة  سهولة اختراق احلدود    ومما يفاقم هذه التحديات الداخلية احملِدقة باالستقرار        . اإلدماج
ويف خلــيج . والعــصابات اإلجراميــة دون أي عوائــق عــرب احلــدود  ممــا يــسّهل انتقــال األســلحة  

غينيــا، اختــذت التهديــدات العــابرة للحــدود بعــدا جديــدا نتيجــة للقرصــنة وغريهــا مــن أشــكال  
أما األزمة يف مايل وهـشاشة الوضـع يف منطقـة الـساحل، فـال تـزال تـؤثر علـى                     . اجلرمية املنظمة 

ــدا ــدات       األخــرى ن البل ــرابط التهدي ــن ت ــت ذات ع ــي تكــشف يف الوق ــا، وه ــرب أفريقي يف غ
  .الوطنية يف هذه املنطقة دون اإلقليمية عرب
ــاء          - ٨ ــع أحن ــشران يف مجي ــاب ينت ــديين واإلره ــدو أن التطــرف ال ــك، يب ــى ذل ــالوة عل وع

ــا  غــرب ــا وخارجه ــصنع       . أفريقي ــيت حــدثت يف م ــائن ال ــة الره ــن خــالل أزم ــك م ــضح ذل ويت
ينـاير، واختطـاف أسـرة      /كانون الثاين  ١٦ورين للغاز قرب مدينة إن أميناس يف اجلزائر يف          تيقنت

مـايو  / أيـار ٢٣وإضافة إىل ذلك، وقع يف النيجر يف    . فرباير/ شباط ١٩فرنسية يف الكامريون يف     
أفريقيـا اسـتهدفا ثكنـات عـسكرية يف مشـال       اعتداءان نفذهتما حركة التوحيد واجلهاد يف غرب  

قامـت  بـدورها   و. اديز، ومصنعا لليورانيوم يف مدينة أرليت الواقعـة مشـال وسـط البلـد             مدينة أغ 
، بتوسـيع نطـاق أنـشطتها خـارج إقلـيم نيجرييـا، وهكـذا أصـبحت                  املقاتلـة  مجاعة بوكـو حـرام    

ــها    ــة بأكمل ــدا لالســتقرار يف املنطق ــشكل هتدي ــة    . ت ونتيجــة الرتفــاع مــستوى العنــف يف منطق
مـايو، حالـة    / أيـار  ١٤أعلن الرئيس النيجريي غودالك جوناثـان، يف        الشمال الشرقي من البلد،     

مـايو، انتقـل    / أيـار  ١٥وبعـد ذلـك يف      . الطوارئ يف ثالث واليات هـي بورنـو ويـويب وأدامـاوا           
ــرام     ــو حـ ــيم بوكـ ــذه الواليـــات للتـــصدي لتنظـ ــبرية إىل هـ ــداد كـ ــيجريي بأعـ ويف . اجلـــيش النـ

يـا هـذه اجملموعـة واجلماعـة املـشبوهة املتفرعـة       يونيه، صنفّت احلكومة النيجرييـة رمس   /حزيران ٤
  . ت قانونا حيظرمها، وسّن‘‘غري قانونية وإرهابية’’بأهنا جمموعة “ أنصار”عنها املعروفة باسم 

واتضحت حمدودية القدرات اإلقليمية على إقامة آليات أمنية مجاعيـة يف غـرب أفريقيـا        - ٩
لك نتيجـة لعجـز دول منطقـة الـساحل عـن        نتيجة لعدم كفايـة تـصديها لألزمـة يف مـايل، وكـذ            

بيــساو  - وقــد ســلطت األزمتــان يف مــايل وغينيــا . تعزيــز مراقبــة احلــدود ومكافحــة اإلرهــاب 
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الضوء أيضا على التحديات الـيت تواجههـا مؤسـسات قطـاع األمـن الواهنـة وعلـى التهديـدات                    
ورغم إحراز بعـض التقـدم      . النامجة عن اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية يف غرب أفريقيا         

بيــساو وغينيــا، فــإن اجلماعــة     - علــى مــستوى مبــادرات إصــالح القطــاع األمــين يف غينيــا      
االقتصادية لدول غرب أفريقيا مل ُتكمل بعـد صـياغة مـشروع اإلطـار الـسياسي وخطـة العمـل             

  .بشأن إدارة القطاع األمين
ة أن غـرب أفريقيـا ال يـزال    وأكدت عمليات ضبط املخدرات يف املنطقة دون اإلقليميـ    - ١٠
ووفقــا ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين     . ل نقطــة عبــور لالجتــار غــري املــشروع باملخــدرات     ميثِّــ

ينــاير يف / كيلوغرامــا مــن اهلريويــن يف كــانون الثــاين١٢٧باملخــدرات واجلرميــة، متــت مــصادرة 
ايـر يف مينـاء    فرب/ كيلوغراما مـن الكوكـايني يف شـباط        ٢٨٢ميناء كوتونو، بنن؛ ومتت مصادرة      

 كيلوغرامـا مـن الكوكـايني يف امليـاه اإلقليميـة            ١٦٨مارس مـصادرة    /تيما، غانا؛ ومتت يف آذار    
كانـت قـد انطلقـت مـن الـسنغال؛ ومتـت         لربيطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية      للمملكة املتحدة   

مـارس،  /ارآذ ٢٣ويف  . يف مطار لومي الدويل يف توغو     امليثافيتامني   كيلوغراما من    ١٤مصادرة  
ــة مت اعتــراض ســفينة حتمــل طــنني مــن الكوكــايني مــن     ــة زويال ـفنــمجهوري يف عــرض البوليفاري

أبريــل، صــادرت /ويف نيــسان. األخــضر  ميــل جنــوب غــرب الــرأس٧٠٠البحــر، علــى مــسافة 
قوات األمن املوريتانية، قرب احلدود اجلزائرية، قرابة الطن من تشكيلة متنوعـة مـن املخـدرات                

 الــيت كانــت قادمــة مــن مشــال مــايل، ممــا يؤكــد اســتمرار اســتخدام الطريــق           غــري املــشروعة 
ويبعث االجتار باألدوية املغشوشة وإنتاج امليثافيتامني وإدمان املخدرات علـى قلـق            . الصحراوية

  . متزايد يف املنطقة دون اإلقليمية
ــصاد         - ١١ ــشطة االقت ــن ولألن ــدا لألم ــشكل هتدي ــا ت ــيج غيني ــزال القرصــنة يف خل ية يف وال ت

مايو، أبلغت املنظمة البحريـة الدوليـة       / أيار ٢٩ يناير و / كانون الثاين  ١وبني  . البلدان املتأثرة هبا  
 حالة ارتكاب جرائم قرصنة وسطو مسلح يف ميـاه غـرب أفريقيـا أو حماولـة ارتكاهبـا،                   ٢٩عن  

ت أربـع   كانـ  املبلَّغ عنـها،     ٢٩ ومن أصل هذه احلوادث الـ    . ٢٠١٢ حالة يف عام     ٣٠ مقارنة بـ 
وعالوة على ذلـك، مت اإلبـالغ       . عنها فيما بعد  مت اإلفراج   أربع سفن   حوادث تتعلق باختطاف    

فرباير، عندما أطلقت النريان على ناقلـة نفـط يف مرسـى الغـوس              /شباط ٤عن وقوع إصابة يف     
وسـُيعقد مـؤمتر قمـة لرؤسـاء الـدول يف الكـامريون يف              . أحـد أفـراد الطـاقم      مما أسفر عـن مقتـل     

يونيــه لوضــع اســتراتيجية إقليميــة ملكافحــة القرصــنة يف خلــيج غينيــا تلبيــة   / حزيــران٢٥و  ٢٤
واعتمـدت القمـة مدونـة الـسلوك        ). ٢٠١٢ (٢٠٣٩للطلب الذي تـضمنه قـرار جملـس األمـن           

بشأن منع وقمع القرصنة، والسطو املـسلح ضـد الـسفن، واألنـشطة البحريـة غـري املـشروعة يف                    
ل االستراتيجية اإلقليمية، ومتهـد الطريـق أمـام اعتمـاد صـك         غرب ووسط آسيا، اليت حتدد شك     

ويف غضون ذلك، تتواصـل عمليـة التـصديق علـى االسـتراتيجية البحريـة املتكاملـة                 . ملزم قانونا 
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أفريقيـا بنـاء علـى مـشاورات مـع           وخطة التنفيذ اللتني أعدهتما اجلماعة االقتصادية لدول غرب       
  . اإلعالم دين ووسائلخرباء مستقلني ومنظمات من اجملتمع امل

نتيجــة للجهــود بــني ليربيــا وكــوت ديفــوار اخنفــض عــدد اهلجمــات عــرب احلــدود وقــد   - ١٢
، وذلـك بـدعم مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا وعمليـة                  البلـدين املستمرة اليت تبذهلا حكومتـا      

اردة الوضــع ال يـــزال متـــوترا يف ظـــل األنبـــاء الـــو غـــري أن . ديفـــوار األمــم املتحـــدة يف كـــوت 
مرتزقــة ومقــاتلني ســابقني وعناصــر مــسلحة أخــرى فــضال عــن عــدم الــتحكم يف    وجــود  عــن

  .األسلحة تداول
  

  االجتاهات االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية   -جيم   
وفقا للجماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، سـّجلت منطقـة غـرب أفريقيـا خـالل                     - ١٣

 يف املائـة علـى      ٤,٥ يف املائة، مقابل     ٧صادي تناهز    نسبة منو اقت   ٢٠١٣النصف األول من عام     
ــدود      ــضخم يف حـ ــدل التـ ــل معـ ــا ظـ ــرها، بينمـ ــارة بأسـ ــستوى القـ ــع  ٧,٣مـ ــة يف مجيـ  يف املائـ

أمـا البلـدان الـيت سـجلت أعلـى معـدالت منـو، وهـي ليربيـا بنـسبة                . املنطقة دون اإلقليميـة    أحناء
 يف املائـة، فتوجـد      ٩,٨ ديفوار بنسبة     يف املائة، وكوت   ١٩,٧ يف املائة، وسرياليون بنسبة      ٨,٣

. يف حوض هنر مانو وهي املنطقة األكثـر رخـاء ولكنـها األكثـر هـشاشة مـن الناحيـة الـسياسية                     
ــذل        ــا ب ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة االقت ــالتقرير، واصــلت اجلماع ــشمولة ب ــرة امل وخــالل الفت

، بـإطالق برنـامج   ٢٠٢٠جهودها الرامية إىل حتقيق التكامل االقتـصادي والنقـدي حبلـول عـام        
  .يهدف إىل تطوير البىن التحتية، واالستثمار يف الزراعة، وتشجيع تشغيل الشباب

ورغم هذا األداء االقتصادي القوي، ال تـزال منطقـة غـرب أفريقيـا تعـاين مـن ارتفـاع                      - ١٤
مستويات الفقر ومن التوزيع غري املتكافئ للثروات ومن ارتفـاع معـدالت البطالـة يف صـفوف                 

وباملثل، فإن استمرار ارتفاع أسـعار الغـذاء والوقـود          .  ومن الكوارث الطبيعية املتكررة    شبابال
وتعد مؤشـرات التنميـة البـشرية       . ما زال يؤثر على الظروف املعيشية لفئات كبرية من السكان         

  .من بني األدىن يف العامل
ــة يف       - ١٥ ــة ســوء التغذي ــذائي وأزم ــن الغ ــدام األم ــداعيات انع ــزال ت ــساحل  وال ت ــة ال  منطق
ــالتــشرد نتيجــة و ــة زاع يف مــايل وـالن ــة األمني ــة   احلال ــا تــسيطر علــى احلال يف مشــال شــرق نيجريي

 مليـون شـخص     ١١,٤فمنطقـة الـساحل مـا زالـت تتـضمن حـوايل             . أفريقيا اإلنسانية يف غرب  
و ويف بعض املناطق من بوركينـا فاسـ       . يعانون من انعدام األمن الغذائي وحيتاجون إىل املساعدة       

بيساو وليربيا وسـرياليون، يعـاين األطفـال دون سـن اخلامـسة مـن سـوء تغذيـة                    - وغينيا وغينيا
 يف املائــة مــن إنتــاج ٥٠ وباســتثناء نيجرييــا، الــيت تــساهم بـــ . حــاد عــام يفــوق عتبــة الطــوارئ 

. ٢٠١٣-٢٠١٢احلبــوب يف املنطقــة، جنــت بلــدان منطقــة الــساحل حمــصوال جيــدا يف الفتــرة  
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ملزمن الذي يعاين منه الـسكان وارتفـاع أسـعار املـواد الغذائيـة والعقبـات الـيت                  أن الضعف ا   غري
 وعلـى  ٢٠١٢على التعـايف مـن تبعـات جفـاف سـنة            حتّد من قدرهتم    حتول دون التنقل ال تزال      

  .التكيف مع األزمات اليت قد تواجههم يف املستقبل
ففــي . لــة اإلنــسانية أيــضاويــؤثر انعــدام األمــن يف مجيــع أحنــاء غــرب أفريقيــا علــى احلا   - ١٦

أبريــل /نيجرييــا، أبلغــت الوكالــة الوطنيــة إلدارة حــاالت الطــوارئ أنــه حــىت هنايــة شــهر نيــسان 
زاع العشائري وانعدام األمن قـد ارتفـع ليـصل          ـ، كان عدد السكان املشردين بسبب الن      ٢٠١٣

ــا يف .  شــخص١ ١٠٠ شــخص وأن عــدد اخلــسائر يف األرواح ال يقــل عــن   ٣٢ ٠٠٠إىل  أم
علـى يـد عناصـر يـشتبه بانتمـائهم          الية يويب، فقد تسبب مقتل عشرة عاملني يف جمال الصحة           و

فربايـر وثالثـة   / شـباط ٩أثناء القيام حبملة حتصني ضـد شـلل األطفـال يف       إىل مجاعة بوكو حرام     
بعد يومني من ذلـك يف انتكـاس اجلهـود الراميـة          الدميقراطية  كوريا الشمالية   مجهورية  أطباء من   

قضاء على شلل األطفال يف هذا البلد الذي ُسـجلت فيـه أكثـر مـن نـصف حـاالت شـلل                إىل ال 
  .األطفال يف العامل

 ٤٥ ٠٠٠ويف كوت ديفوار، تواصل حتسن احلالة اإلنسانية العامـة تـدرجييا، رغـم أن                 - ١٧
يف مـالذاً    الجـئ    ٨١ ٠٠٠يف حـني وجـد      من املـشردين داخليـا ال يزالـون موجـودين يف البلـد              

ــدان  ــع األول مــن عــام     . اجملــاورةالبل ــيت شــهدها الرب ــودة ال  يف إطــار ٢٠١٣ورغــم موجــة الع
عمليات العـودة الطوعيـة إىل الـوطن بإشـراف مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، فـإن               

مـارس، شـن رجـال      /ويف آذار . انعدام األمن يف غرب البلد حال دون استدامة عمليات العـودة          
اطق الواقعـة علـى امتـداد احلـدود الليربيـة ممـا أدى إىل تـشريد         مسلحون هجمات جديدة يف املن    

مــايو فــّر أكثــر مــن  / شــخص بــشكل مؤقــت، ويف أيــار ٨ ٠٠٠  و٧ ٠٠٠عــدد يتــراوح بــني 
إىل البلـد   ومنذ اندالع األزمة يف مايل، أدى عـدم االسـتقرار يف مشـال              .  شخصا إىل ليربيا   ٤٥٠

إىل البلــدان شخــصا جلــأوا  ١٧٤ ٠٠٠ شــخص، مــن بينــهم  ٤٧٥ ٠٠٠تــشريد مــا جمموعــه  
ــاين . اورةاجملــ ــذ كــانون الث ــاير/ومن ــارهم، ومت  ٦٠ ٠٠٠، مت تــشريد حــوايل  ين  شــخص مــن دي

  . شخص آخر إىل موقعني يف منطقة كيدال١٠ ٠٠٠تشريد 
  

  االجتاهات املتعلقة باحلوكمة الرشيدة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان  - دال   
زيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها يف غـرب أفريقيـا بـسبب         تعرقلت اجلهـود الراميـة إىل تع         - ١٨

عــدم االســتقرار الــسياسي والتــوترات املتعلقــة باالنتخابــات والعنــف القبلــي وخطــر اإلرهــاب    
وال تزال هناك حاالت مزعومة مـن القتـل خـارج نطـاق القـضاء واالختفـاء القـسري                   . املتنامي

ــق فيهــا بــشكل كامــل بعــد    مل ــزال التقــدم . جيــر التحقي ــا يف حــاالت أخــرى جتــري   وال ي  بطيئ
وعلى الرغم من ذلـك، اختـذ عـدد مـن بلـدان غـرب أفريقيـا بعـض اخلطـوات                     . احملاكمات فيها 
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وال يزال يلزم القيـام بـالكثري   . اإلجيابية الرامية إىل تعزيز ثقافة احلوكمة الرشيدة وسيادة القانون 
لإلفـالت مـن العقـاب،      يف جمال بنـاء قـدرات مؤسـسات الدولـة يف املنطقـة مـن أجـل التـصدي                    

املعــين مبكافحــة قليمــي اإلؤمتر املــعلــى النحــو املطلــوب يف إعــالن بامــاكو الــذي مت اعتمــاده يف  
اإلفــالت مــن العقــاب وبالعدالــة وحقــوق اإلنــسان يف غــرب أفريقيــا الــذي مت تنظيمــه برعايــة     

ن  كـــانو٤ إىل ٢يف الفتـــرة مـــن امـــاكو وعقـــد يف بمكتـــب األمـــم املتحـــدة لغـــرب أفريقيـــا،  
  .٢٠١١ديسمرب /األول
ويف الوقــت نفــسه، ظــل اجملتمــع املــدين يف غــرب أفريقيــا، وال ســيما منظمــات املــرأة،      - ١٩

ملتزمــا بتخفيــف حــدة التــوتر وتعزيــز ثقافــة احلوكمــة الرشــيدة، ومنــع الرتاعــات علــى الــصعيد  
ــة إىل تعزيــز التنــسيق بــني الــشبكات النــسائية يف امل   . احمللــي نطقــة دون وتتواصــل اجلهــود الرامي

اإلقليمية، من خالل اجلهود اليت يبذهلا الفريـق العامـل املعـين بـاملرأة والـسالم واألمـن يف غـرب                     
 مكتـــب األمـــم املتحـــدة لغـــرب أفريقيـــا وصـــندوق      ٢٠٠٩أفريقيـــا الـــذي أنـــشأه يف عـــام    

  .املتحدة اإلمنائي للمرأة األمم
    

  أنشطة مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا  -ثالثا   
املـــساعي احلميـــدة لألمـــم املتحـــدة وأنـــشطتها يف جمـــايل توطيـــد الـــسالم ومنـــع     -ألف   

  الرتاعات نشوب
خالل الفترة قيـد االسـتعراض، واصـل املكتـب بـذل املـساعي احلميـدة باسـم املنظمـة،                 - ٢٠

مركزا على تعزيـز العمليـات واملؤسـسات الدميقراطيـة يف مجيـع أحنـاء املنطقـة، وبـشكل خـاص                     
ات املتـصلة باالنتخابـات يف غينيـا، وعلـى إعـادة العمـل بالنظـام الدسـتوري           على معاجلـة التـوتر    

  .مايل يف
  

  مايل ومنطقة الساحل    
مؤسـسات  العمـل بـشكل وثيـق مـع         ، سعيد جنيت،    واصل ممثلي اخلاص لغرب أفريقيا       - ٢١

منظومة األمم املتحدة، وكذلك مع أصحاب املصلحة يف مايل واجلهات املعنية على الـصعيدين              
املفهـوم االسـتراتيجي بـشأن مـايل الـذي جـرى            لتوفري الدعم من أجل تنفيذ      قليمي والدويل،   اإل

ــاده يف اجتمـــاع فريـــق   ــة املعـــين بالـــدعم واعتمـ ــة يف املتابعـ ــاكو يف  احلالـ ــود يف بامـ ــايل املعقـ مـ
وواصل املكتب أيضا مشاركته يف وضع اسـتراتيجية األمـم          . ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  ١٩

 بالتعــاون الوثيــق مــع مكتــب املبعــوث ،)S/2013/354انظــر  (ملــة ملنطقــة الــساحلاملتحــدة املتكا
، والفريق اإلقليمي التابع جملموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة           رومانو برودي  اخلاص ملنطقة الساحل  
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نف أعمـال   أوقبـل أن ُتـست    . ويف مـايل  . اإلقليمية يف داكار، واملنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية      
اليت يبذهلا فريـق الوسـاطة التـابع    جهود للالدعم ممثلي اخلاص  يناير، قدم   /كانون الثاين القتال يف   

  . لجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لإلعداد للمفاوضات مع اجلماعات يف الشمالل
ولــدى اســتئناف أعمــال القتــال، أجــرى ممثلــي اخلــاص، دعمــا جلهــود مكتــب األمــم        - ٢٢

عثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة املتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار يف  املتحــدة يف مــايل والحقــا ب
، )٢٠١٢ (٢٠٨٥عنية بـشأن تنفيـذ قـرار جملـس األمـن            املهات  خمتلف اجل مايل، مشاورات مع    

وكذلك بـشأن خيـارات التعامـل مـع اجلماعـات غـري اإلرهابيـة ومـع غريهـا مـن ممثلـي سـكان                         
، وبوجه خـاص، أجـرى ممثلـي اخلـاص        .  دائم لألزمة  املناطق الشمالية من أجل التوصل إىل حل      

 مناقــــشات مــــع ســــلطات مــــايل االنتقاليــــة يف بامــــاكو، ومــــع رئــــيس يف مناســــبات خمتلفــــة
كومباوري، بصفته وسيط اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا املعـين              بليز   ،فاسو بوركينا

 كادريـــه ديزيريـــه مبـــايل، ومـــع رئـــيس مفوضـــية اجلماعـــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا، 
كـذلك تـرأس وفـود      . ويدراوغو، وكذلك مع عدد من رؤساء الـدول واحلكومـات يف املنطقـة            

األمم املتحدة املشاركة يف جلسات وساطة اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا ودورات                
جملــس األمــن، وقمــة رؤســاء دول وحكومــات اجلماعــة االقتــصادية، وشــارك يف وفــود األمــم   

ــيت عقــدت يف       املتحــدة ا ــدعم املعــين مبــايل ال ــة وال ــق املتابع ــة املــستوى إىل اجتماعــات فري لرفيع
وخــالل الفتــرة املــشمولة   . أبريــل/ نيــسان١٩فربايــر ويف بامــاكو يف  / شــباط٥بروكــسل يف 

بــالتقرير، تعــاون بــشكل وثيــق مــع مفوضــية اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، ومــع     
 مايل، وبعثة الدعم الدولية يف مايل بقيادة أفريقية، والحقـا مـع            رئيَسي مكتب األمم املتحدة يف    

رئيس بعثة األمـم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف مـايل، وذلـك أجـل                       
  ).٢٠١٣ (٢١٠٠تشجيع احلوار السياسي وتنفيذ قرار جملس األمن 

تحـــدة املتكاملـــة ملنطقـــة ويف غـــضون ذلـــك، ويف ســـياق وضـــع اســـتراتيجية األمـــم امل  - ٢٣
الــساحل، قــام ممثلــي اخلــاص ومبعــوثي اخلــاص ملنطقــة الــساحل بزيــارة مــشتركة إىل الــسنغال     

ــا فاســو والنيجــر يف الفتــرة مــن    ــا وبوركين واجتمعــا مــع . فربايــر/ شــباط١٥ إىل ١٣وموريتاني
ــة التاب     ــادة اجملتمــع املــدين واألفرقــة القطري عــة لألمــم رؤســاء الــدول واملــسؤولني احلكــوميني وق

املتحدة ملناقشة التحديات اليت تواجه املنطقة واجملاالت اليت يلزم التدخل فيهـا ملعاجلـة األسـباب              
ويف نيــامي، حــضرا احللقــة الدراســية الدوليــة بــشأن األمــن والتنميــة يف  . الكامنــة وراء الــضعف

ــسالم ومر         ــدويل لل ــد ال ــة النيجــر واملعه ــها حكوم ــيت نظمت ــصحراء ال ــساحل وال ــة ال ــز منطق ك
  .استراتيجيات األمن يف منطقة الساحل والصحراء
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  غينيا    
ففـي  . خالل األشهر الستة املاضية شـهدت احلالـة الـسياسية يف غينيـا تطـورات إجيابيـة                  - ٢٤

مارس، تولدت توترات سياسية كبرية مـن       /يناير ومنتصف آذار  /الفترة الواقعة بني كانون الثاين    
لثقـة بـني احلكومـة واملعارضـة، كمـا نـشأ منـاخ مـن عـدم                  جّراء االنقسامات العميقـة وانعـدام ا      

وتركــزت اخلالفــات علــى ثــالث . االســتقرار، وجــرت أحــداث عنــف ال ســيما يف كونــاكري
واميـارك  ”اختيـار شـركة     : مسائل رئيسية تتعلق باالنتخابات التشريعية اليت طال تأجيلها وهـي         

ة بالتنفيـذ الـتقين لالنتخابـات؛    من جنوب أفريقيا لتكون معني) Waymark InfoTech (“إنفوتك
وقيام الرئيس باختيار رئيس اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة، وهو اختيار كان حمـل اعتـراض                
ــشتات يف          ــيمني يف ال ــيني املق ــواطنني الغين ــشاركة امل ــاء املعارضــة؛ وم ــب زعم ــن جان شــديد م

أعمــال العنــف واخلــسائر وعــالوة علــى ذلــك، تبــادل الطرفــان اللــوم علــى . االنتخابــات املقبلــة
ــاكري  ــع هــذا زعمــاء املعارضــة إىل طلــب    . الفادحــة يف األرواح واملمتلكــات يف كون ــد دف وق

  .الوساطة الدولية، األمر الذي كان قوبِل مبعارضة شديدة من املعسكر الرئاسي
، فقد قمت منذ اندالع األزمة ببذل املـساعي احلميـدة           جملس األمن وكما يعلم أعضاء       - ٢٥
ويف هـذا الـسياق،   .  املتحدة يف غينيا عن طريق ممثلي اخلاص لغرب أفريقيا، سعيد جنيت          لألمم

 اخلـاص بزيـارات عديـدة إىل كونـاكري، قـدم فيهـا املـشورة والتـشجيع إىل الطـرفني                     يقام ممثلـ  
لكي يشاركا يف حوار بناء، باإلضافة إىل قيامه يف الوقت نفسه ببناء شراكة قويـة مـع اجلهـات                  

وهكــذا . الزعمــاء اإلقليمــيني وأعــضاء اجملتمــع الــدويل الرئيــسيني املمــثَّلني يف البلــد   املعنيــة مــن 
ألفـا كونـدي،   غينيا مارس، وعلى الرغم من استمرار اخلالفات، اتفق رئيس /وحبلول هناية آذار  

وزعماء املعارضة الرئيسيني سـيلو دالـني ديـالو، وسـيديا تـوري، والنـسانا كويـايت علـى القيـام                     
 ، اخلـاص  يعلـى اقتـراح ممثلـ      وبنـاء  .فاهتم يف ما يتعلق بتنظيم االنتخابات التـشريعية       مبناقشة خال 

و يف ــــــ دي والـسيد ديال ـــــ  بـني الـرئيس كون  ٢٠١٢ أبريـل /جرى أول لقـاء مباشـر منـذ نيـسان        
. مارس، وذلك حبضور رئيس الـسنغال مـاكي سـال   / آذار ٢٥و   ٢٤نواكشوط، مبوريتانيا، يف    

  .ستعدادمها للتوصل إىل حل توفيقي من أجل البلدوأعرب اجلانبان عن ا
وبعد ذلك، وافق الطرفان على الدخول يف مناقشات منظمة بشأن تنظـيم االنتخابـات               - ٢٦

أبريـل  / نيـسان ١٢وبناء علـى طلـب الطـرفني، قمـت يف          . التشريعية مبساعدة فريق من امليسرين    
يـسرين الطـرفني الغينـيني علـى التعامـل      وقـد سـاعد فريـق امل   . بتعيني ممثلي اخلاص يف هذا الفريق  

ووقَّـع  . مع انعدام الثقة املتبادل الشديد، وكذلك يف التغلب على ترددمهـا املبـدئي يف التفـاوض               
، الذي ساعد إىل حد كـبري علـى   “إعالن مناهضة العنف”أبريل على / نيسان ٢٤الطرفان يوم   

  .التخفيف من التوترات السياسية



S/2013/384
 

10 13-37127 
 

وأحـزاب  الغينيـة    خارجيـة غينيـا، وحيـضره ممثلـون عـن احلكومـة              ويترأس احلـوار وزيـر       - ٢٧
ــن   ــون عـ ــذلك ممثلـ ــة، وكـ ــسا واملعارضـ ــة فرنـ ــدة األمريكيـ ــة  الواليـــات املتحـ ــة الدوليـ واملنظمـ

ــا    ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف غيني ــة واالحتــاد األورويب وبرن ويــشمل جــدول  . للفرنكوفوني
ــه  ــتقين   )أ(أعمال ــذ ال ــة باملنف ــسائل املتعلق ــسجل االنتخــايب؛  امل ــة  )ب( وال ــة االنتخابي  أداء اللجن

ــة املــستقلة؛  ــسبة للغينــيني املقــيمني يف اخلــارج؛    )ج(الوطني  اجلــدول )د( مــسألة التــصويت بالن
  .االنتخايب الزمين
ووافقـوا  . وقد أحرز أطراف االجتماع تقدما كبريا بشأن مجيع بنـود جـدول األعمـال                - ٢٨

 الـذين يعيـشون يف سـبعة عـشر بلـدا يف االنتخابـات؛ وتوصـلوا                 على مشاركة املواطنني الغينيني   
إىل حـــل وســـط بـــشأن الطرائـــق الكفيلـــة بتحـــسني أداء اللجنـــة الوطنيـــة االنتخابيـــة املـــستقلة  
ــة          ــصاف يف العملي ــشفافية واإلن ــز ال ــدابري لتعزي ــن الت ــسلة م ــى سل ــوا عل ــا اتفق وشــفافيتها؛ كم

 ياللجنة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة بـإبالغ ممثلـ     يونيه، قام رئيس / حزيران ١٣ويف  . االنتخابية
ــاريخ         ــه تـ ــدد فيـ ــات ُحـ ــنقح لالنتخابـ ــين مـ ــدول زمـ ــه جبـ ــشاركني معـ ــسرين املـ ــاص وامليـ اخلـ

يونيه موعدا هنائيا لتقـدمي الترشـيحات       / حزيران ١٨يوليه موعدا لالنتخابات، وتاريخ     /متوز ٢٨
 ١٨خبني ملدة ستة أيـام يف الفتـرة مـن         لالنتخابات التشريعية، كما أعيد فتح باب التسجيل للنا       

وعلــى الــرغم مــن أن قيــادة اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املــستقلة قامــت . يونيــه/ حزيــران٢٤إىل 
، فقـد   ٢٤بتقدمي اجلدول الزمين املنقح باعتباره نتيجة لتوافق اآلراء بني أعضائها البالغ عـددهم              

لة إىل أن اجلدول الزمين املنقح يـشوبه شـيء          أشار بعض أعضاء اللجنة االنتخابية الوطنية املستق      
 واقترحـوا إجـراء املزيـد مـن املـشاورات           .من عدم االتساق، وأيدهتم أحزاب املعارضة يف ذلـك        

، من أجل التوصل إىل حل توفيقي مناسـب بـشأن مواعيـد             امليسرينبرعاية فريق   مع األطراف،   
ويف الوقــت . نيــة املتعلقــة بــاالقتراعجديــدة لالنتخابــات، مــع مراعــاة مجيــع القيــود املاليــة والتق 

نفسه، جرى تشجيع األطراف على مواصلة إبداء املرونة واالسـتعداد لتقـدمي التنـازالت خـالل                
ومـن الواضـح    . إجراء املناقشات بشأن املسائل املتبقية مبا يف ذلـك اجلـدول الـزمين لالنتخابـات              

صيغة النهائيــة هلــذا التقريــر، وأثنــاء وضــع الــ. أن هــذه املكاســب هــشة وميكــن فقــداهنا بــسهولة
ــاكري الســتئناف مــشاوراته مــع       كــان ــه التاســعة إىل كون ــام بزيارت ــستعد للقي ممثلــي اخلــاص ي

  .الغينية األطراف
ولئن كانت املشاكل املعقدة واحلساسة اليت تواجه غينيا ال تزال بعيدة كـل البعـد عـن                   - ٢٩

 يف حـوار بنـاء يبـشر بـاخلري بالنـسبة            احلل، فإن حتول الطرفني من موقف املواجهـة إىل الـدخول          
والفضل يف التقدم الذي نشهده يعود للمهـارات العاليـة الـيت يتمتـع هبـا                . ملعاجلة املسائل العالقة  

وكـذلك فقـد كـان للـدعم الـذي حـصلوا عليـه مـن         .  اخلاص وامليسرون املـشاركون معـه   يممثل
قــدمها ممثلــو االحتــاد األورويب فريــق األمــم املتحــدة القطــري، واملــساعدة متعــددة األوجــه الــيت  
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ــة للفرانكوفونيــة وفرنــسا يف كونــاكري، دور ال يــستهان بــه يف التقــدم احملــرز     واملنظمــة الدولي
  .اآلن حىت

  
  غامبيا    

ــا    / شــباط١٥ إىل ١١يف الفتــرة مــن   - ٣٠ فربايــر، قــام مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقي
ر املبكر إىل غامبيا، لتقييم احلالة الـسياسية        ومفوضية حقوق اإلنسان بإيفاد بعثة مشتركة لإلنذا      

وحالة حقوق اإلنسان، وملتابعة عدد من مـسائل حقـوق اإلنـسان، واستكـشاف سـبل جديـدة                  
ولــوحظ خــالل الزيــارة أن البلــد ال يــزال يواجــه   . للتعــاون مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري  

لقــرار الــذي اختذتــه  حتــديات سياســية وحتــديات يف جمــال حقــوق اإلنــسان، كمــا يتــضح مــن ا   
النتــائج الــيت  البعثــة يف وأشــارت . أبريــل/ نيــسان٤املعارضــة مبقاطعــة االنتخابــات احملليــة يف    

توصلت إليها إىل ضرورة قيام احلكومة مبعاجلة التوترات السائدة يف ما يتعلق حبقوق اإلنـسان،               
حقـوق اإلنـسان،    اإلفـراج عـن الناشـط يف جمـال          وقـد شـكّل      .والعمليات االنتخابية والقـضائية   

  .مايو خطوة إجيابية يف هذا االجتاه/ أيار١٦إمام بابا يل، يف 
  

  توغو    
استمرت التوترات السياسية يف توغو مع تواصل التحـضريات لالنتخابـات التـشريعية،               - ٣١

يوليــه، وذلــك بــالتوازي مــع اجلهــود الراميــة إىل اســتئناف احلــوار / متــوز٢١املقــرر إجراؤهــا يف 
ــة   الــسياسي، الــيت ــة االنتخابي .  مل تــتمكن حــىت اآلن مــن إقنــاع املعارضــة باالنــضمام إىل العملي

 كــانون ١١ و ٩وازدادت احلالــة تعقيــدا بعــد حــريقني دمــرا األســواق يف كــارا ولــومي يــومي  
 شخـصا، مبـا يف ذلـك ممثلـون      ٢٤يناير على التوايل، مت على إثرمها إلقاء القبض على حنو           /الثاين

ويف الوقـت   .  املعارضـة وجمموعـات الـشباب ومنظمـات اجملتمـع املـدين            عن األحـزاب الـسياسية    
نفسه، تقود جمموعة من الـسفراء يف لـومي بالتعـاون مـع منـسق األمـم املتحـدة املقـيم يف توغـو                        

ويف هــذا اإلطــار، أوفَــد . جهــودا تــسعى إىل تعزيــز احلــوار الــسياسي بــني احلكومــة واملعارضــة  
وأشـارت  . مارس/ آذار ١فرباير إىل   / شباط ٢٥يف الفترة من    املكتب بعثة إنذار مبكر إىل لومي       

البعثة إىل ضرورة كفالة مشاركة رفيعة املـستوى علـى الـصعيد دون اإلقليمـي، دعمـا للجهـود                   
ويف الوقـت   . الوطنية الراميـة إىل تيـسري احلـوار بـني اجلهـات التوغوليـة املعنيـة صـاحبة املـصلحة                   

ــق اال    ــن طريـ ــاخبني عـ ــسجيل النـ ــدأ تـ ــسه، بـ ــوجي يف  نفـ ــتدالل البيولـ ــسان٣٠سـ ــل، / نيـ أبريـ
وعلـى الـرغم    .  ماليني ناخب  ٣,١للجنة االنتخابية الوطنية املستقلة مت تسجيل أكثر من          ووفقا

. من ذلـك، نـددت املعارضـة بعمليـة التـسجيل، ودعـت إىل إجـراء مراجعـة للقائمـة االنتخابيـة                     
 مـساعيه احلميـدة، اسـتنادا إىل    وقد أكد ممثلي اخلاص للسلطات التوغولية على اسـتعداده لبـذل    

وال يــزال علــى اتــصال مــع منــسق      . ٢٠١٢اخلــربة الــيت اكتــسبها يف شــؤون البلــد يف عــام       
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وقـررت  . املتحدة املقـيم لرصـد احلالـة وسـيقوم بزيـارة توغـو قبـل االنتخابـات التـشريعية                   األمم
 إىل ١٦حات مــن اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املــستقلة متديــد املوعــد النــهائي لتقــدمي الترشــي        

وقــد أشــادت املعارضــة هبــذا القــرار وقــدمت ترشــيحاهتا حبلــول   . ٢٠١٣يونيــه  /حزيــران ١٩
بعقـد  عـن التزامهـا     احلكومـة   أعربـت   ويف الوقـت نفـسه،      . يونيه/ حزيران ١٩املوعد النهائي يف    

  .حوار سياسي مع مجيع األطراف فور انتهاء االنتخابات
  

  ةجلنة الكامريون ونيجرييا املختلط    
واصلت جلنة الكامريون ونيجرييا املختلطـة، الـيت يرأسـها ممثلـي اخلـاص، إحـراز تقـدم                    - ٣٢

 بـشأن احلـدود     ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٠حنو تنفيذ حكم حمكمة العدل الدولية املؤرخ        
وخالل الدورة احلادية والـثالثني للجنـة املختلطـة الـيت           . الربية والبحرية بني الكامريون ونيجرييا    

أبريـل، أيـد وفـدا الكـامريون ونيجرييـا نتـائج بعثـة              / نيسان ٢٦ و   ٢٥دت يف ياوندي يومي     عق
اليت أوفدت إىل جبال غوتيل، وهي إحـدى منـاطق احلـدود الربيـة الـيت              الناجحة  التقييم امليدانية   

 كيلــومترا مــن ١ ٨٩٣وقــد اتفــق الطرفــان حــىت اآلن علــى . يعــد الوصــول إليهــا صــعبا للغايــة
وبعد االنتهاء من املسافة املتبقيـة، سـيتم       .  كيلومتر ٢ ١٠٠در طوهلا بنحو     اليت يق  احلدود الربية 

ــل الطــرفني       ــع عليهــا مــن قب ــها والتوقي ــة، للتحقــق من ــة للحــدود الدولي . إعــداد اخلــرائط النهائي
وقــد . وســتكون هــذه اخلــرائط جــزءا مــن اتفــاق للحــدود، مــا زال يــتعني االتفــاق علــى شــكله

ى استئناف بناء أعمدة احلدود، الذي كان قد توقف منذ عـام            وافقت اللجنة املختلطة أيضا عل    
 عمــودا مــن ٣٢٣ بنــاء ٢٠١٣حبلــول هنايــة عــام  ســيتم ويف إطــار العمليــة اجلديــدة،  . ٢٠١١
  .عمودا متبقيا ٩٢٠من أصل وذلك احلدود يف اجلزء اجلنويب من احلدود الربية  أعمدة
 اتفــــاق غرينتــــري جلــــستيها وعقــــدت جلنــــة املتابعــــة الــــيت أنــــشئت ملراقبــــة تنفيــــذ   - ٣٣

 ويـومي   ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٨ و   ٢٧والعشرين والثانيـة والعـشرين يف جنيـف يـومي            احلادية
مايو، على التوايل، برئاسة ممثلي اخلاص ومبـشاركة ممثلـي الكـامريون ونيجرييـا              / أيار ٢٨ و   ٢٧

مـراقيب األمـم   واستعرضـت اللجنـة التقـارير املقدمـة مـن      . الشاهدة على االتفـاق والدول األربع   
املتحدة املوفـدين إىل باكاسـي، وأشـارت إىل أنـه فيمـا عـدا أعمـال اللـصوصية يف البحـر، فقـد                        

والحظــت اللجنــة أيــضا التــزام كــل مــن الطــرفني   . ســاد الــسالم واهلــدوء الــشاملني يف املنطقــة 
  .باتفاق غرينتري، وكذلك العالقة الودية بني السكان وقوات األمن الكامريونية

ل الفترة املشمولة بالتقرير، قام االحتاد األورويب، الذي مـول أنـشطة الترسـيم يف               وخال  - ٣٤
وسـلط  . ، بـإجراء تقيـيم مـستقل للمـساعدة الـيت قـدمها      ٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٦الفترة من عام    

التقيــيم الــضوء علــى امللكيــة احلقيقيــة لألطــراف، مــشريا إىل األثــر اإلجيــايب للعمليــة الراميــة إىل   
وأوصــى االســتعراض، يف مجلــة أمــور، بتقــدمي . سوية مــستدامة للــرتاع احلــدوديالتوصــل إىل تــ
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 للتقليــل إىل “تــدابري مــصاحبة”مــسامهة إضــافية الســتكمال بنــاء أعمــدة احلــدود، إىل جانــب   
  .أقصى حد ممكن من خطر حدوث خالفات ونزاعات يف املستقبل

ًء مــن أجــل متويــل الربنــامج  وفيمــا يتعلــق بتــدابري بنــاء الثقــة، أطلــق ممثلــي اخلــاص نــدا    - ٣٥
االجتمــاعي واالقتــصادي للجنــة املختلطــة، الــذي يركــز علــى املــشاريع اإلمنائيــة للمجتمعــات    

ويف هــذا الــصدد، أعــرب االحتــاد األورويب عــن التزامــه مبواصــلة تــوفري التمويــل مــن . احلدوديــة
ويل عـن   ، يف حني أعـرب البنـك الـد        )٢٠٢٠-٢٠١٤(صندوق التنمية األورويب احلادي عشر      

  .التزامه بتعزيز مشاريع بناء الثقة لصاحل السكان املتضررين من ترسيم احلدود
  

ــة للتــصدي للتهديــدات احملدقــة بالــسالم واألمــن      -باء    تعزيــز القــدرات دون اإلقليمي
  العابرة للحدود والشاملة لقطاعات متعددة، مبا يف ذلك القرصنة

  إصالح القطاع األمين    
ــذ تقريــري األ   - ٣٦ خــري، واصــل املكتــب دعــم تطــوير قــدرات إصــالح القطــاع األمــين     من
بقيادة وطنية يف املنطقة دون اإلقليمية، بالتعاون مع الـشركاء الرئيـسيني، مبـا              املنفذة  بادرات  املو

يف ذلــك إدارة عمليــات حفــظ الــسالم، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومكتــب دعــم بنــاء  
ي، ناقش ممثلي اخلاص مع رئـيس جلنـة اجلماعـة االقتـصادية             وعلى الصعيد دون اإلقليم   . السالم

يناير مشروع اإلطار السياسي وخطة العمل املقـدمني        / كانون الثاين  ١٤لدول غرب أفريقيا يف     
يونيه، يف داكـار، ناقـشت      / حزيران ١٤ويف  . من اجلماعة بشأن إدارة القطاع األمين وإصالحه      

الـسبل الـيت   كتب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا      وماجلنة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقي  
  .ميكن من خالهلا دعم تلك العملية

وحتت إشراف ممثلي اخلـاص، وبالتعـاون مـع املنـسق املقـيم لألمـم املتحـدة، قـدم فريـق              - ٣٧
األمــم املتحــدة االستــشاري إلصــالح القطــاع األمــين إىل القيــادة الغينيــة املــشورة االســتراتيجية  

ادة تنظيم هياكل اإلشراف واملتابعة اليت حتكم العمليـة الوطنيـة إلصـالح القطـاع               إعالدعم يف   و
  .األمين، بتمويل من صندوق بناء السالم 

ينـاير، قامـت جلنـة التوجيـه االسـتراتيجي، وهـي أعلـى هيئـة يف          / كانون الثـاين   ١٦ويف    - ٣٨
نــدي، بوضــع رؤيــة اللجنــة التوجيهيــة الوطنيــة إلصــالح القطــاع األمــين، ويرأســها الــرئيس كو 

الــوزارات اخلمــس املعنيــة وهــي أكــدت وخــالل االجتمــاع، . وطنيــة يف جمــال الــدفاع واألمــن
بإكمــال اإلطــار التزامهــا وزارات الــدفاع، واألمــن واحلمايــة املدنيــة، والعــدل، واملاليــة، والبيئــة 

بإصــالح القــانوين، ووضــع الــصيغة النهائيــة لــسياساهتا القطاعيــة وإدراج األنــشطة ذات الــصلة  
ويف هـذا الـصدد، وافـق الـرئيس         . ٢٠١٣القطاع األمين  يف امليزانيات اخلاصة بكل منـها لعـام            
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يناير على أول قانون غيين لتنظيم الوضع اخلاص للشرطة وقـوات احلمايـة             /كانون الثاين  ١٦يف  
 الـيت تـضمنها تقريـر تقيـيم القطـاع األمـين، الـذي مت              توصـيات   الاملدنية، وذلك مبا يتماشـى مـع        

 االحتـاد األفريقـي    و اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا    إعداده نتيجة جهود مشتركة بذلتها      
وبعـد موافقـة اجمللـس الـوطين االنتقـايل علـى            . ٢٠١٠مـايو   /أيـار ومت تقدميـه يف     األمم املتحـدة    و

 ة هـذا القـانون    تدرس احملكمة العليـا مـدى دسـتوري       مايو، س / أيار ١٧قانون السلطة القضائية يف     
  .قبل إصداره

االستــشاري املعــين  فريــق الودعمــا للرؤيــة الوطنيــة يف جمــال الــدفاع واألمــن، عقــد         - ٣٩
مـارس والثانيـة يف الفتـرة مـن         / آذار ٦ و   ٥إصالح القطاع األمين حلقـيت عمـل أوالمهـا يـومي            ب
 أبريل، لوضع الصيغة النهائية للسياسات القطاعية للـوزارات اخلمـس املعنيـة،   / نيسان١٢إىل   ٨

وعالوة على ذلك، قـدم الفريـق دعمـا لعمـل           . مايو/واليت مت التحقق من صحتها الحقا يف أيار       
ــشار اخلــاص للــرئيس الغــيين بــشأن إصــالح قطــاع العــدل، وال ســيما بــشأن األعمــال           املست

اللجنـة التوجيهيـة    الذي نّص علـى إنـشاء       مارس  / آذار ٢٠املؤرخ  التحضريية للمرسوم الرئاسي    
  .اع العدالةالوطنية إلصالح قط

  
  هتريب املخدرات واجلرمية املنظمة عرب الوطنية    

ــا يف       - ٤٠ ــة رؤســاء دول وحكومــات اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقي أكــدت هيئ
فربايـر يف ياموسـوكرو     / شباط ٢٨ و   ٢٧مؤمتر قمتها العادي الثاين واألربعني الذي عقد يومي         

طي املخـدرات واالجتـار غـري املـشروع باملخـدرات       املتعلـق مبنـع تعـا     التزامها باإلعالن الـسياسي     
 ملعاجلــة ٢٠١١-٢٠٠٨وخطــة العمــل اإلقليميــة للفتــرة    واجلرميــة املنظمــة يف غــرب أفريقيــا    

املـــشكلة املتناميـــة املتمثلـــة يف االجتـــار غـــري املـــشروع باملخـــدرات واجلرميـــة املنظمـــة وتعـــاطي   
ــا   ــررتاملخــدرات يف غــرب أفريقي ــامني    وق ــدة ع ــة مل ــد اخلط ــب وســيقوم .  إضــافيني متدي مكت

املتحدة لغـرب أفريقيـا باالشـتراك مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                      األمم
عمليـــة مراجعـــة تقودهـــا اجلماعـــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا خـــالل   الـــدعم ل بتقـــدمي
  .٢٠١٤-٢٠١٣ الفترة
ركزيـة واملـدعني العـامني      ويف غضون ذلك، عقد االجتماع األول لشبكة الـسلطات امل           - ٤١

مـايو، عمـال    / أيـار  ٣٠ إىل   ٢٨يف الفتـرة مـن      كـوت ديفـوار،      ،لدول غرب أفريقيا يف أبيدجان    
وتـأيت هـذه املبـادرة،      . ٢٠١٢نـوفمرب   /بتوصيات اجتمـاع اخلـرباء الـذي عقـد يف تـشرين الثـاين             

نتــائج املــؤمتر الــيت يقودهــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، يف إطــار تنفيــذ   
عقـد يف بامـاكو     العدالة وحقوق اإلنسان الذي     باإلفالت من العقاب و   املعين مبكافحة   اإلقليمي  

وهتــدف . مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا  بــدعم مــن ٢٠١١ديــسمرب /يف كــانون األول
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ات الشبكة إىل تعزيز املعارف بشأن التعاون القضائي يف املـسائل اجلنائيـة، وكـذلك بنـاء القـدر                
  .حملاكمة حاالت االجتار غري املشروع باملخدرات وغريها من اجلرائم العابرة للحدود

ــة للجماعــة        - ٤٢ ــذ خطــة العمــل اإلقليمي ــدعم لتنفي ــة إىل حــشد ال ويف إطــار اجلهــود الرامي
ــى دعــوة مــن اجلماعــة، يف         ــاء عل ــي اخلــاص، بن ــا، شــارك ممثل ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل االقت

فربايـــر يف أبيـــدجان لتقريـــر مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  / شـــباط٢٥اإلطـــالق املـــشترك يف 
. “تقيـيم املخـاطر   : اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة يف غـرب أفريقيـا           ”املعنون  باملخدرات واجلرمية   

ــان      ــدعم ملؤســسة كــويف عن ــضا ال ــل اخلــاص أي ــدم املمث ــة   وق ــة املعني ــإطالق اللجن ــق ب فيمــا يتعل
ــر االجتــار باملخــدرات و   ــا  بالتــصدي ألث ــة يف غــرب أفريقي وهتــدف . باحلوكمــة واألمــن والتنمي

اللجنة، اليت يرأسها الرئيس النيجريي السابق أوباساجنو، إىل تعزيز تنفيذ خطة العمـل اإلقليميـة               
للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذلك اجلهود اإلقليمية والوطنيـة املبذولـة ملكافحـة              

مم املتحدة لغرب أفريقيا أيضا إىل جانب مكتـب األمـم           وساهم مكتب األ  . االجتار باملخدرات 
املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة يف املناقـــشات الـــيت دارت يف اجتمـــاع خـــرباء جمموعـــة   

ــة ـــقد يف لنــدن يف     ٥+  الثماني  بــشأن اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة يف غــرب أفريقيــا، الــذي ُع
تمـام الـدويل علـى هـذه القـضية خـالل عـام           تركيز االه استطاع، من خالل    يونيه، و /حزيران ٥

 هــا الــزخم الــذي نــتج عــن مؤمتر تعزيــز الــضوء علــى اعتــزام جمموعــة الثمانيــة  ، تــسليط٢٠١٣
  .٢٠١١املعقود يف باريس يف عام الوزاري 

ــسياسي         - ٤٣ ــزام ال ــز االلت ــدعوة إىل تعزي ــا ال ــم املتحــدة لغــرب أفريقي وواصــل مكتــب األم
وحتقيقـا هلـذه الغايـة، اعتمـدت اللجنـة          . رة سـاحل غـرب أفريقيـا      والتنفيذي الدويل بتنفيذ مبـاد    

ــوم     ــا ي ــادرة ســاحل غــرب أفريقي ــامج مب ــشارية لربن ــة  / آذار١١االست مــارس اســتراتيجية إقليمي
منقحــة للمبــادرة علــى أن ُينظــر فيهــا يف االجتمــاع التــايل للجنــة الــسياسات الرفيعــة املــستوى    

اتيجية إىل زيـادة جهـود الـشركاء إىل أقـصى حـد             وهتـدف االسـتر   . ملبادرة ساحل غرب أفريقيا   
متــصل مــن خــالل التركيــز علــى تطــوير وحــدات اجلرميــة عــرب الوطنيــة وهيكــل إداري إقليمــي  

املنظمــة الدوليـة للــشرطة اجلنائيــة  أبريــل، نـاقش ممثلــي اخلــاص مـع رئيــسة   / نيــسان١٢ويف  .هبـا 
ويف هـذه األثنـاء، واصــل   . قيـا ، مـرياي بالـسترازي، سـبل تعزيـز الـدعم لغـرب أفري      )اإلنتربـول (

مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة، وإدارة              
وبنــاء علــى التوصــيات الــسابقة  . بــادرةاملنتربــول التعــاون لتنفيــذ إلعمليــات حفــظ الــسالم، وا

، أوفـد الـشركاء املنفـذون       الصادرة عن اللجنة االستشارية لربنامج مبادرة ساحل غرب أفريقيـا         
وخلـصت البعثـة إىل   . أبريـل / نيـسان ١٩ إىل ٩للمبادرة بعثة تقييم إىل سـرياليون يف الفتـرة مـن           

مقترحات لتعديل الدعم الدويل املقـدم لوحـدات اجلرميـة عـرب الوطنيـة يف ضـوء ختفـيض حجـم                     
 علـى ذلـك، بـدأت       وعـالوة . مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون مـستقبال         
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وحــدات اجلرميــة عــرب الوطنيــة يف كــل مــن ســرياليون وليبرييــا تبــادل الزيــارات الفنيــة يف شــهر    
مــارس، وذلــك يف إطــار عمليــة الســتخالص الــدروس املــستفادة هبــدف حتــسني التعــاون    /آذار
  .احلدود عرب
  

  مكافحة اإلرهاب    
ر قمتـــها العـــادي الثـــاين أيـــدت اجلماعـــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا، يف مـــؤمت   - ٤٤

واألربعــني املعقــود يف ياموســوكرو، اســتراتيجيتها ملكافحــة اإلرهــاب وخطتــها للتنفيــذ يف هــذا 
ويف الوقـت نفـسه،     . اجملال، وكذلك اإلعالن الـسياسي بـشأن املوقـف املـشترك ضـد اإلرهـاب              

يـذي للمديريـة   شـارك مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا يف الزيـارة الـيت قـام هبـا املـدير التنف           
وخـالل  . فربايـر / شـباط  ٢٢ إىل   ١٩مكافحة اإلرهاب إىل أبوجا يف الفتـرة مـن          لجنة  التنفيذية ل 

الزيارة، أكدت السلطات االحتادية النيجريية التزامهـا بالتعـاون مـع الـشركاء الـدوليني يف جمـال              
  .مكافحة اإلرهاب، وطلبت دعما من األمم املتحدة

ين رسـالة مـن الـرئيس غودلـك جوناثـان أبلغـين فيهـا بقـراره          مايو، وصـلت  / أيار ١٧ويف    - ٤٥
، يف أعقـاب    نيجريـا إعالن حالة الطـوارئ يف ثـالث واليـات يف املنطقـة الـشمالية الـشرقية مـن                   

ــها       ــاة إىل طبيعتـ ــادة احليـ ــدف إعـ ــة، هبـ ــة يف املنطقـ ــات اإلرهابيـ ــد اهلجمـ ــق  . تزايـ ــا يتعلـ وفيمـ
ــالتطورات ـــاألمني ب ــشرق ــــ ــومي    ـــــة يف الــشمال ال ــا ي ــا، زار ممثلــي اخلــاص نيجريي ي مــن نيجريي

ــران١١و  ١٠ ــار املــسؤولني احلكــوميني    / حزي ــه، حيــث التقــى مــع كب ــهز هــذه  . يوني ــد انت وق
الفرصة للتعبري عن دعم األمم املتحـدة للـسلطات والـشعب يف نيجرييـا وتـضامنها معهمـا، مـع                    

. ق اإلنسان ضـمن عملـها   التأكيد على ضرورة ضمان أن تدمج القطاعات األمنية منظور حقو         
ــم املتحــدة      ــة اســتعداد األم ــة النيجريي ــذ وأكــد جمــددا للحكوم ــد يف تنفي ــساعدة البل ــات م  اآللي

ــة    ــة والدولي ــة والقاري ــا  اإلقليمي ــشكله    وإطــار ذي صــلة هب ــذي ت ــايب ال ــد اإلره  ملكافحــة التهدي
  .بوكو حرام مجاعة

  
  القرصنة البحرية يف خليج غينيا    

، واصـل ممثلـي اخلـاص عملـه بـشكل وثيـق          )٢٠١٢ (٢٠٣٩من  عمال بقرار جملس األ     - ٤٦
مـــع مكتـــب األمـــم املتحـــدة اإلقليمـــي لوســـط أفريقيـــا، لـــدعم وتيـــسري اجتماعـــات اجلماعـــة  
االقتصادية لدول وسط أفريقيا واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا وجلنـة خلـيج غينيـا،                

ويف هـذا الـسياق، ُعــقد    . لـيج غينيـا  من أجل وضع استراتيجية إقليميـة ملكافحـة القرصـنة يف خ         
مـارس يف كوتونـو،   / آذار١٩مؤمتر وزاري مشترك بـشأن األمـن البحـري يف خلـيج غينيـا يـوم        

بنن، مبـشاركة مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا ومكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي لوسـط                       
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يف ذلك مشروع مدونـة     واستعرض املؤمتر الوثائق االستراتيجية وحتقق من صحتها، مبا         . أفريقيا
ــع القرصــنة    ــع وقم ــشأن من ــسلوك ب ــسفن    ال ــسلح ضــد ال ــسطو امل ــة غــري    وال ــشطة البحري واألن

املشروعة يف غرب ووسط أفريقيا؛ ومـشروع مـذكرة التفـاهم بـني اجلماعـة االقتـصادية لـدول                   
وســط أفريقيــا واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا وجلنــة خلــيج غينيــا بــشأن الــسالمة    

ــاء دول وحكومـــات   واألمـــن ــا؛ ومـــشروع إعـــالن رؤسـ  البحـــريني يف غـــرب ووســـط أفريقيـ
كمــــا مهــــد . املتعلــــق بالــــسالمة واألمــــن البحــــريني يف جماهلــــا البحــــري املــــشترك املنطقــــتني
املشترك بني الوزارات الطريق لعقد مـؤمتر قمـة لرؤسـاء الـدول يف الكـامريون يـومي                   االجتماع

  .يونيه/ حزيران٢٥ و ٢٤
  

  تيجية دون إقليمية حلوض هنر مانووضع استرا    
 ٢٠٦٦ و) ٢٠١٢ (٢٠٦٢ و) ٢٠١١ (٢٠٠٠شــــجعت قــــرارات جملــــس األمــــن   - ٤٧

القيــام، بــدعم مــن اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واحتــاد هنــر مــانو علــى   ) ٢٠١٢(
 اســتراتيجية دون إقليميــة للتــصدي للتهديــدات  مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا، بوضــع  

ة للحــدود، مــن قبيــل حتركــات اجلماعــات املــسلحة واألســلحة واالجتــار غــري املــشروع    العــابر
ــا       ــم املتحــدة يف ليربي ــة األم ــوار وبعث ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــساعدة عملي ، حــسب ومب

ينـاير، اتفـق ممثلـي اخلـاص ورئـيس جلنـة اجلماعـة االقتـصادية                / كـانون الثـاين    ١٤ويف  . االقتضاء
ويف . قـد اجتمـاع فيمـا يتعلــق بقـرارات جملـس األمـن ذات الــصلة      لـدول غـرب أفريقيـا علــى ع   

وقت الحـق، وبعـد إجـراء مـشاورات مـع احتـاد هنـر مـانو، عقـد ممثلـي اخلـاص اجتماعـا رفيـع                           
يونيـه،  / حزيـران  ٢٩املستوى بشأن االستراتيجية دون اإلقليمية حلـوض هنـر مـانو يف داكـار يف                

  .جيةلتحديد خطوات ملموسة حنو وضع تلك االستراتي
  

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

واصــل مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا دعــم اجلهــود الراميــة إىل محايــة حقــوق      - ٤٨
م أبريــل، اشــترك مــع مكتــب األمــ/ نيــسان٣ففــي . اإلنــسان وتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين

املتحــدة يف مــايل يف تنظــيم حلقــة دراســية يف داكــار بــشأن آثــار األزمــة يف مــايل علــى حقــوق   
وخالل الدورة الثالثة واخلمسني للجنـة      . اإلنسان شاركت فيها أطراف فاعلة من اجملتمع املدين       

ــن      ــرة مـ ــاجنول يف الفتـ ــودة يف بـ ــشعوب، املعقـ ــوق الـ ــسان وحقـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ  إىل ٥األفريقيـ
م مكتب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا حلقـة نقـاش مـع اللجنـة واملركـز                    يل، نظّ أبر/نيسان ٢٢

األفريقــي لدراســات الدميقراطيــة وحقــوق اإلنــسان بــشأن حقــوق اإلنــسان وأخطــار اإلرهــاب  
  .واجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف أفريقيا
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ب أفريقيـا  أبريل، اشترك مكتب األمـم املتحـدة لغـر   / نيسان١٨ إىل ١٦ويف الفترة من     - ٤٩
مع هيئة األمم املتحدة للمرأة ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومركـز جنيـف للمراقبـة             
الدميقراطيــة للقــوات املــسلحة والفريــق العامــل املعــين بــاملرأة والــسالم واألمــن يف غــرب أفريقيــا 

مـاد  وأفـضت حلقـة العمـل إىل اعت       . عقد حلقة عمـل إقليميـة بـشأن التخطـيط االسـتراتيجي            يف
برنــامج مــشترك بــشأن الــشؤون اجلنــسانية والــسالم واألمــن يف غــرب أفريقيــا وكــذلك إنــشاء  

وقد افتتح االجتماع ممثلـي اخلـاص، الـذي رحـب باعتمـاد             . مؤسسات وطنية ذات صلة بذلك    
 بلدا خطـة عمـل وطنيـة بـشأن          ١٦ بلدا من بلدان هذه املنطقة دون اإلقليمية البالغ عددها           ١١

  . املتعلق باملرأة والسالم واألمن)٢٠٠٠ (١٣٢٥األمن تنفيذ قرار جملس 
ز ممثلــي اخلــاص تركيــزا خاصــا علــى كفالــة املــشاركة الكاملــة للمــرأة   ويف غينيــا، ركّــ  - ٥٠
وقد أدى ذلك إىل إنشاء آلية استشارية للقادة من النـساء، الـاليت             . جهود التيسري اليت يبذهلا    يف

 املتحـدة لغـرب أفريقيـا بـشأن الوسـاطة يف            حصلن فيمـا سـبق علـى تـدريب مـن مكتـب األمـم              
وتـوفر هيئـة    . ، والاليت جيتمعن مرة كل شهرين للمسامهة يف جهود التيسري احلاليـة           ٢٠١٢ عام

  .األمم املتحدة للمرأة الدعم هلذه املشاركة مبساعدة من جلنة بناء السالم
  

  التعاون بني املؤسسات   -دال   
  التعاون بني مؤسسات األمم املتحدة

فرباير، ترأس ممثلي اخلـاص االجتمـاع الثـاين عـشر للمـديرين اإلقليمـيني               / شباط ١٢يف    - ٥١
وجـرى خـالل االجتمـاع اسـتعراض احلالـة          . وممثلي وكاالت األمـم املتحـدة العاملـة يف داكـار          

ــة /الــسياسية ــة واجلرميــة    األمني يف املنطقــة، ال ســيما منطقــة الــساحل، وكــذلك القرصــنة البحري
كـذلك واصـل ممثلـي اخلـاص        . طنية وجهود توطيد الـسالم يف حـوض هنـر مـانو           املنظمة عرب الو  

  .التشاور الوثيق مع ممثلي اخلاصني اآلخرين يف غرب أفريقيا
وقــد واصــل املكتــب املــشاركة يف وضــع اســتراتيجية األمــم املتحــدة املتكاملــة ملنطقــة      - ٥٢

ي اخلـاص املناقـشات     واستـضاف ممثلـ   ). ٢٠١٢ (٢٠٥٦الساحل متاشيا مع قرار جملـس األمـن         
، وسـاهم هبمـة يف وضـع        ٢٠١٣مـارس   /بني خمتلـف كيانـات األمـم املتحـدة يف داكـار يف آذار             

  . الصيغة النهائية لالستراتيجية
  

  التعاون مع الشركاء اإلقليميني ودون اإلقليميني     
ــري    - ٥٣ ــذ تقري ــسابقمن ــة      ال ــا دعــم اجلماع ــم املتحــدة لغــرب أفريقي ــب األم ، واصــل مكت

 / كـانون الثـاين    ١٤ففـي   . دية لدول غرب أفريقيا يف تنفيذ إطار منـع نـشوب الرتاعـات            االقتصا
يناير، سافر ممثلي اخلاص إىل أبوجا لالجتمـاع مـع رئـيس مفوضـية اجلماعـة االقتـصادية لـدول                    
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كـذلك قـام ممثلـي اخلـاص ورئـيس          و. فريقيا الستعراض احلالة يف املنطقـة دون اإلقليميـة        أغرب  
ــة        باســتعراضاملفوضــية ــا واجلماع ــم املتحــدة لغــرب أفريقي ــب األم ــني مكت ــاون ب  جمــاالت التع

يف ذلــك مكافحــة االجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة،  االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، مبــا
ووضع إطار اسـتراتيجي ملكافحـة القرصـنة، ووضـع اسـتراتيجية أمنيـة دون إقليميـة ملنطقـة هنـر                     

استراتيجيات إقليمية بشأن مكافحة اإلرهاب وتعزيز حوكمـة        مانو، واجلهود الرامية إىل وضع      
ويف إطـار متابعـة االجتمـاع، عقـد اجتمـاع مباشـر بـني مكـتيب األمـم املتحـدة                     . القطاع األمـين  

ــار يف        ــا يف داك ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة االقت ــا واجلماع ــرب أفريقي ــران١٤لغ ــه / حزي يوني
ة يف املنطقــة دون اإلقليميــة واالتفــاق علــى    الســتعراض االجتاهــات الــسياسية واألمنيــة احلاليــ    

  .جمموعة من املبادرات املشتركة الرامية إىل منع نشوب الرتاعات وتعزيز احلوكمة الرشيدة
وواصــل مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا أيــضا دعــم اجلماعــة االقتــصادية لــدول    - ٥٤

ــا يف دمــج آليــات منــع نــشوب النــ    ــات، زاعات ضــمن عمليــات ختـغــرب أفريقي طــيط االنتخاب
ففـي  . ٢٠١١إطار تنفيذ إعالن برايا بـشأن االنتخابـات واالسـتقرار يف غـرب أفريقيـا لعـام          يف

يونيـه، قـام املكتـب بالـشراكة مـع اجلماعـة االقتـصادية ومعهـد            / حزيران ٢٠ إىل   ١٨الفترة من   
 كوميـة،  وهـي منظمـة غـري ح     فريدريك إيربت ستيفتونغ،   ومنظمةاجملتمع املفتوح لغرب أفريقيا     

بتنظــيم حلقــة عمــل شــارك فيهــا رؤســاء الــدول وممثلــو اللجــان االنتخابيــة لبلــدان املنطقــة دون 
بلـدا لوضـع اسـتراتيجيات وبـرامج هتـدف إىل منـع العنـف املتــصل         ١٦اإلقليميـة البـالغ عـددها    

  .باالنتخابات وإدارته وختفيف آثاره
القائمـة علـى   يف أعمالـه   مـانو   هنـر تقـدمي املـساعدة الحتـاد   كذلك واصل ممثلـي اخلـاص       - ٥٥

وشارك يف مـؤمتر القمـة العـادي     . اإلطار االستراتيجي املشترك للتعاون من أجل السالم واألمن       
. أبريـل يف مونروفيـا  / نيـسان ٣٠ة يف االحتاد، املعقـود وحكومات الثاين والعشرين لرؤساء دول  

لغـرب أفريقيـا بـدعم عملـييت        وبناء على طلب األمني العام لالحتاد، قـام مكتـب األمـم املتحـدة               
تقدير التكاليف والربجمة خلطة احتاد هنر مانو التنفيذية للسالم واألمن الـيت اعتمـدها مـؤمتر قمـة                   

وعقـب  . يونيـه يف كونـاكري    / حزيـران  ١٥احتاد هنـر مـانو املعقـود يف         وحكومات  رؤساء دول   
مـا تقنيـا وماليـا لتنظـيم       إيفاد خبري استـشاري بـصفة مبدئيـة إىل أمانـة االحتـاد، قـدم املكتـب دع                 

حلقة عمل لكبار اخلرباء احلكوميني، مبشاركة اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا واألمـم         
ــرة مــن   ــاكري/ آذار٢٣ إىل ٢٠املتحــدة، عقــدت يف الفت وقــد جنحــت حلقــة  . مــارس يف كون

 قـدرات وحـدة     ويف حني التزم املكتب بتعزيز    . طة التنفيذية وتقدير تكاليفها   اخلالعمل يف تعزيز    
  .السالم واألمن، فإن الدول األعضاء املعنية مل تنتدب حىت اآلن موظفني إلنشاء هيكلها
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  املالحظات والتوصيات  -رابعا   
ال تــزال غــرب أفريقيــا تواجــه العديــد مــن التحــديات يف جمــال الــسالم واألمــن، وهــي    - ٥٦

احل، كمـا جتلـى يف اآلونـة        حتديات نشأت بالدرجة األوىل عن عـدم االسـتقرار يف منطقـة الـس             
األخرية يف مايل، وكذلك عن آثار اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة وغريهـا مـن التحـديات العـابرة                    

  .للحدود اليت تؤثر على دول حوض هنر مانو وخليج غينيا
وقد أبدى قادة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واحتاد هنـر مـانو التزامـا جـديرا                  - ٥٧

وإنـين  . تعزيز القدرات اإلقليمية ملنع نـشوب الرتاعـات وبنـاء هيكـل لألمـن اجلمـاعي             باإلشادة ب 
أشــجع الــشركاء الــدوليني علــى تقــدمي الــدعم املتعــدد األوجــه هلــذه اجلهــود وهــو دعــم متــس      

  .احلاجة إليه
وأكرر تقديري لدول غرب أفريقيا ومؤسساهتا للدور الذي اضطلعت بـه يف التـصدي         - ٥٨

ومــع تــويل األمــم .  بالتعــاون مــع االحتــاد األفريقــي واالحتــاد األورويب وفرنــسالألزمــة يف مــايل،
يوليه، سنكفل استمرار احلـوار االسـتراتيجي وتنـسيق         / متوز ١املتحدة مهام االحتاد األفريقي يف      

العمليـــات مـــع االحتـــاد األفريقـــي واجلماعـــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا، مبـــا يف ذلـــك  
ويف هذا الصدد، فإنين أرحب باخلطوات الـيت مت اختاذهـا بالفعـل         . املصاحلةيتعلق باحلوار و   فيما

بوركينـــا فاســـو، يف إطـــار جهـــود الوســـاطة الـــيت بذلتـــها اجلماعـــة االقتـــصادية بقيـــادة رئـــيس 
  . كومباوري، بدعم من األمم املتحدة واالحتاد األفريقي واالحتاد األورويب

 مجاعــات إرهابيــة لزعزعــة اســتقرار النيجــر وتــسلط احملــاوالت الــيت قامــت هبــا مــؤخرا   - ٥٩
وهي تذكرنا مجيعـا أيـضا بـضرورة    . الضوء على خماطر تداعي أزمة مايل إىل البلدان اجملاورة هلا    

استمرار التركيز على منطقة الساحل ودعم اجلهود اليت تبـذهلا بلـدان املنطقـة ملعاجلـة األسـباب                  
 املتحدة يف هذا الـصدد إىل تكميـل التـدابري           وستهدف حماوالت األمم  . اجلذرية لعدم االستقرار  

اليت اختذهتا دول الساحل وغرب أفريقيا واملغرب العـريب، وكـذلك الكيانـات اإلقليميـة، مبـا يف             
ذلك االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا واحتـاد املغـرب العـريب وجتمـع                   

  .الساحل والصحراء
ية األمم املتحدة ملنطقة الساحل التزاما متواصال من منظومـة          وسيتطلب تنفيذ استراتيج    - ٦٠

ــم املتحــدة   ــى مــدى ســنوات  بأســرها األم ــذي ختلِّ   . عل ــر ال ــسىن تعظــيم األث ــذه  وحــىت يت ــه ه ف
ستند تنفيذها إىل مشاركة قوية من جانب مكتـب األمـم           ياالستراتيجية على املنطقة، ينبغي أن      

حـدة يف املنطقـة مـن أجـل إنـشاء آليـة متـسك املنطقـة                املتحدة لغرب أفريقيا ومنظومـة األمـم املت       
وسيجري تعزيز قدرات اإلنذار املبكر يف مجيع بلـدان منطقـة الـساحل بقيـادة مكتـب       . بزمامها

ــذ        ــات األمــم املتحــدة املــشاركة يف تنفي ــع كيان ــدعم مــن مجي ــا، ب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقي
  .االستراتيجية
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ملتنامي لإلرهاب على بلدان املنطقـة دون اإلقليميـة، علـى           ثري ا أويساورين القلق إزاء الت     - ٦١
 أخذ الرهـائن واهلجمـات اإلرهابيـة املرتكبـة خـالل الفتـرة املـشمولة                ثحنو ما دلت عليه حواد    

وأرحب باعتماد اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لالسـتراتيجية دون اإلقليميـة            . بالتقرير
وأحـث أيـضا بلـدان هـذه املنطقـة          . ويل إىل دعـم تنفيـذها     ملكافحة اإلرهاب وأدعـو اجملتمـع الـد       

 ومعاجلة الظـروف الـيت تـساعد علـى توليـد             منع التهديدات  من أجل دون اإلقليمية على العمل     
، مبــا يف ذلــك اإلرهــاب، وعلــى تقــدمي ردود مــصممة خصيــصا للتــصدي ملختلــف التهديــدات 

  .اخلطابات اليت حترض على العنف واإلرهاب
ويف . ود حكومة النيجر حلل أزمة مجاعة بوكو حرام يف مشال شرق البلـد            وأرحب جبه   - ٦٢

حني تؤيـد األمـم املتحـدة بالكامـل جهـود نيجرييـا للتـصدي ألعمـال اإلرهـاب، فـإنين أشـجع                       
 والتقيــــد بالقواعــــد واملعــــايري الدوليــــة يف تنفيــــذ  اإلنــــسان علــــى احتــــرام حقــــوق اســــلطاهت
  .العسكرية عملياهتا

 يساورين بشأن التـوترات املتـصلة باالنتخابـات والـيت تـؤثر يف مـستقبل                وال يزال القلق    - ٦٣
ــة    ــة االقتــصادية يف عــدة بلــدان يف املنطقــة دون اإلقليمي وأرحــب . االســتقرار الــسياسي والتنمي

بذهلا أصحاب املصلحة الرئيسيون يف غينيا، مبن فيهم الرئيس، خللـق احليـز             مؤخرا  باجلهود اليت   
سي مع املعارضة، بدعم من فريق امليسرين، بقيادة ممثلي اخلاص لغـرب            الالزم إلقامة حوار سيا   

وأناشد مجيع أصحاب املصلحة الغينيني أن يقوموا، بـسرعة وبـشكل فعلـي، بالنـهوض               . أفريقيا
بعملية احلوار من أجل التغلب على العقبات التقنية والسياسية الـيت تعتـرض إجـراء االنتخابـات                

  .االتشريعية اليت طال انتظاره
ــا       - ٦٤ ــات يف توغــو وموريتاني ــأخري يف إجــراء االنتخاب ــشأن حــاالت الت ــق ب ــساورين قل . وي
هيــب أيــضا بالبلــدان الــيت مل ُيــستعد فيهــا النظــام الدســتوري حــىت اآلن بالكامــل، مثــل مــايل  وأُ

وأكــرر اســتعداد . بيــساو، أن تواصــل العمــل صــوب إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة  -وغينيــا 
عمل يدا بيد مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا وغريهـا مـن الـشركاء                األمم املتحدة لل  

لكفالة تقيد البلدان بـاألطر املعياريـة ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك إعـالن برايـا بـشأن االنتخابـات                        
  .واالستقرار يف غرب أفريقيا

ديـدين متنـاميني    ل اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار غري املـشروع باملخـدرات هت           ومتثِّ  - ٦٥
وأرحـب بقـرار اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا              . الستقرار يف غرب أفريقيا   للسالم وا 

 االجتـار من أجل مكافحـة املـشكلة املتناميـة املتمثلـة يف            بتمديد خطة العمل اإلقليمية اخلاصة هبا       
.  لعامني إضـافيني   اغري املشروع باملخدرات واجلرمية املنظمة وتعاطي املخدرات يف غرب أفريقي         

وأشجع املنظمة على حتديث اخلطة وتنقيحها من خالل عملية شـاملة وجامعـة ملعاجلـة القـضايا      
ــضا  . املنطقــة املعقــدة مــن قبيــل غــسل األمــوال والتعــاون بــني املــدعني العــامني يف     وأرحــب أي
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ن وأدعـو   أفريقيـا إىل سـرياليو     باالستنتاجات اليت توصلت إليها بعثة تقييم مبادرة سـاحل غـرب          
  . توصياهتااجملتمع الدويل إىل تقدمي دعم كاف لتنفيذ

ــدول يف           - ٦٦ ــتقرار ال ــق باس ــا يتعل ــسيا فيم ــين شــاغال رئي ــاع األم ــة القط ــزال حوكم وال ت
وأشجع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا علـى أن تـضع الـصيغة األخـرية                . أفريقيا غرب

تعلقني حبوكمــة وإصــالح القطــاع األمــين،  لإلطــار الــسياسي دون اإلقليمــي وخطــة العمــل املــ  
  .تعتمدمها وأن
ــضروري احلفــاظ علــى التقــدم احملــرز يف إصــالح القطــاع        - ٦٧ ــا، ســيكون مــن ال ويف غيني

وأثين على االلتزام الشخـصي والـروح القياديـة         . له من أمهية حامسة الستقرار البلد     األمين، ملا ميثِّ  
 وأطلب إىل الدول األعـضاء االسـتمرار يف دعـم           للرئيس ألفا كوندي للمضي يف هذا اإلصالح      

وأوصـي بتمديـد فتـرة عمـل        . أعمال فريق األمم املتحدة املعين بإصالح القطاع األمين يف البلـد          
الفريق مرة أخرى حىت يواصـل تقـدمي املـشورة االسـتراتيجية واملـساعدة بـشأن العدالـة اجلنائيـة                    

  .ق الدويل يف هذا اجملالباالشتراك مع االحتاد األورويب، وتعزيز التنسي
ــة ملكافحــة         - ٦٨ ــة دون اإلقليمي ــى مــستوى املنطق ــة عل ــة املبذول ــشجعين اجلهــود اجلماعي وت

ــالتزام .  الــيت تــشكل هتديــدا متناميــا لألمــن واألنــشطة االقتــصادية  القرصــنة البحريــة وأرحــب ب
يــا، وجلنــة اجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا، واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريق 

ــا         ــم املتحــدة وفق ــدعم مــن األم ــة ملكافحــة القرصــنة، ب ــا لوضــع اســتراتيجية إقليمي ــيج غيني خل
هذا الصدد، أشيد بنتائج املـؤمتر       ويف). ٢٠١٢ (٢٠٣٩للتكليف الصادر يف قرار جملس األمن       

مـارس يف كوتونـو،   / آذار١٩الوزاري الدويل بشأن األمن البحري يف منطقة غينيا، املعقـود يف        
 أرحب بانعقـاد    يونيه/ حزيران ٢٥ و   ٢٤ لذي مهد الطريق لعقد مؤمتر القمة يف الكامريون يف        ا

القمة يف الكامريون وباعتماد مدونة السلوك املتعلقة مبنع وقمع القرصـنة والـسطو املـسلح ضـد                 
ــكل       ــدد شـ ــا، الـــيت حتـ ــشروعة يف غـــرب ووســـط أفريقيـ ــري املـ ــة غـ ــشطة البحريـ ــسفن واألنـ الـ

ــا   االســتراتيجية اإلقل وأدعــو مجيــع الــدول  . يميــة ومتهــد الطريــق أمــام اعتمــاد صــك ملــزم قانون
األعضاء يف املنطقة على توقيع وتنفيذ مدونة السلوك؛ كما أدعـو الـشركاء الثنـائيني والـدوليني                 

  .إىل توفري املوارد الالزمة
 وأشــيد بلجنــة الكــامريون ونيجرييــا املختلطــة ملــا حققتــه مــن إجنــازات يف جمــال ترســيم  - ٦٩

احلدود بني البلدين وأشجع احلكومتني على مواصـلة جهودمهـا مـن أجـل حـل األجـزاء املتبقيـة              
ــؤرخ         ــة امل ــة متــشيا مــع حكــم حمكمــة العــدل الدولي مــن اخلــالف، وذلــك هبــدف إجنــاز الوالي

  .٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول ١٠
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نتقالية عقب نقـل    وسُيعقد االجتماع األخري للجنة املتابعة، الذي تنتهي معه املرحلة اال           - ٧٠
ــرة باكاســي إىل الكــامريون، يف     ــسلطة علــى شــبه جزي ــولال ــورك٢٠١٣ ســبتمرب/أيل .  يف نيوي

وأشــيد . هـذا الـسياق، أرحـب بالتقـدم احملـرز مـن خـالل التنفيـذ الفعـال التفـاق غرينتـري            ويف
ر برئيس الكامريون بـول بيـا ورئـيس نيجرييـا غـودالك جوناثـان لتفانيهمـا يف هـذا املثـال املبتكـ                      

 وإن مـا حتقـق علـى مـدى          للتوصل إىل حل سلمي للرتاعات احلدودية، بدعم من األمم املتحدة         
العقد املاضي بفضل ما أظهرته قيادتا البلدين من موقف بناء ألمر يبعث على االرتيـاح، ويـوفر            

  . مثاال على تسوية املنازعات ميكن أن حيتذى به يف العديد من احلاالت األخرى
، أود أن أعــرب عــن تقــديري حلكومــات بلــدان غــرب أفريقيــا وللجماعــة   ويف اخلتــام  - ٧١

وأعـرب  . االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي واحتاد هنـر مـانو، لتعاوهنـا املتواصـل              
أيـضا عـن تقـديري ملنظمــات اجملتمـع املـدين وغريهـا مــن الـشركاء السـتمرارها يف التعـاون مــع          

وأود أن أعرب عـن تقـديري       . قيا على تنفيذ الوالية املنوطة به     مكتب األمم املتحدة لغرب أفري    
ملمثلي اخلاص، وموظفي املكتـب، وجلنـة الكـامريون ونيجرييـا املختلطـة، علـى مـا يبذلونـه مـن              

  .جهود لتعزيز السالم واألمن يف غرب أفريقيا
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