
S/2013/732  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
11 December 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 

121213    121213    13-58843 (A) 

*1358843* 

  تقريـر األمني العام عن أنشطة مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا    
    

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

 كـانون   ٣١حـىت   ) املكتـب (يـا   جملس األمن على متديد والية مكتب األمم املتحدة لغـرب أفريق          
ــسمرب /األول ــذ      ٢٠١٣دي ــراً كــل ســتة أشــهر عــن تنفي ــدم إىل اجمللــس تقري ، وطلــب إيلّ أن أق

  .املكتب لواليته املنقحة
 كـانون  ٣١يوليـه إىل  / متـوز ١ويتضمن هـذا التقريـر، الـذي يغطـي الفتـرة املمتـدة مـن                 - ٢

 الـوطين والتطـورات الـشاملة       ، حملـة عامـة عـن التطـورات علـى املـستوى            ٢٠١٣ديسمرب  /األول
لعدة قطاعـات والتطـورات عـرب احلـدود يف غـرب أفريقيـا، كمـا يعـرض األنـشطة الـيت قـام هبـا                    
املكتــب يف جمــاالت املــساعي احلميــدة والدبلوماســية الوقائيــة والوســاطة الــسياسية، إضــافة إىل   

ت الـيت تواجـه الـسالم       اجلهود املبذولة لتعزيز القدرات اإلقليميـة ملواجهـة التهديـدات والتحـديا           
ويقدم التقرير أيضاً بياناً بـسبل تعـاون املكتـب مـع اجلماعـة االقتـصادية                . واالستقرار يف املنطقة  

لدول غرب أفريقيا واحتـاد هنـر مـانو واالحتـاد األفريقـي مـن أجـل تعزيـز الـسلم واالسـتقرار يف                        
، )S/PRST/2013/10 (٢٠١٣ يوليـه / متـوز  ١٦ووفقاً لبيان رئيس جملس األمـن املـؤرخ         . املنطقة

يقدم التقرير معلومات مستكملة عن اجلهود األولية اليت بذهلا املكتب دعماً لتنفيـذ اسـتراتيجية               
جتديــد ويف اخلتــام، يتــضمن التقريــر توصــيات بــشأن . األمــم املتحــدة املتكاملــة ملنطقــة الــساحل

  .باملكت والية
    

  التطورات واالجتاهات السائدة يف غرب أفريقيا  -ثانيا   
، ظلـت   )S/2013/384( ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٢٨منذ صدور تقريري السابق املؤرخ        - ٣

 االنتقاليـة يف    تداعيات األزمة السياسية واالنتخابية اليت اندلعت يف غينيا، وعدم اكتمال العملية          

http://undocs.org/ar/S/2010/661�
http://undocs.org/ar/S/PRST/2013/10�
http://undocs.org/ar/S/2013/384�


S/2013/732
 

2/24 13-58843 
 

، وتنصيب حكومة منتخبـة يف مـايل، والتـوترات األمنيـة يف مشـال شـرق نيجرييـا                 بيساو -غينيا  
ــا    ــسياسي يف غــرب أفريقي ــشكلها   . هتــيمن علــى املــشهد ال ــيت ي ــدة ال ــدات املتزاي وظلــت التهدي

اإلرهاب والتطرف العنيف، واجلرمية املنظمة العـابرة للحـدود، عـالوة علـى ضـعف مؤسـسات              
ولة وعجز احلكومـات عـن تـوفري اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية متثِّـل مـصاعب كـبرية يف                     الد

كمـا ظـل تزايـد مـستويات انعـدام األمـن الغـذائي              . وجه إحـالل الـسلم واالسـتقرار يف املنطقـة         
وسوء التغذية، عالوة على تشريد الناس جراء العنف والكـوارث الطبيعيـة، مـن مسـات الوضـع                  

  .ةاإلنساين يف املنطق
  

  التطورات واالجتاهات السياسية  -ألف   
يف مــايل، اتُّخــذت خطــوات مهمــة حنــو إعــادة إرســاء دعــائم النظــام الدســتوري وإعــادة   - ٤

 جـرت يـومي     يتوأسفرت االنتخابات الرئاسـية املؤلفـة مـن جـولتني، الـ           . حتقيق السالمة اإلقليمية  
ــوز٢٨ ــه و / متـــ ــس   / آب١١يوليـــ ــا رئيـــ ــوبكر كيتـــ ــاب بـــ ــن انتخـــ ــسطس، عـــ ــبالدأغـــ . اً للـــ
وقامت احلكومة بعدد من مبادرات احلـوار،       . سبتمرب، عني الرئيس حكومة جديدة    /أيلول ٨ ويف

نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ٣ إىل   ١من بينـها عقـد مـؤمتر للمـصاحلة الوطنيـة للـشمال يف الفتـرة مـن                   
تنميــة لتبــادل وجهــات النظــر بــشأن املــصاحلة والوئــام االجتمــاعي واحلكــم احمللــي والالمركزيــة و

نوفمرب، عقد فريـق الـدعم واملتابعـة املعـين باحلالـة يف مـايل               / تشرين الثاين  ٢ويف  . املناطق الشمالية 
وأعـرب الفريـق عـن قلقـه مـن الوضـع األمـين يف كيـدال ودعـا إىل                    . اجتماعه السادس يف باماكو   

 واملتعلــق ٢٠١٣يونيــه / حزيــران١٨التنفيــذ الــسريع والفعــال التفــاق واغــادوغو األويل املــربم يف 
ويف الوقت نفسه، استمرت عملية إعـادة       . بإجراء االنتخابات الرئاسية وحمادثات السالم الشاملة     

  .إدارة الدولة إىل املناطق الشمالية، غري أن اخلدمات األساسية مل ُتستأنف حىت اآلن بالكامل
وقد حثـت   . بيساو، كان هناك تقدم حمدود يف استعادة النظام الدستوري         - ويف غينيا   - ٥

هيئة رؤساء الدول واحلكومات التابعة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، يف مـؤمتر قمـة              
أكتــوبر، الــسلطات االنتقاليــة   / تــشرين األول٢٥اســتثنائي عقدتــه يف داكــار بالــسنغال يــوم     

واألحــزاب الــسياسية األخــرى علــى تــسريع االســتعدادات إلجــراء انتخابــات عامــة قبــل مــتم     
 تــشرين  ٣١وعلــى الــرغم مــن هــذا النــداء، أعلنــت احلكومــة االنتقاليــة يــوم         . ٢٠١٣ عــام
 كــــانون ٢٢ إىل ١أكتــــوبر أهنــــا ســــتقوم بعمليــــة تــــسجيل النــــاخبني يف الفتــــرة مــــن /األول
نـــوفمرب أن االنتخابـــات الرئاســـية / تـــشرين الثـــاين١٥وأعلنـــت يـــوم . ٢٠١٣ديـــسمرب /األول

 ويف غـضون ذلـك، واصـل اجلـيش تدخلـه يف             .٢٠١٤مارس  / آذار ١٦والربملانية ستجرى يوم    
شؤون السياسة واحلكم وارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان، يف ظـل تزايـد تـدهور الظـروف                

  .االجتماعية واالقتصادية واحلالة األمنية يف البالد
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 تنــسيقية املعارضــةويف موريتانيــا، ال تــزال االختالفــات بــني أكــرب حتــالف للمعارضــة،    - ٦
ــة ــسياسي يف    ، والدميقراطيـ ــوار الـ ــة احلـ ــار عمليـ ــا أدى إىل اهنيـ ــةً، ممـ ــة قائمـ  تـــشرين ٧احلكومـ

سـبتمرب ملناقـشة شـروط مـشاركة      / أيلـول  ٣٠وكان هذا احلـوار قـد انطلـق يـوم           . أكتوبر/األول
 تــــشرين ٢٣حتــــالف املعارضــــة يف االنتخابــــات التــــشريعية والبلديــــة املقــــرر إجراؤهــــا يــــوم 

مـن الطـرفني للـدخول يف مناقـشة منظمـة منـذ أكثـر مـن                 وقد شكل أول حماولـة      . نوفمرب/الثاين
يوليـه، وسـط    / متـوز  ٢٨فاسو، جرت انتخابات جملـس الـشيوخ يف          ويف بوركينا . أربع سنوات 

فقـد اعترضـت املعارضـة علـى        . جدل بـني احلكومـة واملعارضـة بـشأن تأسـيس جملـس الـشيوخ              
شيوخ الـذي أنـشئ حـديثاً       االنتخابات خلشيتها من أن يستخدم الرئيس احلايل حينئـذ جملـس الـ            

وقــد تأجــل . ٢٠١٥لتعــديل الدســتور حبيــث يــسمح لــه خبــوض االنتخابــات الرئاســية يف عــام  
منذئذ افتتاح جملس الشيوخ املنتخب أعـضاؤه، الـذي كـان مـن املقـرر أول األمـر أن جيـري يف             

اء توافـق  سبتمرب، لتمكني احلكومة من مضاعفة اجلهود الرامية إىل تعزيز احلوار وبنـ /شهر أيلول 
ويف نيجرييا، ظلت تتصاعد حـدة التـوترات الـسياسية مـن         . وطين بشأن تأسيس جملس الشيوخ    

ــسابقة       ــرة الـ ــها يف الفتـ ــزاب وداخلـ ــا بـــني األحـ ــاورات يف مـ ــة واملنـ ــشاحنات العرقيـ ــراء املـ جـ
  .٢٠١٥ لالنتخابات الرئاسية اليت ستجرى عام

يوليـه، يف أعقـاب احلـوار    /وز متـ ٢٥ويف توغو، جـرت انتخابـات تـشريعية شـاملة يـوم            - ٧
الذي دار بني احلكومة واملعارضة، بتسهيل من جهـات معنيـة وطنيـة بـدعم مـن األمـم املتحـدة                 

ــان      ــة والياب ــات املتحــدة األمريكي ــسا والوالي ــا وفرن ــة ســفراء أملاني ــا، جــرت  . وجمموع ويف غيني
يــسَّرها ممثلــي ســبتمرب بعــد مفاوضــات سياســية متــوترة / أيلــول٢٨االنتخابــات التــشريعية يــوم 

أغـسطس جلـسة احملكمـة      / آب ٢٩ويف غانـا، انتـهت يف       . اخلاص لغرب أفريقيا، سـعيد جنيـت      
لالستماع للملتمس الذي تقدم به نانا أدو دانكواه أكوفو أدو، مرشح احلزب القـومي اجلديـد                

ــانون األول      ــيت جــرت يف ك ــية ال ــات الرئاس ــادة االنتخاب ــة إع ــسمرب /يف جول ــدى ٢٠١٢دي ، ل
  .لعليا بتأكيد صحة انتخاب جون دراماين ماهاما رئيساًاحملكمة ا

  
  التطورات واالجتاهات األمنية  -باء   

ظــل الوضــع األمــين يف حــوض هنــر مــانو وخلــيج غينيــا ومنطقــة الــساحل مــصدر قلــق     - ٨
وقد تفاقم انعدام األمن بسبب ضـعف املؤسـسات والوكـاالت      . خالل الفترة املشمولة بالتقرير   

اردها، وسـهولة اختـراق احلـدود الوطنيـة، وزيـادة انتـشار األسـلحة الـصغرية                 احلكومية وقلة مو  
واألسلحة اخلفيفة، ووجود أعداد كبرية مـن الـشباب العـاطلني عـن العمـل الـذين يـسهل علـى                    
اجلماعــات املتطرفــة التالعــب بعقــوهلم، وتنقــل اجلماعــات املــسلحة عــرب احلــدود دون عراقيــل، 

  .ود الوطنيةواجلرمية املنظمة العابرة للحد
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، )رياليون وغينيـا وكـوت ديفـوار      ليربيـا وسـ   (ويف دول احتاد هنر مانو األعضاء األربعـة           - ٩
تزال التنقالت غري املشروعة للجماعات املسلحة عرب احلدود اليت يـسهل اختراقهـا وتـصاعد            ال

 يوليــه، حتولــت/ففــي شــهر متــوز . مظــاهر التطــرف اإلثــين الــسياسي تــؤثر علــى احلالــة األمنيــة   
التــوترات اإلثنيــة إىل أعمــال عنــف يف نزيريكــوري يف جنــوب شــرق غينيــا، ممــا أدى إىل مقتــل 

ويف مـسعى   .  شـخص  ٣٠ ٠٠٠ شخـصاً وتـشريد حنـو        ٤٣٨ شخـصاً وجـرح      ٢١٦أكثر مـن    
ــدول األعــضاء يف       ــة، وضــعت ال ــاطق احلدودي ــسلم واألمــن يف املن مجــاعي ملواجهــة حتــديات ال

  .ود واعتمدهتااالحتاد استراتيجية بشأن عبور احلد
ــشمولة        - ١٠ ــرة امل ــا خــالل الفت ــيج غيني ــسلح يف خل ــسطو امل وازدادت أعمــال القرصــنة وال

أكتـوبر، سـجل نظـام      /ينـاير إىل تـشرين األول     /فخالل الفترة املمتدة من كانون الثـاين      . بالتقرير
ت  حالــة قرصــنة وقعــ٤٧املنظمــة البحريــة الدوليــة العــاملي املتكامــل ملعلومــات النقــل البحــري   

فقد اخُتطفت ست سفن وأُفرج عنـها يف        . قبالة سواحل نيجرييا  )  يف املائة  ٦٢( منها   ٢٩نسبة  
جراميــة، وعــالوة علــى ذلــك، تزايــدت يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير األنــشطة اإل. وقــت الحــق

  .يف ذلك عمليات خطف الرهائن، وال سيما يف منطقة دلتا هنر النيجر يف نيجرييا مبا
فعلـى  .  الساحل، ظلت األزمتان يف ليبيا ومايل تؤثران على الـدول اجملـاورة            ويف منطقة   - ١١

الرغم من إضعاف تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي وحركة اجلهاد والوحـدة يف غـرب    
أفريقيا بشكل ملحوظ، فقد ظلت اجلماعات اإلرهابية األخرى تشكل خطراً يف مايل والـدول              

االنتحاري الذي ُشن علـى نقطـة تفتـيش تابعـة لبعثـة األمـم املتحـدة                 وكان اهلجوم   . اجملاورة هلا 
أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٣املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل يف تيساليت يوم     

ــوم        ــدال ي ــة كي ــة خــارج مدين ــسا الدولي ــل صــحفيْين مــن إذاعــة فرن ــشرين ٣واختطــاف وقت  ت
خـرى علـى القـوات املـسلحة يف مـايل، مـن األمثلـة               نوفمرب، وكذلك هجمـات مـسلحة أ      /الثاين

كمـا تـضرر الوضـع األمـين يف مـايل باالشـتباكات        . على حالة انعدام األمن الـسائدة يف املنطقـة        
  .اليت اندلعت بني القوات املسلحة يف مايل واجلماعات املسلحة، وحبوادث العنف الطائفي

ائهم لتنظـيم بوكـو حـرام يف واليـات          ويف نيجرييا، أدت أنشطة عناصـر ُيـشتبه يف انتمـ            - ١٢
أداماوا وبورنـو ويـويب الـشمالية الـشرقية والعمليـة العـسكرية الـيت شـنتها احلكومـة ضـد تنظـيم                    
بوكو حـرام إىل حـدوث زيـادة كـبرية يف أعمـال العنـف وورود تقـارير عـن وقـوع انتـهاكات                    

رار انعـدام األمـن     وأدى اسـتم  . جسيمة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك وقوع خـسائر يف األرواح          
وزيادة اهلجمات على األهداف السهلة مثـل املـدارس واملعلمـني إىل تبـاطؤ شـديد يف األنـشطة                    
اإلمنائية وعرقل إىل حد بعيـد تقـدمي اخلـدمات اإلداريـة واالجتماعيـة العامـة، وهـو مـا كـان لـه                        

اً علـى  وكان لـذلك أثـر سـليب أيـض       . عواقب وخيمة على إمكانية حصول األطفال على التعليم       
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نـوفمرب، وافـق جملـس الـشيوخ علـى طلـب            / تـشرين الثـاين    ٧ويف  . األمن الغذائي وسبل املعيشة   
  .أخرى الرئيس متديد حالة الطوارئ يف الواليات الشمالية الشرقية لستة أشهر

  
  التطورات واالجتاهات االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية  -جيم   

رب أفريقيا، ظل النمو االقتـصادي يف منطقـة غـرب           وفقاً للجماعة االقتصادية لدول غ      - ١٣
ــام     ــن ع ــصف األول م ــا خــالل الن ــة     ٢٠١٣أفريقي ــسابقة القائل ــات ال ــا أكــد التوقع  مطــرداً، مم

ومـع ذلـك، قُـدرت نـسبة البطالـة          . ٢٠١٣ يف املائـة يف عـام        ٧ و   ٦بتسجيل نسبة تتراوح بني     
 سـيما يف صـفوف الـشباب    وظلـت إمكانيـات التوظيـف ضـعيفة، وال    .  يف املائـة  ١٠بأكثر مـن    

ــيم وتــــدين أداء االقتــــصادات يف     ــم التعلــ ــاً إىل ضــــعف نظــ ــع ذلــــك أساســ والنــــساء، ويرجــ
  .البلدان معظم
وظلت مستويات انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية مرتفعة يف عـدة بلـدان يف غـرب                  - ١٤

، تـضرَّر عـدد يقـارب       فوفقاً ملكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية     . فيها يف مايل والنيجر    أفريقيا، مبا 
 شـخص   ٢٣٣ ٠٠٠ شخص من الفيضانات يف مجيع أحنـاء املنطقـة، مـن ضـمنهم               ٥٠٠ ٠٠٠

ومع ذلك، شهدت املنطقـة اجتاهـاً نزوليـاً إجيابيـاً يف حـاالت اإلصـابة بـداء الكـولريا            . يف النيجر 
 يف املائة عمـا كانـت عليـه يف    ٥٠ نسبة من هذه احلاالت تقل بـ      ٢٠١٣حيث ُسجلت يف عام     
  .٢٠١٢الوقت نفسه من عام 

وظلــت مظــاهر انعــدام األمــن والتــوترات االجتماعيــة تــؤثر علــى الــسكان املــدنيني يف     - ١٥
ففـي نيجرييـا علـى سـبيل املثـال، أفـادت بعـض              . العديد من بلـدان هـذه املنطقـة دون اإلقليميـة          

املنـاطق   شـخص أصـبحوا يف عـداد املـشردين داخليـاً، يف              ٥ ٤٠٠التقارير بأن مـا ال يقـل عـن          
 الجـئ ومهـاجر عائـد إىل        ٤٥ ٠٠٠املتضررة مـن أعمـال تنظـيم بوكـو حـرام، وفـر أكثـر مـن                  

ويف الوقت ذاته، ما فتئت أعمال اإلغاثة اإلنسانية تعاين مـن نقـص             . تشاد والنيجر والكامريون  
  .شديد يف التمويل يف هذه املنطقة

  
  ائل اجلنسانيةالتطورات والتوجهات املتعلقة حبقوق اإلنسان واملس  -دال   

ــامي       - ١٦ ــسياسية والقالقــل املتــصلة باالنتخابــات وخطــر اإلرهــاب املتن ــوترات ال ظلــت الت
فقـد تزايـدت األنبـاء الـيت        . بسرعة تؤثر سلبياً يف حقوق اإلنسان يف بعض بلدان غـرب أفريقيـا            

تتحـدث عـن وقــوع انتـهاكات حلقــوق اإلنـسان يف منـاطق مشــال شـرق نيجرييــا املتـضررة مــن        
، كـان تزايـد األنبـاء الـيت تتحـدث عـن أعمـال                بيـساو  -غينيـا   ويف  .  تنظيم بوكـو حـرام     أعمال

التخويــف والتهديــدات والقيــود املفروضــة علــى حريــة التعــبري والتجمــع مــصدر قلــق خــاص،     
وكــذلك االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنــسان الــيت وقعــت خــالل اشــتباكات طائفيــة عنيفــة   
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بذولـة للتـصدي النتـهاكات     وال تـزال اجلهـود امل     . نيـا احلرجيـة   يوليه يف منطقة غي   /دارت يف متوز  
حقوق اإلنسان يف غرب أفريقيا يعوقهـا ضـعف املؤسـسات وسـوء األداء، باإلضـافة إىل نقـص              

  .القدرات وإحجام السلطات الوطنية عن مكافحة اإلفالت من العقاب بشكل تام
ز مشاركة املـرأة يف جهـود الـسالم         ويف ما يتعلق بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين وتعزي         - ١٧

 دولـة   ١٥ دولـة مـن أصـل        ١٢أغسطس إىل   /واألمن يف غرب أفريقيا، انضمت نيجرييا يف آب       
عضو يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وموريتانيا، الـيت اعتمـدت خطـة عمـل وطنيـة                  

 بشأن املرأة والسالم واألمن، وذلك متشياً مع خطـة          )٢٠٠٠ (١٣٢٥لتنفيذ قرار جملس األمن     
  .٢٠١٠سبتمرب /العمل اإلقليمية اليت اعتمدت يف داكار يف أيلول

ــا املقـــرر اخلـــاص املعـــين بأشـــكال الـــرق املعاصـــرة   /ويف أيلـــول  - ١٨ ســـبتمرب، زار موريتانيـ
وسـلط املقـرر    . ل بـذلك مـن تعـصب      والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتص      

اخلــاص الــضوء علــى وجــود ممارســات شــبيهة بــالرق يف موريتانيــا، ودعــا احلكومــة إىل إنفــاذ     
  .القوانني القائمة اليت جتّرم هذه املمارسات

    
  أنشطة مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا  -ثالثا   
  املساعي احلميدة ومنع نشوب النـزاعات  -ألف   

ة قيــد االســتعراض، بــذل مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا املــساعي   خــالل الفتــر  - ١٩
احلميدة من أجل تعزيز العمليـات واملؤسـسات الدميقراطيـة يف مجيـع أحنـاء املنطقـة، وخباصـة يف         

  .وتوغو غينيا
  

  غينيا    
يوليــه، وقّــع الطرفــان اتفاقــاً سياســياً يف أعقــاب مفاوضــات مطوَّلــة جــرت   / متــوز٣يف   - ٢٠

ن ممثلــي اخلــاص لغــرب أفريقيــا، ومهــد هــذا االتفــاق الطريــق أمــام اشــتراك أحــزاب    بتيــسري مــ
يومـاً،   ٨٤كما نص على إجراء انتخابات تـشريعية يف غـضون           . املعارضة يف العملية االنتخابية   

ــة         ــة الوطني ــة االنتخابي ــضطلع هبــا اللجن ــيت ست ــام ال ــسلة مــن امله ــضة لسل وحــدد اخلطــوط العري
وأُنـشئت برئاسـة ممثلـي اخلـاص جلنـة متابعـة مؤلفـة مـن         . اء الـدوليني  املستقلة، بدعم من الشرك   

ــراف يف االتفــاق والــشركاء الــدوليني لرصــد تنفيــذ االتفــاق بــدعم مــن اهليئــات الفنيــة           األط
وخلقت هذه اآلليات هامـشاً للحـوار املتواصـل الـشامل للجميـع بـني مجيـع اجلهـات                   . األخرى

املـايل املقـدم مـن الـشركاء يف العمليـة االنتخابيـة،             املعنية وساعدت علـى حـشد الـدعم الـتقين و          
  .وترشيد استخدامه
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ووفقـاً لالتفـاق، استعرضـت اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة القـوائم االنتخابيــة يف           - ٢١
ــن   ــرة م ــوز٢٧ إىل ١٣الفت ــسجيل  / مت ــاب ت ــه، وفتحــت ب  الترشــيحات جمــدداً، فاســتطاع   يولي

ــاً إضــافياً، معظمهــا مــن األ   ١٨ ــسياسية املعارضــة، تــسجيل مرشــحيها  حزب ــد أن . حــزاب ال بي
اللجنة واجهت مـصاعب كـبرية يف وضـع االنتـهاء مـن إعـداد سـجل النـاخبني وإنـشاء مراكـز                       

ونتيجـة  . االقتراع، األمر الذي دفع املعارضة إىل املطالبة جمددا بتأجيل االنتخابـات مـرة أخـرى              
األعـضاء الـدوليني يف جلنـة املتابعـة، وافقـت           للجهود املكثفة اليت بذهلا ممثلي اخلـاص بـدعم مـن            

. اجلهات املعنية الغينيـة علـى تأجيـل االنتخابـات أربعـة أيـام للـسماح مبعاجلـة بعـض التحـديات                     
ولتفادي التأخري يف عملية فـرز األصـوات، أرسـلت األمـم املتحـدة، مبوافقـة الـسلطات الغينيـة،              

وار وليربيـا لتقـدمي الـدعم اللوجـسيت،     طائرات عمودية مـن بعـثيت األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـ          
  .يف ذلك نقل كشوف الفرز من الدوائر االنتخابية الواقعة يف مناطق نائية مبا
 يف املائة مـن جممـوع النـاخبني         ٧٠سبتمرب، توجه إىل صناديق االقتراع      / أيلول ٢٨ويف    - ٢٢

 واتفـق بـصفة     . ماليـني ناخـب    ٥املؤهلني للتصويت يف االنتخابات الذين يقـدر عـددهم بنحـو            
عامــة مراقبــو االنتخابــات الــدوليون علــى أن االنتخابــات قــد جــرت بــسالسة باســتثناء بعــض    

وعقب إعالن اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة عن الدفعات األوىل مـن           . املصاعب اللوجستية 
 احلاكم، رفض حتـالف املعارضـة       “جتمع شعب غينيا  ”النتائج املؤقتة، اليت أظهرت تقدم حزب       

ــات          ــاء االنتخاب ــب بإلغ ــاق، وطال ــر انتخــايب واســع النط ــم حــدوث تزوي ــث زع ــائج، حي . النت
ويف حماولــة . يوليــه/ متــوز٣علــق مــشاركته يف آليــات التنفيــذ املنــصوص عليهــا يف اتفــاق   كمــا

للخروج من الطريق املسدود، دعا ممثلـي اخلـاص، بـصفته ميـسراً دوليـاً، األعـضاء الـدوليني يف                    
ويف أعقـاب االجتمـاع     . أكتـوبر / تـشرين األول   ٨ االجتمـاع يف كونـاكري يف        جلنة املتابعـة إىل   

أصــدرت اجملموعــة، الــيت تــضم ممــثلني عــن اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، واالحتــاد 
األورويب، وفرنسا، واملنظمة الدولية للفرنكوفونية، والواليات املتحدة، بياناً أفادت فيه بوقـوع            

دائـرة، وحثـت    ٣٨انتخابية من جممـوع الـدوائر االنتخابيـة البـالغ عـددها         دوائر   ٨خمالفات يف   
. فيه اللجنة االنتخابية على تقدمي تقارير مفصلة عن تلك احلاالت إىل احملكمة العليا للنظر فيهـا               

ودعت اجملموعـة أيـضاً مجيـع األطـراف إىل التـزام اهلـدوء واسـتخدام القنـوات القانونيـة ملعاجلـة                      
  .قة باالنتخاباتالشواغل املتعل

 يومــاً بــسبب اخلالفــات ١٨أكتــوبر، وبعــد تــأخري اســتمر حنــو / تــشرين األول١٨ويف   - ٢٣
املتعلقـــة بعمليـــة فـــرز األصـــوات يف دائـــرة مـــاتوتو االنتخابيـــة يف كونـــاكري، أعلنـــت اللجنـــة 

ات واسـتجابت أحـزاب املعارضـة إىل دعـو        . االنتخابية الوطنية املـستقلة النتـائج املؤقتـة الـشاملة         
ــاهرات     ــتئناف املظ ــدها باس ــة وســحبت هتدي ــة     . التهدئ ــة األغلبي ــة أن كتل ــائج املعلن ــت النت وبّين

.  مقعـداً  ٥١ مقعداً، يف حني أن األحزاب املعارضة الرئيسية فازت بــ            ٥٣الرئاسية قد فازت بـ     
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وجتــدر . وباإلضــافة إىل ذلــك، فــازت عــشرة أحــزاب أصــغر حجمــاً باملقاعــد العــشرة املتبقيــة    
ــل ذلــك    ٢٥ إىل أن اإلشــارة ــات، وميث ــزن مبقاعــد يف االنتخاب ــرأة ف ــة مــن عــدد  ٢٢ ام  يف املائ

ــدة   ــة اجلدي ــة الوطني ــع احلــزب احلــاكم وأحــزاب املعارضــة ملتمــسات إىل    . أعــضاء اجلمعي ورف
وأصـدرت احملكمـة    . احملكمة العليا للطعن يف نتائج االنتخابات يف عـدد مـن الـدوائر االنتخابيـة              

نــوفمرب حكمهــا الــذي رفــضت فيــه االدعــاءات املقدمــة، وأقــرت   /لثــاين تــشرين ا١٥العليــا يف 
 تـــشرين ١٦ويف . النتــائج املؤقتــة بالــصيغة الــيت أعلنتـــها اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املــستقلة        

ــة املتابعــة    /الثــاين ــامن عــشر واألخــري للجن وحــضر . نــوفمرب، عقــد ممثلــي اخلــاص االجتمــاع الث
ن فـيهم أعـضاء املعارضـة وكتلـة األغلبيـة الرئاسـية، وكـذلك               االجتماَع مجيُع أعضاء اللجنة، مب    

ويف هناية االجتماع، تال ممثلي اخلـاص بيانـاً موجهـاً إىل الـصحافة شـكرت                . الشركاء الدوليون 
فيه اللجنة األطراف الغينية على تعاوهنا وهنَّأت األحزاب الـسياسية واحلكومـة ومجيـع اجلهـات                

ا االنتخابــات التــشريعية علــى الــرغم مــن بعــض أوجــه   املعنيــة علــى الــسالسة الــيت اتــسمت هبــ  
  .القصور وعدم الكفاءة

  
  النيجر    

ظلــت النيجــر تواجــه مــصاعب اجتماعيــة واقتــصادية وأمنيــة كــبرية خــالل الفتــرة قيــد    - ٢٤
واستمرت اآلثار غري املباشرة النامجة عن األزمات يف ليبيـا ومـايل ومشـال نيجرييـا                . االستعراض

ــبال   ــن ال ــؤثر يف أم ــوي      . د واســتقرارهات ــة النيجــر الق ــزام حكوم ــإن الت ــك، ف ــى ذل وعــالوة عل
وقـد أبـرز    . بالتصدي لإلرهاب والتطرف العنيـف عـّرض البلـد إىل مزيـد مـن األخطـار األمنيـة                 

الرئيس واجلهات الوطنية املعنية األخرى ملمثلي اخلـاص تلـك املـصاعب األمنيـة املتناميـة خـالل                  
ــام هبــا إىل نيــام   ــيت ق ــارة ال ــومي الزي ــه/متــوز ٢٤ و ٢٣ي ي ــذار املبكــر   . يولي ــة اإلن وأعربــت بعث

املشتركة بني مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا الـيت              
أكتـوبر عـن قلقهـا مـن املخـاطر األمنيـة            / تـشرين األول   ٢٥ إىل   ٢١زارت النيجر يف الفترة من      

بوكـو  ”وال سـيما يف املنـاطق املتـضررة مـن أنـشطة تنظـيم           اليت هتدد حدود البلـد مـع نيجرييـا،          
كما أحاطت البعثة علمـاً بانعـدام األمـن الغـذائي بـشكل متزايـد يف البلـد، الـذي جنـم                      . “حرام

بشكل رئيسي عن تقلب معدالت األمطار والفيضانات وهجـوم أسـراب اجلـراد، عـالوة علـى                 
ــشكل ســليب نتيجــة النعــدام األ     ــي ب ــصاد احملل ــضرر االقت ــشرقي مــن    ت ــشمايل ال مــن يف اجلــزء ال

وصــفها أحــد الــشواغل الرئيــسية، وُســلّط الــضوء أيــضا علــى مــسألة بطالــة الــشباب ب . نيجرييــا
  .سيما يف سياق تزايد التطرف وال
وتــسببت هــذه اخلطــوة يف  . أغــسطس، عــني الــرئيس حكومــة وحــدة وطنيــة /ويف آب  - ٢٥

ومــن . ية جديــدة يف اجلمعيــة الوطنيــةاهنيــار االئــتالف احلــاكم، وأدت إىل تــشكيل قــوى سياســ
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أكتوبر، أُفرج عن أربعـة مـواطنني فرنـسيني بعـد قـضائهم             / تشرين األول  ٢٩جهة أخرى، ويف    
ثــالث ســنوات يف األســر، كــانوا قــد اختطفــوا خــالل غــارات شــّنها تنظــيم القاعــدة يف بــالد     

 Arevaركة   علـى مـنجم لليورانيـوم عائـد لـش          ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ١٦املغرب اإلسـالمي يف     
الفرنسية للطاقة النووية على مقربة من آرليـت، ويعـود الفـضل يف ذلـك إىل اجلهـود الـيت بـذهلا                

. نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٦ويف إطار زياريت ملنطقة الساحل، قمـت بزيـارة النيجـر يـوم              . الرئيس
ــاون اإلقليمــي يف جمــال مكا      ــد مــن التع ــشنا احلاجــة إىل مزي ــرئيس، ناق ــاءايت مــع ال فحــة ويف لق

اإلرهاب واجلرمية املنظمة، وأمهية متكني املـرأة، واحلاجـة إىل تعزيـز النمـو االقتـصادي وختفيـف                  
  .الضغط السكاين

  
  توغو    

وذكـرت اللجنـة االنتخابيـة      . يوليه، أُجريت انتخابـات تـشريعية يف توغـو        / متوز ٢٥يف    - ٢٦
وزار . شـاركوا يف التـصويت   يف املائـة مـن النـاخبني قـد     ٦٦الوطنية املستقلة أن ما يقدر بنحـو   

ممثلـي اخلــاص البلــد عـشية االنتخابــات لالضــطالع جبملـة مــن املهــام مشلـت الــدعوة إىل إجــراء     
وأفادت تقارير املراقبني الدوليني بأن االنتخابـات كانـت حـرة    . انتخابات سلمية وحرة ونزيهة   

يت أعلنتـها اللجنـة   أغسطس، أقـرت احملكمـة الدسـتورية النتـائج املؤقتـة الـ        / آب ١٢ويف  . ونزيهة
 احلـاكم قـد     “االحتاد مـن أجـل اجلمهوريـة      ”يوليه، اليت بّينت أن حزب      / متوز ٣٠االنتخابية يف   

 “فلُننقـذ توغـو  ” مقعـداً، يليـه حتـالف    ٩١ مقعداً مـن جممـوع املقاعـد البـالغ عـددها           ٦٢فاز بـ   
ى التغـيري    الـذي فـاز بـستة مقاعـد، واحتـاد قـو            “قـوس قـزح   ” مقعداً، وحتالف    ١٩الذي فاز بـ    

 تـشرين  ١ويف .  الـيت فـازت مبقعـد واحـد    “انتفاضـة توغـو  ”الذي فاز بثالثـة مقاعـد، وحركـة       
  .أكتوبر، افتتح برملان توغو اجلديد دورته األوىل/األول

  
  جلنة الكامريون ونيجرييا املختلطة    

م واصلت جلنة الكامريون ونيجرييا املختلطـة، الـيت يرأسـها ممثلـي اخلـاص، إحـراز تقـد                   - ٢٧
 بــشأن ٢٠٠٢أكتــوبر / تــشرين األول١٠حنــو تنفيــذ حكــم حمكمــة العــدل الدوليــة الــصادر يف 
ويــسرين أن أفيــد بــأن النظــام االنتقــايل     . احلــدود الربيــة والبحريــة بــني الكــامريون ونيجرييــا     

. أغــسطس/ آب١٤اخلماســي اخلــاص، الــذي ُوضــع مبوجــب اتفــاق غرينتــري، قــد انتــهى يف    
ن املشترك الذي اعتمده ووقعه رئيسا وفدي الكـامريون ونيجرييـا     وورد تأكيد بذلك يف اإلعال    

وممثلي اخلاص يف ختام االجتماع الثالث والعشرين واألخري للجنة املتابعة املنـشأة لرصـد تنفيـذ                
ووفقـا لإلعـالن   . أكتوبر/ تشرين األول  ٢٢ و   ٢١اتفاق غرينتري، الذي عقد يف جنيف يومي        

آلن بـشكل كامـل حقوقهـا يف الـسيادة علـى منطقـة باكاسـي        املشترك، فإن الكامريون متـارس ا    
  .بأكملها، على النحو املنصوص عليه يف االتفاق
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ــشأن         - ٢٨ ــاق ب ــان إىل اتف ــيم احلــدود، توصــل الطرف ــق بتعل ــا يتعل ــومترا١ً ٨٩٣وفيم   كيل
ــغ جممــوع طوهلــا     مــن ــيت يبل ــة ال ــومتر٢ ١٠٠احلــدود الربي ــدورات  .  كيل ويف أعقــاب آخــر ال

يونيه، واليت اتفـق فيهـا الطرفـان    /ع اخلرائط، اليت عقدت يف نيويورك يف حزيران املخصصة لوض 
 إىل  ١على الطرائق واالعتبارات القانونية، قُّدمت إليهمـا اجملموعـة األوىل مـن اخلـرائط مبقيـاس                 

  . للنظر فيها واملوافقة عليها٥٠ ٠٠٠
ففـي أعقـاب القـرار     . وأُحرز تقدم أيضاً على مسار نصب األعمدة على خـط احلـدود             - ٢٩

 باسـتئناف نـصب األعمـدة يف القطـاعني          ٢٠١٣أبريـل   /الذي اختذته اللجنة املختلطة يف نيـسان      
يوليــه يف تنفيــذ عمليــات شــراء /اجلنــويب واألوســط مــن احلــدود، بــدأت األمــم املتحــدة يف متــوز

يـة   عموداً من جمموع األعمـدة احلدوديـة املتبق  ٣٢٣خدمات األعمال اهلندسية من أجل نصب     
وعقدت اللجنة التوجيهية للمشروع وفريق الرصد التقين اجتماعـاً         .  عموداً ٩٢٠البالغ عددها   

أكتـــوبر ملناقـــشة خطـــة العمـــل / تـــشرين األول١٢ إىل ٩يف إيكـــوم، نيجرييـــا، يف الفتـــرة مـــن 
أكتـــوبر إىل / تـــشرين األول٢٥مـــن ويف الفتـــرة . واالتفـــاق علـــى اجلـــدول الـــزمين للعمليـــات

نـوفمرب، أُجريـت تقييمـات أمنيـة ولوجـستية يف املنـاطق املتـضررة مـن جـراء                   /تشرين الثـاين   ١٢
  .أعمال التشييد إىل جانب أنشطة التوعية املوجهة إىل اجملتمعات احمللية

واستمرت أيضاً خالل الفترة املشمولة بالتقرير تدابري بناء الثقـة الـيت شـرع فيهـا ممثلـي                    - ٣٠
    مــــــن أجــــــل تــــــشجيع املــــــشاريع ٢٠١٣اخلــــــاص خــــــالل النــــــصف األول مــــــن عــــــام  

االقتصادية الصغرية الـيت تفيـد الـسكان املتـضررين علـى طـول احلـدود املـشتركة                   - االجتماعية
سبتمرب، أقرت احلكومة النيجريية وثيقة برنامج األمـم        / أيلول ١٥ويف  . بني الكامريون ونيجرييا  

معـات احملليـة املتـضررة مـن حكـم          املتحدة املتعلق باملشاريع االجتماعية واالقتصادية لفائـدة اجملت       
وما زالت دراسة جدوى املشاريع اليت وقـع عليهـا االختيـار والتكـاليف              . حمكمة العدل الدولية  

االجتماعيـة  كما استعرضت وكاالت األمم املتحدة يف الكامريون املشاريع         . املرتبطة هبا جارية  
  .سبتمرب/أيلول ٢٦ املقترحة وأحالتها إىل حكومة الكامريون يف  االقتصادية-
  

لتــصدي للمخــاطر العــابرة للحــدود والــشاملة الــيت   ى الــعقــة نط املةتعزيــز قــدر  -باء   
  تتهدد السلم واألمن

واصـل مكتــب األمـم املتحــدة لغــرب أفريقيـا خــالل الفتــرة قيـد االســتعراض التــشجيع       - ٣١
مـاكن  على وضـع اسـتجابات متكاملـة علـى الـصعيد دون اإلقليمـي ملواجهـة التهديـدات يف األ                  

دعــم املبــادرات اإلقليميــة املتعلقــة بإصــالح قطــاع   وواصــل أيــضاً. املعرضــة للخطــر يف املنطقــة
 واجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة ومكافحــة اإلرهــاب، ،األمــن، واالجتــار باملخــدرات

بالتعــاون مــع شــركاء رئيــسيني مثــل فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب،   
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مة، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومكتـب          عا ال انةإدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألم     و
  .األمم املتحدة لدعم بناء السالم

  
  منطقة الساحل    

 ٢٠١٣يوليــه / متــوز١٦عمــال بطلــب جملــس األمــن، الــوارد يف بيانــه الرئاســي املــؤرخ   - ٣٢
)S/PRST/2013/10(إىلمكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لغــرب أفريقيــاعــا فيــه دلــذي ، وا  

إنشاء آلية تنسيق فعالة ومفصلة لتحديد أولويات األنشطة املضطلع هبـا ولـضمان تنـسيق تنفيـذ                 
يف استراتيجية األمم املتحدة املتكاملـة ملنطقـة الـساحل، عقـد ممثلـي اخلـاص اجتماعـاً يف داكـار          

ســبتمرب، مــع املنــسقني املقــيمني املعنــيني ببوركينــا فاســو وتــشاد ومــايل وموريتانيــا    / أيلــول١٨
وشــارك أيــضاً يف االجتمــاع مــدير املكتــب . والنيجــر، ومــع مــديري األمــم املتحــدة اإلقليمــيني

ية اإلقليمي ألفريقيا التابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، واملنـسق اإلقليمـي للـشؤون اإلنـسان                  
 مـستويني، تـشمل جلنـة توجيهيـة     مـن  آلية تنسيق  إنشاءواتفق املشاركون على . ملنطقة الساحل 

 وهي احلوكمة واألمـن والقـدرة   ،وثالثة أفرقة عاملة إقليمية لتغطية أهداف االستراتيجية الثالثة       
ون ا خطة تنفيـذ االسـتراتيجية املتكاملـة واتفقـوا علـى أن يتـوىل املنـسق                وكما أقر . على التكيف 

املقيمون تنسيق جهود األمم املتحدة على الصعيد الوطين، بينما تتوىل األفرقة العاملـة اإلقليميـة               
  .تنسيق أنشطة املشاركة والدعم اليت تضطلع هبا األمم املتحدة على الصعيد اإلقليمي

بـرودي،   وأجرى ممثلي اخلاص لغرب أفريقيا ومبعوثي اخلاص ملنطقة الساحل، رومانو           - ٣٣
واجتمعا خـالل   . أكتوبر/ تشرين األول  ٧ و   ٦ ومي مشتركة إىل النيجر وكوت ديفوار ي      زيارة

ا تنفيـذ اسـتراتيجية األمـم املتحـدة املتكاملـة ملنطقـة             وناقـش حيـث   دين  بلـ تلك الزيـارة برئيـسي ال     
نـوفمرب، قـدم ممثلـي اخلـاص إحاطـة يف بامـاكو إىل فريـق املتابعـة             / تشرين الثاين  ٢ويف  . الساحل

مايل عـن اجلهـود الـيت تبـذهلا كيانـات األمـم املتحـدة يف املنطقـة لـدعم                    احلالة يف   عين ب والدعم امل 
 يف االجتمـاع الـوزاري الثـاين لالحتـاد األفريقـي            وشارك ممثلي اخلاص أيضاً   . تنفيذ االستراتيجية 

ــز  املتعلــق ــساحل     بتعزي ــة يف منطقــة ال ــسلم واألمــن األفريقي ــل منظومــة ال التعــاون األمــين وتفعي
  .سبتمرب/ أيلول١١اء، الذي ُعقد يف جنامينا يف والصحر

 يف )بوركينا فاسـو وتـشاد ومـايل والنيجـر     ( بلدان يف منطقة الساحل   ةعأربولقد ُزرُت     - ٣٤
 يرئيــسو يــة رئيــسة مفوضــية االحتــاد األفريقــي،عمبنــوفمرب، / تــشرين الثــاين٧ إىل ٤الفتــرة مــن 

. ملعـين بـشؤون التنميـة يف االحتـاد األورويب         البنك الدويل ومصرف التنمية األفريقي، واملفوض ا      
وكانـت زيارتنـا مؤشـراً علـى متانـة التـزام اجملتمــع الـدويل بـدعم بلـدان املنطقـة بطريقـة منــسقة            
للتصدي للتحديات املستمرة، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ اسـتراتيجية األمـم املتحـدة املتكاملـة              

زيارة املـشتركة، اجتماعـاً وزاريـاً بـشأن         ونظمت حكومة مايل، على هامش ال     . ملنطقة الساحل 
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 علــى إنــشاء هنــوفمرب، واتفــق املــشاركون فيــ/ تــشرين الثــاين٥ وممنطقــة الــساحل يف بامــاكو يــ
وسيتلقى منتدى التنـسيق، الـذي ستترأسـه مـايل خـالل أول سـنتني،               . منتدى للتنسيق اإلقليمي  

م املتحدة واالحتـاد األفريقـي،     الدعم من أمانة ذات طابع تقين، يشترك يف رئاستها كل من األم           
  .مبشاركة مجيع املؤسسات املتعددة األطراف ذات الصلة هبذا املوضوع

  
  احتاد هنر مانو    

 استراتيجية األمن عرب احلـدود يف منطقـة احتـاد    بشأنيف أعقاب اجتماع رفيع املستوى        - ٣٥
 شـرع مكتـب األمـم    يونيـه، / حزيـران ٢٩هنر مانو، ُعقد بدعوة من ممثلي اخلـاص يف داكـار يف        

 مــع الطلــب الــوارد يف املتحــدة لغــرب أفريقيــا يف عمليــة صــياغة االســتراتيجية املقترحــة، متــشياً 
يف و. )٢٠١٢ (٢٠٦٦  و)٢٠١٢ (٢٠٦٢ و )٢٠١١ (٢٠٠٠قــــــرارات جملــــــس األمــــــن 

ــادة    ــشأة لقي ــة املن ــة التوجيهي  ومل إعــداد االســتراتيجية، عقــد يف بامــاكو يــ  اعمــأاجتمــاع للجن
ن للجماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا واحتـاد هنـر             ا التنفيذي نائيس، اتفق الر  يوليه/متوز ٢٩

وبعــد ذلــك، ُوضــعت .  يف صــياغة االســتراتيجيةلــى ســبل املــضي قــدماًعاص مــانو وممثلــي اخلــ
حتـاد  الاالستراتيجية بصورة مشتركة بني الدول األعـضاء يف احتـاد هنـر مـانو، بـدعم مـن أمانـة ا                 

واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا ومكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا، وبالتعــاون  
دة يف كوت ديفوار وليربيا، ومكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء            األمم املتح  ثيتعبالوثيق مع   

  .غينيا السالم يف سرياليون، وفريق األمم املتحدة القطري يف
 يف أكتــوبر، اعتمــد رؤســاء دول احتــاد هنــر مــانو االســتراتيجية / تــشرين األول٢٥ويف   - ٣٦

ــاالجتمــاع  ــدورة االســتثنائ   ذال ــة رؤســاء دول  ي ُعقــد يف داكــار علــى هــامش أعمــال ال ية هليئ
وأقــر رؤســاء الــدول أيــضاً إنــشاء جلنــة . وحكومــات اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا

حتاد ومفوضية اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا،        المتابعة، برئاسة مشتركة بني أمانة ا     لل
اد، لوضـع   حتـ ال ا الـدول األعـضاء يف    م ممـثلني عـن      تـض ومكتب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا، و         

سيـستمر املكتـب    و. املوارد من أجل تنفيذ االسـتراتيجية     شدخطط عمل مفصلة ووضع آلية حل     
  . املسامهة يف حشد الدعم لتنفيذ االستراتيجية، مبا يف ذلك الدعم املايليف
  

  خليج غينيا    
ــرائم           - ٣٧ ــصدي للقرصــنة واجل ــي للت ــصعيد اإلقليم ــى ال ــردة عل ــود املط ــذل اجله تواصــل ب

رتكبة يف خليج غينيا اليت ما زالـت تـشكل مـصدر هتديـدات خطـرية لبلـدان املنطقـة                    األخرى امل 
 رؤسـاء دول وحكومـات اجلماعـة        اجتمـع  على حنو ما ورد يف تقريري الـسابق،       و. وما وراءها 

االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، واجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا، ومفوضــية دول  
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 قمــة إقليمــي حــول  مــؤمتريونيــه يف ياونــدي حلــضور/زيــران ح٢٥ و ٢٤ وميخلــيج غينيــا، يــ
 يف   ورد اسـتجابة لطلـب   و.  البحـر يف خلـيج غينيـا        عـرض  القرصنة البحريـة والـسطو املـسلح يف       

، نظمــت اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا ذاك القمــة مــؤمتراإلعــالن الــذي اعتمــد يف 
أكتـوبر يف داكـار، بــدعم   /تـشرين األول  ٢٦اجتماعـا للرؤسـاء التنفيـذيني للـهيئات الــثالث يف     

 قـر أو. من مكتب األمم املتحدة اإلقليمي يف وسط أفريقيا ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا            
ــة     املــشاركون ــذ االســتراتيجية اإلقليمي ــسيق والتعــاون مــن أجــل تنفي ــة التن ــل آلي  للتــصدي  تفعي

ــدي  النعــدام األمــن البحــري،  ــيت اعتمــدت يف مــؤمتر قمــة ياون ــرأمــا ك.  ال ــق العامــل  وق ا الفري
 علـى خطـة عمـل مـشتركة للفتـرة املمتـدة مـن               وااألقاليمي املعـين بإعـداد تـصور لآلليـة، ووافقـ          

وجــاء االجتمــاع عقــب اجتمــاعني    . ٢٠١٤مــارس / إىل آذار٢٠١٣نــوفمرب /تــشرين الثــاين 
 بـدعم   أكتـوبر، / تـشرين األول   ٢٥يوليـه، ويف داكـار يف       /متـوز  ٢٩للخرباء ُعقدا يف ليربفيـل يف       

  .من مكتب األمم املتحدة اإلقليمي يف وسط أفريقيا ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا
ــا ويف الــدورة العاديــة الثالثــة لرؤســاء دول   - ٣٨ ، املعقــودة يف  وحكومــات جلنــة خلــيج غيني

أغسطس، كرر قـادة دول خلـيج غينيـا اإلعـراب عـن             / آب ١٠ و   ٩ماالبو بغينيا االستوائية يف     
ويواصــل املكتــب . زايــد األنــشطة البحريــة غـري املــشروعة يف املنطقــة دون اإلقليميــة  تمــنالقلـق  

 أصـدقاء خلـيج غينيـا،    املشاركة يف جمموعة خرباء غري رمسية، هي جمموعة البلدان الثمانية زائداً 
اليت تساعد الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية يف جهودها الرامية إىل التصدي ملـسألة انعـدام               

وعـالوة علـى ذلـك، قامـت إسـبانيا، وأسـتراليا، وأملانيـا، وإيطاليـا، والربتغـال،                  .  البحري األمن
وبلجيكــا، ومجهوريــة كوريــا، والــدامنرك، وسويــسرا، وفرنــسا، وكنــدا، واململكــة املتحــدة         
لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، والنــرويج، وهولنــدا، والواليــات املتحــدة، واليابـــان،         

األورويب، ومكتب األمم املتحـدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا، ومكتـب األمـم                وكذلك االحتاد   
فريــق جمموعــة ”املتحــدة لغــرب أفريقيــا، واملنظمــة البحريــة الدوليــة، بتوحيــد جهودهــا إلنــشاء 

 فريـق خـرباء غـري رمسـي مـن أجـل دعـم الـدول             ، وهـو  “أصدقاء خليج غينيـا   + البلدان الثمانية   
  .واملنظمات اإلقليمية

  
  ح قطاع األمنإصال    

واصــل مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا مبــادرات دعــم إصــالح قطــاع األمــن يف   - ٣٩
ــاثو   /ولقــد عّينــُت يف متــوز . املنطقــة ــه فرنانــدو غوتيرييــث ديــاث دي أوت يف منــصب كــبري يولي

 يقــدم إىل قــد كــان و. اجلديــد لــشؤون إصــالح قطــاع األمــن لــدى حكومــة غينيــا يناملستــشار
ملشورة االستراتيجية بشأن إصالح قطـاع األمـن، حتـت إشـراف ممثلـي اخلـاص،                حكومة غينيا ا  

  . وبدعم تقين من املكتب القطري لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومن االحتاد األورويب
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ويف غينيا، عقدت جلنة التوجيه االستراتيجي املعنية بإصالح قطاع األمن، وهـي أعلـى                - ٤٠
ــة ا   ــة التوجيهي ــة يف اللجن ــيس      هيئ ــن، ويرأســها رئ ــة بإصــالح قطــاع األم ــة املعني ــةلوطني ، الدول

نـوفمرب يف كونـاكري العتمـاد سياسـة وطنيـة للـدفاع واألمـن،               / تـشرين الثـاين    ١٥ يف   اجتماعاً
وحــضر . سُيــسترشد هبــا يف اختــاذ القــرارات االســتراتيجية املتعلقــة مبؤســسات الــدفاع واألمــن   

لعامـة يف أعقـاب سلـسلة مـن املـشاورات الوطنيـة             وُوضعت الـسياسة ا   . االجتماَع ممثلي اخلاص  
. واإلقليمية اليت نظمت بدعم من األمم املتحدة ملناقشة تصورات اجملتمعات احمللية بـشأن أمنـها              

وشارك يف رئاسـة حلقـة العمـل التـشاورية اإلقليميـة الـيت ُعقـدت يف كونـاكري يف الفتـرة مـن                        
 إىل جانـب    ،لشؤون إصـالح قطـاع األمـن       ين املستشار  كبري أكتوبر/ تشرين األول  ٢٣إىل   ٢١

. الوزير الغيين واملستشار لـشؤون إصـالح قطـاع األمـن لـدى الـرئيس، وجهـات معنيـة أخـرى                    
ويشكل اعتماد السياسة العامة الوطنيـة للـدفاع واألمـن خطـوة كـبرية قـدماً يف عمليـة إصـالح                     

  .قطاع األمن
  

   الوطنيةاالجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة العابرة للحدود    
أكتوبر، اشترك رئيس مفوضية اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب          / تشرين األول  ٢٨يف    - ٤١

أفريقيا واملدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة وممثلـي اخلـاص، يف                     
  اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود بــشأنرئاســة مــؤمتر إقليمــي رفيــع املــستوى للجهــات املاحنــة   

 رئــيس هيئــة  الــذي يــشغل منــصب رئــيس كــوت ديفــواره استــضاف،الوطنيــة يف غــرب أفريقيــا
  .رؤساء دول وحكومات اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

 االجتماع الثاين للجنـة     ،أكتوبر يف أبيدجان  / تشرين األول  ٢٩ يف   ،ونظم ممثلي اخلاص    - ٤٢
دول اخلمـس  كانـت الـ  و. احل غـرب أفريقيـا  السياسات الرفيعة املستوى املنبثقة عـن مبـادرة سـ      

 يف ةلـــممثَّ)  وكـــوت ديفـــوار وليربيـــا بيـــساو-غينيـــا ســـرياليون وغينيـــا و(األعـــضاء يف اللجنـــة 
وأشــاد املــشاركون بــالتزام الــسلطات . االجتمــاع إىل جانــب بعثــات األمــم املتحــدة يف املنطقــة

ــة باملــشاركة يف  ــدور القــيّ  املالوطني ــادرة وســلطوا الــضوء علــى ال ــه وحــدت ب  ام الــذي تــضطلع ب
وأعلـن ممثلـو كـوت ديفـوار أن       . مكافحة اجلرمية العـابرة للحـدود الوطنيـة يف سـرياليون وليربيـا            

 وحدة وطنية ملكافحة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة يف املـستقبل           إنشاء بلدهم ينوي 
 قـدمها مكتـب األمـم       وأقرت جلنة الـسياسات الرفيعـة املـستوى مجيـع التوصـيات الـيت             . القريب

ــة    ،املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   ــشارية الربناجمي ــة االست ــيس اللجن ــصفته رئ ــادرة، ل ب لمب
وأعلـن رؤسـاء وفـود      . بادرةاملذلك التوصية املتعلقة بإعادة التوجيه االستراتيجي ألنشطة         يف مبا

 يف األمانــــة إدارة الــــشؤون الــــسياسية(بــــادرة وشــــركاؤهم امل اخلمــــس األعــــضاء يف الــــدول
مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا، وإدارة عمليــات حفــظ الــسالم، ومكتــب األمــم  /العامــة
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عن موافقتهم رمسيـاً علـى   ) املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية    
  . يف منحاه اجلديد للمبادرةالتوجه االستراتيجي

  
  مكافحة اإلرهاب    

 أنشنـدوة بـ   سبتمرب، نظم ممثلي اخلاص مع املنسقني املقـيمني يف املنطقـة            /أيلول ١٧يف    - ٤٣
 يف وشـارك أيـضاً  . اإلثين وآثارها يف استقرار غرب أفريقيا    - مظاهر التطرف الديين والسياسي   

 خرباء من مراكز الفكر واألوساط األكادميية، وكذلك من االحتـاد األفريقـي، واجلماعـة            ندوةال
ل غـرب أفريقيـا، واالحتـاد األورويب، واألمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك ممثلـو إدارة                 االقتصادية لـدو  

ــن   ــؤون الــسالمة واألم ــة العامــة ش ــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة       يف األمان  وفرقــة العمــل املعني
وتــدارس املــشاركون الــُنُهج الــشاملة ملعاجلــة العوامــل املؤاتيــة النتــشار التطــرف         . اإلرهــاب

، وأفــضل الطـرق الــيت ميكـن بواســطتها مـساعدة كيانــات األمـم املتحــدة     واإلرهـاب يف املنطقـة  
وشـدد املـشاركون علـى    . على التعامل مع هذه الظاهرة وآثارها يف السالم واألمن واالسـتقرار    

أمهية العالقة بني األمن والتنميـة، وأكـدوا ضـرورة احلكـم القـائم علـى مـشاركة اجلميـع، علـى             
 األساسية للشعب الـيت تـشمل، علـى حنـو       االقتصادية -عية  االجتماحنو يستجيب لالحتياجات    

  .خاص، التعليم اجليد وتوفري العمالة للشباب
وشارك مكتب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا يف حلقـة عمـل غـري رمسيـة اشـتركت يف                        - ٤٤

ــا يف       ــة نيجرييـ ــاب وحكومـ ــة اإلرهـ ــال مكافحـ ــذ يف جمـ ــة بالتنفيـ ــل املعنيـ ــة العمـ ــا فرقـ تنظيمهـ
 العناصـر  شاركون فيهـا  املـ رقـ أو. نوفمرب يف أبوجـا / تشرين الثاين١أكتوبر و /ولتشرين األ  ٣١

، باإلضـــافة إىل وهاناقـــش والرئيـــسية الســـتراتيجية األمـــم املتحـــدة العامليـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب 
لجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا، الـيت            لاستراتيجية مكافحـة اإلرهـاب وخطـة التنفيـذ          

ا التنـامي الـسريع خلطـر اإلرهـاب         ووالحظـ .  يف ياموسـوكرو   ٢٠١٣ايـر   فرب/اعُتمدت يف شباط  
ــل تــدابري          ــية قويــة جلع ــات إرادة سياس ــددوا علــى ضــرورة أن تبــدي احلكوم ــة، وش يف املنطق

مـع ضـمان    ،  مكافحة اإلرهاب أشد صلة بـالواقع وأكثـر قابليـة للتنفيـذ ومثمـرة بـشكل أفـضل                 
ــسان وســيادة القــانو    ــل حلقــوق اإلن ــرام الكام ــدرة     . ناالحت ــاء ق ــة بن ــى أمهي ــضاً عل وشــددوا أي

ا بشدة بتعزيز التعاون بـني الـشركاء الـدوليني مـن أجـل              ووأوص. اجملتمعات احمللية على التكيف   
ــال          ــذ الفع ــن خــالل التنفي ــيما م ــسقة، وال س ــقة ومت ــة ومتناس ــائج عملي ــسري التوصــل إىل نت تي

اتيجية األمــم املتحــدة املتكاملــة الســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب، واســتر 
ــا ملكافحــة اإلرهــاب،     ملنطقــة الــساحل، واســتراتيجية اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقي
ــة         ــارات الدولي ــة ولالعتب ــار الواجــب للتنمي ــالء االعتب ــع إي ــآزر، م ــا الت ــة قوامه ــة متكامل بطريق

  .اإلنسان حلقوق
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 زيارة التقيـيم األوىل الـيت قامـت هبـا         مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا يف      اعدكما س   - ٤٥
 تـــشرين ٧ إىل ٣املديريـــة التنفيذيـــة للجنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب إىل موريتانيـــا يف الفتـــرة مـــن   

وكان اهلدف من الزيارة هـو اسـتعراض مـدى امتثـال احلكومـة املوريتانيـة لقـرار                  . نوفمرب/الثاين
حتديد جماالت الدعم احملتملة اليت ميكـن مـن خالهلـا مـساعدة       و،  )٢٠٠١ (١٣٧٣جملس األمن   

وخـالل تلـك الزيـارة، ناقـشت الـسلطات          . احلكومة يف الوفاء بالتزاماهتا الدولية يف إطار القرار       
 املوريتانية استراتيجيتها ملكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلـك إقامـة حـوار مـع الـشباب والتـدابري الـيت           
ُوضعت ملكافحة اإلرهاب واليت تشمل إنـشاء وحـدة متخصـصة للتحقيـق واألعمـال القـضائية                 
ملكافحــة اإلرهــاب وذلــك بغــرض التحقيــق يف جــرائم اإلرهــاب ومقاضــاة مرتكبيهــا وإصــدار   

  .األحكام حبقهم
  

  حقوق اإلنسان والشؤون اجلنسانية    
ملتحدة لغرب أفريقيا دراسـة عـن       خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أجرى مكتب األمم ا         - ٤٦

مــشاركة اجملتمــع املــدين يف احلوكمــة وحقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون فيمــا يتعلــق مببــادرات 
وكـرر تأكيـد الـدور اهلـام الـذي يـضطلع بـه اجملتمـع                . السالم واألمن يف املنطقـة دون اإلقليميـة       

  .شاركةامل  تلكاملدين وأنشأ آلية لتعزيز
شركاء اإلقليميــون اســتعراض منتــصف املــدة لتنفيــذ خطــة العمــل وأجــرى املكتــب والــ  - ٤٧

ــة بقـــراري جملـــس األمـــن    بـــشأن املـــرأة والـــسالم واألمـــن  )٢٠٠٠ (١٣٢٥اإلقليميـــة املتعلقـ
وشــكلت عمليــة االســتعراض . أن العنــف اجلنــسي يف حــاالت النـــزاع بــش)٢٠٠٨ (١٨٢٠ و

فرصة أمام املكتب وبعثـات حفـظ الـسالم يف املنطقـة دون اإلقليميـة لتجديـد التزامهـا املـشترك                 
نـوفمرب،  /ويف تـشرين الثـاين    . بالعمل يف إطار من التـآزر مـن أجـل تنفيـذ هـذه الـصكوك اهلامـة                 

غــرب أفريقيــا للنــهوض بــاملرأة وهيئــة األمــم املتحــدة   اتفــق مركــز اجلماعــة االقتــصادية لــدول  
ملـرأة ومكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا علـى خطـة عمـل                  لمساواة بني اجلنـسني ومتكـني ا      ل
  .)٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار التنفيذ ل لنهوض باخلطة اإلقليميةل

سـبتمرب، قـام الفريـق العامـل املعـين بـاملرأة والـسالم              / أيلـول  ٢٨ىل   إ ١٤ويف الفترة مـن       - ٤٨
واألمن يف غرب أفريقيا، بتنسيق مشترك بني مكتب األمم املتحدة لغـرب أفريقيـا وهيئـة األمـم                 

ملـرأة، بإيفـاد بعثـة إىل كونـاكري لـدعم غرفـة عمليـات        لمساواة بني اجلنسني ومتكني ا   املتحدة ل 
علومـات عـن دور املـرأة يف االنتخابـات، وتـوفري االسـتجابة الـسريعة                املرأة اليت أُنشئت جلمع امل    

ــراع         ــة االقت ــسلمي لعملي ــسري ال ــز ال ــات، وتعزي ــوم االنتخاب ــشأ ي ــد تن ــيت ق ــرأة ال الهتمامــات امل
  .باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  

http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)�
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  التعاون بني املؤسسات  -جيم   
ــا     - ٤٩ مــشاوراته وتعاونــه مــع كيانــات األمــم   واصــل مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقي

املتحدة يف املنطقة، وكذلك مع املنظمـات اإلقليميـة، دعمـاً للجهـود الراميـة إىل تعزيـز الـسالم                    
  .واالستقرار والتنمية

  
  التعاون بني مؤسسات األمم املتحدة    

أغسطس، عقد ممثلي اخلاص االجتماع الثالث عشر للمـديرين اإلقليمـيني           / آب ٢٩يف    - ٥٠
ثلي وكـاالت األمـم املتحـدة العاملـة يف داكـار، السـتعراض املـصاعب الرئيـسية الـيت تواجـه              ومم

لمنسقني املقـيمني واملـديرين اإلقليمـيني يف داكـار     لعتكف اإلقليمي الثالث   املكما عقد   . املنطقة
 علـى املـصاعب املتعلقـة بـالتوترات االنتخابيـة،       املـشاركون  ركـز  حيـث سـبتمرب، / أيلول١٧يف  
ــة وا   والته ــة، فــضال عــن املــسائل اإلمنائي ــة املتباين ــدات األمني ــا دي ــسانية يف غــرب أفريقي ويف . إلن
نوفمرب، عقد االجتمـاع الرفيـع املـستوى اخلـامس والعـشرين لرؤسـاء بعثـات            /تشرين الثاين  ٢٨

حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف غرب أفريقيا، الستعراض احلالة يف املنطقة وكفالة إدامـة               
  .ق اجلهود اإلقليميةتنسي

  
  التعاون مع الشركاء اإلقليميني ودون اإلقليميني    

واصل ممثلي اخلاص لغرب أفريقيا تعاونه مع رئيس مفوضـية اجلماعـة االقتـصادية لـدول                  - ٥١
غرب أفريقيا واألمني العام الحتاد هنر مانو يف إطـار اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز الـسلم واالسـتقرار                     

ــة الرشــي  ــصعيد اإلقليمــي  واحلوكم ــى ال ــكومتخــضت . دة عل ــد   تل ــت عق ــيت مشل ــصاالت، ال  االت
ــرة املــشمولة      ــا خــالل الفت ــومي وبامــاكو وكونــاكري ومنروفي اجتماعــات يف أبوجــا وداكــار ول
بالتقرير، عن نتائج ملموسـة مثـل وضـع واعتمـاد اسـتراتيجية أمـن املعـابر احلدوديـة يف احتـاد هنـر                        

 للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واجلماعـة االقتـصادية          مانو، وتصديق الرؤساء التنفيذيني   
 على آلية التنسيق والتعاون على الصعيد اإلقليمي من أجـل  جلنة خليج غينيا  لدول وسط أفريقيا و   

لجهـات  ل رفيـع املـستوى     إقليمـي  تنفيذ االستراتيجية البحرية اإلقليمية، والنجـاح يف تنظـيم مـؤمتر          
ــة اجل  ــل مكافحـ ــة مـــن أجـ ــا املاحنـ ــة يف غـــرب أفريقيـ ــة املنظمـ ــام مكتـــب  ،رميـ ــدجان، وقيـ  يف أبيـ

املتحدة لغرب أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا إيفاد بعثة مـشتركة لإلنـذار               األمم
وظـل ممثلـي اخلـاص، بـصفته ميـسراً دوليـاً لعمليـة احلـوار الغـيين، علـى اتـصال                      . املبكر إىل النيجر  

  رؤساء دول وحكومـات    ةئيهالقتصادية لدول غرب أفريقيا، ورئيس      برئيس جلنة اجلماعة ا    وثيق
كما أبقـى ممثلـي اخلـاص       . اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، اللذين قدما له الدعم الكامل         
  .مسؤويل االحتاد األفريقي على اطالع على اجلهود اليت يبذهلا يف غينيا
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لـي اخلـاص يف عـدد مـن االجتماعـات الـيت        وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، شـارك ممث        - ٥٢
فقـد حـضر الـدورة العاديـة الثالثـة واألربعـني            . عقدهتا اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا        

جلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا، الـيت عقـدت يف أبوجـا              اهليئة رؤساء دول وحكومات     
لهيئـة، الـيت عقـدت يف داكـار         لوحـضر أيـضاً الـدورة االسـتثنائية         . يوليـه / متوز ١٨ و   ١٧يومي  
ــوم  ــشرين األول٢٥ي ــصادي       / ت ــل االقت ــق التكام ــدم كــبري حنــو حتقي ــث أُحــرز تق ــوبر، حي أكت

ــة  ــر املبــادالت التجاري وتوصــل رؤســاء الــدول واحلكومــات إىل توافــق اآلراء   . اإلقليمــي وحتري
مـل اجملتمعـي،   بشأن كيفية املضي قدماً فيمـا يتعلـق بالتعريفـة اخلارجيـة املوحـدة، وضـريبة التكا          

ويف سـياق مماثـل،     . واتفاق الشراكة االقتصادية، وبرنامج التكامل النقدي لدول غـرب أفريقيـا          
 دورتـه   رؤسـاء دول وحكومـات االحتـاد االقتـصادي والنقـدي لغـرب أفريقيـا،                مؤمتر قمـة   عقد

 يف  حيــث نظــر املــشاركون أكتــوبر يف داكــار،/ تــشرين األول٢٤ يف العاديــة الــسابعة عــشرة، 
 عملية مواءمة التعريفات اجلمركية اخلارجية املشتركة بـني         وابة التكامل اجملتمعي واستعرض   ضري

واتفــق الطرفــان أيــضاً علــى إنــشاء وكالــة  . االحتــاد واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا 
  .إقليمية لسالمة الطريان املدين، ومؤسسة للتنمية الثقافية

    
   املتحدة لغرب أفريقياجتديد والية مكتب األمم  -رابعاً   

 كـــانون  ٣١اســـتعداداً النتـــهاء واليـــة مكتـــب األمـــم املتحـــدة لغـــرب أفريقيـــا يف          - ٥٣
، أوفـدُت فريقـاً مـن إدارة الـشؤون الـسياسية إىل داكـار وأبوجـا خـالل              ٢٠١٣ديسمرب  /األول

ــن   ــرة م ــار١٣ إىل ٦الفت ــايو / أي ــشطته وكــذلك     ٢٠١٣م ــتعراض أن ــب الس ــع املكت ــل م  للعم
.  احلاليــة يف غــرب أفريقيــا االقتــصادية-االجتماعيــة لظــروف الــسياسية واألمنيــة واســتعراض ا

. مـايو / أيـار ٣وعقدت البعثة مشاورات غري رمسية مع خرباء مـن جملـس األمـن يف نيويـورك يف             
وأجــرت البعثــة خــالل تواجــدها يف املنطقــة مــشاورات مــع اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب    

م املتحدة، مبن فـيهم املنـسقون املقيمـون، ومكتـب األمـم املتحـدة               أفريقيا ورؤساء كيانات األم   
  . لغرب أفريقيا

أوال، . وميكن تلخيص النتائج اليت توصلت إليها عملية التقييم هـذه علـى النحـو التـايل              - ٥٤
 بـدور ريـادي يف بـذل        ٢٠٠٢اضطلع مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا منـذ إنـشائه يف عـام              

. فري الدبلوماســـية الوقائيـــة والوســـاطة وتيـــسري املفاوضـــات الـــسياسية املـــساعي احلميـــدة وتـــو
 لـدول   ممثلـي اخلـاص والتعـاون مـع اجلماعـة االقتـصادية      الذي بـذهلا  ت املساعي احلميدة    تسكاو

 يف ســياق اجلهــود الدوليــة الســتعادة النظــام     ةحامســأمهيــة  واالحتــاد األفريقــي  غــرب أفريقيــا 
.  وموريتانيــا والنيجــرليربيــاغينيــا وويقيــا، مثــل توغــو  أفر غــربالدســتوري يف عــدد مــن بلــدان

ــى         لوكــان ــة عل ــود املبذول ــدويل للجه ــدعم ال ــراز ومناصــرة ال ــال يف إب ــضا دور فع ــب أي لمكت
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الـصعيدين اإلقليمـي والـوطين مـن أجـل التـصدي للتهديـدات الـشاملة لعـدة قطاعـات والعــابرة           
 اتحلكومـ افريقيـا، مبـا يف ذلـك تغـيري       للحدود الوطنية اليت يتعرض هلا السلم واألمن يف غرب أ         

بطالــة الــشباب، ودور املؤســسات األمنيــة خــالل العمليــات االنتخابيــة وغــري دســتورية، بطــرق 
 والتهديــد املتزايــد ،الوطنيــة، واحلــدود الــيت يــسهل اختراقهــا للحــدود  ةبراعــالواجلرميــة املنظمــة 

ت الـيت أفـضت إىل اعتمـاد        نظم املكتب علـى مـر الـسنني سلـسلة مـن املـشاورا             وقد  . لإلرهاب
 ؤرخاملـ  )٢٠٠٠ (١٣٢٥أطر إقليمية مهمة، مثل إعالن داكار بشأن تنفيذ قرار جملـس األمـن               

 الـصادر يف     االنتخابات واالسـتقرار يف غـرب أفريقيـا        بشأن، وإعالن برايا    ٢٠١٠فرباير  /شباط
ــار ــايو /أي ــاب       ،٢٠١١م ــن العق ــاإلفالت م ــق ب ــتراتيجي املتعل ــا االس ــاكو وإطاره ــالن بام  وإع

ــسان الــ    ــوق اإلن ــة وحق ــانون األول يف صادروالعدال ــسمرب /ك ــذه   . ٢٠١١دي ــد ســامهت ه وق
اعـات  رتنـع نـشوب ال    لـدول غـرب أفريقيـا مل        اجلماعـة االقتـصادية     عمل الصكوك يف تعزيز إطار   

 العمليـات االنتخابيـة أو االنتقاليـة يف بـنن           ، وقدمت املبادئ التوجيهيـة للمـشاركة يف       )٢٠٠٨(
  .وتوغو والسنغال وغينيا ومايل وموريتانيا والنيجر وغريها

وعالوة على ذلك، قـام املكتـب بتنـسيق اجلهـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة يف املنطقـة                        - ٥٥
دول غـرب   لدعم املبادرات اإلقليمية، وساعد يف بناء عالقات تـآزر مـع اجلماعـة االقتـصادية لـ                

ويف هذا الصدد، مييِّز املكتب بوضوح بـني مهامـه          . أفريقيا واحتاد هنر مانو على وجه اخلصوص      
ــاطة والتيـــسري      ــدة والوسـ ــساعي احلميـ ــة واملـ ــية الوقائيـ ــال الدبلوماسـ ــسية يف جمـ ــة الرئيـ التنفيذيـ
السياسيني من جهـة، والـدور الـذي يـضطلع بـه يف جمـال تقـدمي املـشورة وبـذل جهـود الـدعوة                     

ى الصعيد اإلقليمي فيما يتعلق باملسائل الشاملة لعدة قطاعـات والعـابرة للحـدود، مـن جهـة          عل
ويندرج النـهوض بـاحترام سـيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان واحلوكمـة الرشـيدة علـى            . أخرى

ســبيل املثــال، وإســداء املــشورة إىل اهليئــات اإلقليميــة واحلكومــات الوطنيــة ضــمن هــذه الفئــة     
ا الصدد، سـلط التقيـيم الـضوء علـى احلاجـة إىل إدارة التوقعـات غـري الواقعيـة                    ويف هذ . األخرية

أحياناً املتصلة مبا ميكن أن يقوم به مكتب األمم املتحـدة لغـرب أفريقيـا، وال سـيما فيمـا يتعلـق        
  .بتقدمي قدر كبري من املساعدة املالية والتقنية واللوجستية إىل املؤسسات اإلقليمية

ت دول غرب أفريقيا بوجه عام جهـوداً جـديرة بالثنـاء لتحقيـق مجلـة أمـور            ، بذل وثانياً  - ٥٦
منــها تعزيــز دميقراطياهتــا وتعزيــز احلوكمــة الرشــيدة واحتــرام ســيادة القــانون وتنميــة اقتــصاداهتا 

غــري أهنــا ال تــزال تواجــه علــى صــعيد الــسلم واألمــن    . وتعميــق التكامــل اإلقليمــي فيمــا بينــها 
وتتعلـق  .  معقـدة سـواء علـى الـصعيد احمللـي أو عـرب احلـدود الوطنيـة        واالستقرار فيهـا، حتـديات   

هذه التحـديات يف املقـام األول بعوامـل مـن قبيـل الـضعف النـسيب ملؤسـسات الدولـة؛ وتنـامي                       
 وارتفاع مستويات البطالة وال سـيما يف صـفوف           االقتصادية -االجتماعية  أوجه عدم املساواة    

شبكات اجلرمية املنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة والتطـرف           الشباب؛ والزيادة احلادة يف أنشطة      
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الـــديين واإلرهـــاب، وذلـــك يف مواجهـــة ضـــآلة قـــدرات االســـتجابة علـــى الـــصعيدين الـــوطين 
واإلقليمـــي؛ وعـــودة التـــدخل العـــسكري يف شـــؤون الـــدول والتغـــيريات غـــري الدســـتورية         

االجتمــاعي وعــدم للحكومــات؛ وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان واإلفــالت مــن العقــاب والظلــم 
اإلنـصاف يف سـياق الفقــر املـدقع؛ والقرصــنة واجلرميـة املنظمـة البحريــة؛ وحتركـات اجلماعــات       
املسلحة عرب احلدود؛ واالحتجاج بعنف على نتـائج االنتخابـات؛ والفـساد؛ واسـتمرار تـدهور                

  .حد أعلى معدالت النمو السكاين يف العاملأد تشه منطقة  يفالبيئة
مثل إحدى املفارقات الالفتة اليت شـهدها العقـد املاضـي يف غـرب أفريقيـا يف                 ، تت وثالثاً  - ٥٧

 يف املائـة سـنوياً      ٦,٩التفاوت بني معدل النمو االقتصادي املثري لإلعجاب الـذي بلـغ متوسـطه              
 يف املائـة سـنوياً وقلـة التقـدم احملـرز علـى              ٤,٥مقارنة مبعدل النمو االقتـصادي يف القـارة البـالغ           

 إىل  الوضــعوقــد أدى هــذا.  وتوطيــد دعــائم الــسالم  االقتــصادية-االجتماعيــة  صــعيد التنميــة
  . أحناء املنطقة مجيع يف مواجهة التحديات الداخلية واخلارجية يفدوللاة منعإضعاف 

. ، مــن املــرجح أن تــسود هــذه الــشروط يف غــرب أفريقيــا يف الــسنوات املقبلــة  ورابعــاً  - ٥٨
ــرجح أن    ــك، مــن امل ــة     وباإلضــافة إىل ذل ــشهدها املنطق ــيت ست ــشكيل التطــورات ال ــسهم يف ت ت

االنتخابات الرئاسية يف ما ال يقل عن مثانية بلـدان غـرب أفريقيـا، مبـا فيهـا بـنن         : العوامل التالية 
؛ ٢٠١٦ إىل عـام   ٢٠١٤ن عـام    مـ وبوركينا فاسو وتوغو وكـوت ديفـوار ونيجرييـا يف الفتـرة             

م يف املنطقــة، األمــر الــذي ســيزيد  الــسالحفــظوإجــراء ختفــيض كــبري يف حجــم بعــض بعثــات  
. بشكل ملموس من الضغط علـى املؤسـسات الوطنيـة املختـصة لتـوفري األمـن والـسالمة العامـة                   

ويف حال عجزت دول املنطقة عن تنفيذ اإلصالحات السياسية وعجزت اقتصاداهتا عـن تـوفري               
الجتماعيـة، األمـر    فرص العمل، قد تشهد منطقة غرب أفريقيا زيـادة يف التـوترات الـسياسية وا              

  .الذي من شأنه أن يفاقم التحديات املذكورة أعاله
، أثــىن مــسؤولو اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واحتــاد هنــر مــانو،   وخامــساً  - ٥٩

وكذلك مجيع كيانات األمم املتحدة يف املنطقة باإلمجاع علـى مـا بذلـه مكتـب األمـم املتحـدة                    
وسـلّمت  . لدبلوماسية الوقائية واملـساعي احلميـدة والوسـاطة       لغرب أفريقيا من جهود يف جمال ا      

ــسياسي إىل        ــصعيد ال ــدور املكتــب يف تيــسري الوصــول علــى ال ــضاً ب كيانــات األمــم املتحــدة أي
ــوطنيني واإلقليمــيني  ــصفة خاصــة عــن     . الزعمــاء ال ــسقو األمــم املتحــدة املقيمــون ب وأعــرب من

تحدة لغرب أفريقيا يف جمال الـدعوة إىل       تقديرهم للدور الذي اضطلع به رئيس مكتب األمم امل        
ــدول األعــضاء         ــن ال ــسانية يف صــدارة جــدول أعمــال كــل م ــة واإلن وضــع شــواغلهم الربناجمي

ــا أعربـــوا باإلمجـــاع عـــن تقـــديرهم للتحلـــيالت العاليـــة اجلـــودة   . واملؤســـسات اإلقليميـــة كمـ
تحـدة لغـرب     اخلـاص ومـوظفي مكتـب األمـم امل         يواإلحاطات اإلعالميـة الـيت تلقوهـا مـن ممثلـ          
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أفريقيا، معـربني عـن أسـفهم يف الوقـت نفـسه حلـصوهلم علـى هـذه املنتجـات بطريقـة خمصـصة                   
  .وغري منظَّمة

ــق مبـــ   ويف  - ٦٠ ــا يتعلـ ــوارد     وارمـ ــار إىل املـ ــيم أن االفتقـ ــة التقيـ ــشفت عمليـ ــب، كـ د املكتـ
  للقيــــام بــــشكل منــــهجي بإعــــداد حتلــــيالت عاليــــة اجلــــودة للــــديناميات الــــسياسية  الالزمــــة

 واألمنيــة يف غــرب أفريقيــا قــد حــد مــن قــدرة املكتــب علــى توقــع    االقتــصادية-جتماعيــة االو
وهـذا يؤكـد أمهيـة      . نشوب بعض األزمات يف املنطقة والعمل على حنـو وقـائي يف منـع نـشوهبا               

االســــتثمار يف مزيــــد مــــن املــــوارد يف جمــــايل اإلنــــذار املبكــــر والتــــدابري الوقائيــــة املبكــــرة يف 
  .أفريقيا غرب

    
  املالحظات والتوصيات  -امسا خ 

ال تزال منطقة غرب أفريقيا تواجه العديد من التحـديات علـى صـعيد الـسالم واألمـن                    - ٦١
م االستقرار يف منطقة الساحل، واآلثار املستمرة للجرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود               اعدن ال نتيجة

ــاب    ــة، وتنــامي هتديــد اإلره ــن التنميــة     الوطني   االقتــصادية-اعيــة االجتم وضــآلة مــا حتقــق م
وهـذا يـربز ضـرورة      . حتـديات احلكـم وحقـوق اإلنـسان        و والتوترات اإلثنية الـسياسية الداخليـة     

أرحــب، يف هــذا الــصدد،  وأنــا. العمــل اإلقليمــي واملبــادرات املدعومــة مــن الــشركاء الــدوليني 
مبختلف املبـادرات املتخـذة مـن جانـب احلكومـات الوطنيـة وأصـحاب املـصلحة علـى الـصعيد                     
الوطين، بدعم من الشركاء الدوليني، يف إطار اجلهـود الراميـة إىل التـصدي للتهديـدات احلاليـة                   

  .ة اليت يتعرض هلا السلم واالستقرار يف غرب أفريقياستجدوامل
وقد أظهرت الزيارة املشتركة اليت قمُت هبا مؤخراً إىل منطقة الساحل مع قـادة البنـك                  - ٦٢

رف التنمية األفريقي واالحتـاد األورويب التزامـاً قويـاً مـن جانـب              الدويل واالحتاد األفريقي ومص   
وأثـين   .اجملتمع الدويل باملساعدة على معاجلة الشواغل ذات األولوية اليت حددهتا بلـدان املنطقـة           

تنفيـذ   ل من أجـ    اخلاص لدوره يف إنشاء آلية تنسيق إقليمية على نطاق األمم املتحدة           يممثلعلى  
، ٢٠١٤ينـاير  /كانون الثـاين  ١اعتبارا من و. تحدة املتكاملة ملنطقة الساحلمم املاستراتيجية األ 

شغل نفـس املـبىن     يـ  اخلاص ملنطقة الـساحل إىل داكـار، حيـث س          ي مكتب مبعوث  قلمن املتوقع ن  
  .األمم املتحدة لغرب أفريقيا مع مكتب

زيـز التعـاون   وإنين أثين على بلدان منطقة غرب أفريقيا ملا تبذله من جهود مـن أجـل تع     - ٦٣
ويف هـذا الـصدد،   . والتكامل اإلقليميني، مع استمرارها يف التركيز على قـضايا الـسالم واألمـن            

هتا الــدول ، مثــل االســتراتيجية الــيت اعتمــد يــةحلدوداعــابر وضــع اســتراتيجيات أمــن املب رحــبأ
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دية لـدول   اجلماعـة االقتـصا    من أجـل االحتـاد ذاتـه، بـدعم مـن             احتاد هنر مانو  األعضاء املعنية يف    
  .األمم املتحدة لغرب أفريقيا مكتب وغرب أفريقيا

ويف معظم البلدان اليت متر مبرحلة ما بعد النـزاع يف غرب أفريقيـا، مل تـتم بعـد معاجلـة                      - ٦٤
، يف حني أن التحديات الناشئة العابرة للحدود الوطنية قـد            بشكل تام  األسباب اجلذرية للنـزاع  

ومــن األمهيــة مبكــان أن ُتبــذل مجيــع اجلهــود املمكنــة   . قراراالســتشكل عقبــات أمــام حتقيــق  تــ
الــسلطات الوطنيــة بــدعم مــن للحيلولــة دون خــسارة أي مــن املكاســب الــيت حققتــها بــصعوبة 

وينبغـي أن يكـون إدخـال أي تعـديالت علـى عمليـات حفـظ                . بعثات السالم واألمـن الـسابقة     
وأود أن أشـدد علـى      . طقـة دون اإلقليميـة    السالم مـستنداً إىل تقيـيم دقيـق للحالـة يف البلـد واملن             

 جمهـزة    األمـم املتحـدة    ضرورة تـوخي احلكمـة يف التخطـيط مـن أجـل كفالـة أن تكـون بعثـات                  
  .بالقدر الكايف وأن تتمتع بالقوة الكافية ألداء املهام املنوطة هبا

 الوطنيـة،  وما زال القلق يساورين إزاء التهديد املتنامي الـذي متثلـه اجلرميـة املنظمـة عـرب         - ٦٥
وُيعـد  . مبا يف ذلك االجتار باملخـدرات، بالنـسبة للـسالم واالسـتقرار والتنميـة يف غـرب أفريقيـا                  

املدى الذي ميكن من خالله هلذه األنشطة غري املشروعة أن متّول حتركات اجلماعـات املـسلحة      
اً يبعـث   احلدود الـسهلة االختـراق، وال سـيما اجلماعـات املتطرفـة يف منطقـة الـساحل، أمـر                   عرب

حتوِّل شـبكات اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة عملياهتـا رداً علـى                 وبينما. على القلق بوجه خاص   
 تكييــف وتعزيــز النــهج الــذي نتبعــه ملكافحــة يــتعنياجلهــود الــيت تبــذهلا أجهــزة إنفــاذ القــانون، 

جتـار  وال تزال مبادرة ساحل غرب أفريقيا منوذجاً جيـداً للتعـاون مـن أجـل مواجهـة اال                 . اخلطر
باملخــدرات واســتهالكها، وإنــين أحــث الــشركاء الــدوليني علــى املــسامهة ماليــاً فيهــا مــن أجــل 

  . التامةاكفالة فعاليته
اجلماعـة االقتـصادية   عالوة علـى  وإنين أثين على رؤساء دول وحكومات خليج غينيا،           - ٦٦

 علـى التزامهـا   نيـا جلنـة خلـيج غي   لدول وسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا و         
القوي بالتصدي للخطر الذي تشكله أعمال القرصنة والسطو املسلح يف البحر بطريقـة شـاملة               

دعم تنفيــذ القــرارات الــيت اعتمــدت يف مــؤمتر قمــة بــة تزمــلم األمــم املتحــدة ظلتســو. ومنــسقة
  .اجلهود تلكه إىل اجملتمع الدويل لدعم ي املوجَّائدنوأؤكد من جديد . ياوندي

  اتفــاق غرينتــري، الــذي عقــد  لرصــد تنفيــذتابعــةاملوشــكّل االجتمــاع األخــري للجنــة    - ٦٧
أكتــوبر، وبــسط الكــامريون / تــشرين األول٢٢ و ٢١  يف جنيــف يــومي اخلــاصيبرئاســة ممثلــ

 يوأود أن أثــين علــى رئيــس. ســيادهتا الكاملــة علــى شــبه جزيــرة باكاســي هنايــة تنفيــذ االتفــاق 
مــا النموذجيــة يف هــذا النمــوذج املبتكــر للتــسوية الــسلمية       الكــامريون ونيجرييــا علــى قيادهت  

وأثـين أيــضا علـى جلنــة الكـامريون ونيجرييــا    . للمنازعـات احلدوديـة، بــدعم مـن األمــم املتحـدة    
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املختلطة على إجنازاهتا يف ترسـيم احلـدود بـني البلـدين وأشـجع احلكـومتني علـى مواصـلة بـذل                      
ف، هبـدف إجنـاز الواليـة امتثـاال حلكـم حمكمـة             اجلهود من أجل حل ما تبقى من جماالت اخلال        

 عمـل  للقدمت جلنة املتابعة إطـاراً وقد . ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٠العدل الدولية املؤرخ    
التعـاون  عالقـات  املستمر بني وفدي الكامريون ونيجرييا وسامهت يف تعزيز العالقـات الوديـة و          

  .بني البلدين
 كــبرية تواجـه حتقيــق االسـتقرار والــسالم واألمــن يف   ويف حـني ال تــزال هنـاك حتــديات    - ٦٨

البلــد، فــإن إعــادة إرســاء النظــام الدســتوري يف مــايل يوضــح أن النجــاح ميكــن أن يتحقــق مــن  
خالل عمل مجاعي حاسم من جانب اجملتمع الدويل ضـد التهديـدات الـيت يتعـرض هلـا الـسالم                    

ــدوليان  ــذهلا حكومــ   . واألمــن ال ــيت تب ــاجلهود ال ــة يف  وإنــين أرحــب ب ــصدي لألزم ــا للت ة نيجريي
احترام القواعـد واملعـايري   بـ   التقيـد الـشديد   وأشـجع الـسلطات علـى   ،الشمال الشرقي مـن البلـد   

ينبغــي  و.عملياهتـا العـسكرية  ب القيــام عنـد  اإلنــسانية وحقـوق اإلنـسان    يف جمـايل اإلغاثـة  الدوليـة 
ن وفـق   جـزو تاحملحـاكم   ُي حتقيقات وافية ونزيهـة يف مجيـع مـزاعم االنتـهاكات وجيـب أن                إجراء

ر اثــاآل أمهيــة التقليــل مــن وأؤكــد أيــضاً. ظــروف احتجــاز مقبولــةيتمتعــوا باألصــول القانونيــة و
  .نو على السكان املتضررين، مبا يف ذلك النازحةسلبيال

وأود أن أثين على زعماء غينيـا وشـعبها ملـشاركتهم يف عمليـة حـوار بنـاء مكّنـت مـن                  - ٦٩
وإنين أشـجعهم علـى االسـتمرار     . يعية، وإجناز عملية االنتقال السياسي    إجراء االنتخابات التشر  

وإنـين  . يف هذه املشاركة البناءة فيما يتعلـق جبميـع املـسائل املعلقـة يف فتـرة مـا بعـد االنتخابـات         
 الشخـصي مبواصـلة إصـالح قطـاع األمـن، وكـذلك إصـالح قطـاع                 هأثين على الـرئيس اللتزامـ     

  .مم املتحدة واالحتاد األورويب والشركاء الدوليني اآلخرينالقضاء اجلنائي، بدعم من األ
وأشجع اجلهات املعنية املوريتانية على تسوية خالفاهتا املتعلقـة باالنتخابـات التـشريعية               - ٧٠

والبلدية من خالل االخنراط يف حـوار مثمـر وشـامل للجميـع قبـل االنتخابـات الرئاسـية املقـرر                     
 ملواصـلة   بيـساو -غينيـا  ة يف عنيـ  املاألطرافي املوجه إىل ائدنكما أكرر . ٢٠١٤إجراؤها عام  

 مـن أجـل إعـادة إرسـاء النظـام           يف موعدها احملـدد    العمل من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة      
وتقف األمم املتحدة على أهبة االستعداد ملواصـلة العمـل مـع اجلماعـة االقتـصادية                . الدستوري

  . لدعم هذه العمليةلدول غرب أفريقيا والشركاء اآلخرين 
ويف ضــوء االســتنتاجات الــيت خلــص إليهــا اســتعراض أنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة       - ٧١

لغرب أفريقيا، أوصي بتمديد والية مكتب األمم املتحـدة لغـرب أفريقيـا لفتـرة ثـالث سـنوات                   
ــهي يف كــانون األول  ــسمرب /تنت ــضاً . ٢٠١٦دي ــز علــى   وأوصــي أي ــة التركي ــأن تواصــل الوالي  ب

  : االستراتيجية األربعة التاليةاألهداف
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لمكتب، برصـد التطـورات الـسياسية    لالقيام، يف إطار املهام التنفيذية الرئيسية    )أ(  
يف غــرب أفريقيــا، واالخنــراط يف الدبلوماســية الوقائيــة، وبــذل املــساعي احلميــدة والوســاطة         

ى تعزيـز قـدراهتا     والتيسري على املستوى السياسي، ومـساعدة املؤسـسات اإلقليميـة والـدول علـ             
  يف هذه اجملاالت؛

إسداء املشورة وتقدمي املـساعدة للمؤسـسات اإلقليميـة والـدول لتعزيـز قـدراهتا                 )ب(  
على معاجلة التهديدات العابرة للحدود والتهديدات الـشاملة لعـدة قطاعـات الـيت تواجـه الـسالم                  

حديات املتصلة بإصـالح  واألمن، وعلى وجه اخلصوص، عدم االستقرار املتصل باالنتخابات والت    
  قطاع األمن، واجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، واالجتار غري املشروع واإلرهاب؛

تعزيــز احلوكمــة الرشــيدة واحتــرام ســيادة القــانون وحقــوق اإلنــسان ومراعــاة   )ج(  
  يقيا؛تعميم املنظور اجلنساين يف مبادرات منع نشوب النـزاعات وإدارة النـزاعات يف غرب أفر

االســتمرار يف تقــدمي الــدعم واملــشورة الــسياسيني إىل كيانــات األمــم املتحــدة    )د(  
  .املتواجدة يف غرب أفريقيا، حسب الطلب

ب بــشكل أفــضل مــع الظــروف اإلقليميــة كتــبــذهلا امليومــن أجــل مواءمــة اجلهــود الــيت   - ٧٢
 الـشؤون الــسياسية  املـتغرية، أوصـي بإنــشاء وحـدة حتليليــة مكرسـة هلـذا الغــرض يف إطـار قــسم      

ليسترشد هبا املكتب فيما يبذله مـن جهـود يف إطـار املـساعي احلميـدة ولـدعم اختـاذ إجـراءات                       
ــدة التطـــورات واالجتاهـــات الـــسياسية      . وقائيـــة يف الوقـــت املناســـب   وسترصـــد هـــذه الوحـ

 يف جمـــال حقـــوق التطـــورات واالجتاهـــات و واألمنيـــة واإلنـــسانية االقتـــصادية-االجتماعيـــة و
 ومـن   . على وجه التحديد، كمـا سـتقوم بانتظـام بإصـدار تقـارير حتليليـة عاليـة اجلـودة                   ناإلنسا

املتوقع أن يستمر منو هذه احلاجـة خـالل الـسنوات املقبلـة بـالنظر إىل اسـتمرار عـدم االسـتقرار             
 اخلفـض   افة إىل ضـ إوانعدام األمن يف حوض هنـر مـانو ومنطقـة خلـيج غينيـا ومنطقـة الـساحل،                   

  .السالم التابعة لألمم املتحدة يف حوض هنر مانو ع لبعض بعثاتالتدرجيي املزم
ويف اخلتام، أود أن أعـرب عـن تقـديري حلكومـات غـرب أفريقيـا ومفوضـية اجلماعـة                      - ٧٣

وأود . االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقـي واحتـاد هنـر مـانو علـى تعاوهنـا املـستمر          
مـم املتحـدة يف غـرب أفريقيـا ومنظمـات اجملتمـع املـدين               أيضا أن أعرب عن امتناين لكيانات األ      

وأود أن أعـرب عـن تقـديري        . والشركاء اآلخرين لتعاوهنم املستمر مع املكتب يف تنفيذ واليته        
ملمثلي اخلاص، ومـوظفي مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا وجلنـة الكـامريون                  بوجه خاص   

مـن جهـود مـن أجـل تعزيـز الـسالم واألمـن يف        ونيجرييا املختلطة ملا تبذله مجيـع هـذه اجلهـات        
  .غرب أفريقيا

  


	تقريـر الأمين العام عن أنشطة مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا
	أولا - مقدمة
	1 - في رسالة مؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 (S/2010/661)، وافق رئيس مجلس الأمن على تمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا (المكتب) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، وطلب إليّ أن أقدم إلى المجلس تقريراً كل ستة أشهر عن تنفيذ المكتب لولايته المنقحة.
	2 - ويتضمن هذا التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، لمحة عامة عن التطورات على المستوى الوطني والتطورات الشاملة لعدة قطاعات والتطورات عبر الحدود في غرب أفريقيا، كما يعرض الأنشطة التي قام بها المكتب في مجالات المساعي الحميدة والدبلوماسية الوقائية والوساطة السياسية، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الإقليمية لمواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه السلام والاستقرار في المنطقة. ويقدم التقرير أيضاً بياناً بسبل تعاون المكتب مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد نهر مانو والاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. ووفقاً لبيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 16 تموز/يوليه 2013 (S/PRST/2013/10)، يقدم التقرير معلومات مستكملة عن الجهود الأولية التي بذلها المكتب دعماً لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل. وفي الختام، يتضمن التقرير توصيات بشأن تجديد ولاية المكتب.
	ثانيا - التطورات والاتجاهات السائدة في غرب أفريقيا
	3 - منذ صدور تقريري السابق المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2013 (S/2013/384)، ظلت تداعيات الأزمة السياسية والانتخابية التي اندلعت في غينيا، وعدم اكتمال العملية الانتقالية في غينيا - بيساو، وتنصيب حكومة منتخبة في مالي، والتوترات الأمنية في شمال شرق نيجيريا تهيمن على المشهد السياسي في غرب أفريقيا. وظلت التهديدات المتزايدة التي يشكلها الإرهاب والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، علاوة على ضعف مؤسسات الدولة وعجز الحكومات عن توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية تمثِّل مصاعب كبيرة في وجه إحلال السلم والاستقرار في المنطقة. كما ظل تزايد مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، علاوة على تشريد الناس جراء العنف والكوارث الطبيعية، من سمات الوضع الإنساني في المنطقة.
	ألف - التطورات والاتجاهات السياسية
	4 - في مالي، اتُّخذت خطوات مهمة نحو إعادة إرساء دعائم النظام الدستوري وإعادة تحقيق السلامة الإقليمية. وأسفرت الانتخابات الرئاسية المؤلفة من جولتين، التي جرت يومي 28 تموز/يوليه و 11 آب/أغسطس، عن انتخاب بوبكر كيتا رئيساً للبلاد. وفي 8 أيلول/سبتمبر، عين الرئيس حكومة جديدة. وقامت الحكومة بعدد من مبادرات الحوار، من بينها عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية للشمال في الفترة من 1 إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر، لتبادل وجهات النظر بشأن المصالحة والوئام الاجتماعي والحكم المحلي واللامركزية وتنمية المناطق الشمالية. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر، عقد فريق الدعم والمتابعة المعني بالحالة في مالي اجتماعه السادس في باماكو. وأعرب الفريق عن قلقه من الوضع الأمني في كيدال ودعا إلى التنفيذ السريع والفعال لاتفاق واغادوغو الأولي المبرم في 18 حزيران/يونيه 2013 والمتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية ومحادثات السلام الشاملة. وفي الوقت نفسه، استمرت عملية إعادة إدارة الدولة إلى المناطق الشمالية، غير أن الخدمات الأساسية لم تُستأنف حتى الآن بالكامل.
	5 - وفي غينيا - بيساو، كان هناك تقدم محدود في استعادة النظام الدستوري. وقد حثت هيئة رؤساء الدول والحكومات التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في مؤتمر قمة استثنائي عقدته في داكار بالسنغال يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر، السلطات الانتقالية والأحزاب السياسية الأخرى على تسريع الاستعدادات لإجراء انتخابات عامة قبل متم عام 2013. وعلى الرغم من هذا النداء، أعلنت الحكومة الانتقالية يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر أنها ستقوم بعملية تسجيل الناخبين في الفترة من 1 إلى 22 كانون الأول/ديسمبر 2013. وأعلنت يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى يوم 16 آذار/مارس 2014. وفي غضون ذلك، واصل الجيش تدخله في شؤون السياسة والحكم وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، في ظل تزايد تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والحالة الأمنية في البلاد.
	6 - وفي موريتانيا، لا تزال الاختلافات بين أكبر تحالف للمعارضة، تنسيقية المعارضة الديمقراطية، والحكومة قائمةً، مما أدى إلى انهيار عملية الحوار السياسي في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وكان هذا الحوار قد انطلق يوم 30 أيلول/سبتمبر لمناقشة شروط مشاركة تحالف المعارضة في الانتخابات التشريعية والبلدية المقرر إجراؤها يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد شكل أول محاولة من الطرفين للدخول في مناقشة منظمة منذ أكثر من أربع سنوات. وفي بوركينا فاسو، جرت انتخابات مجلس الشيوخ في 28 تموز/يوليه، وسط جدل بين الحكومة والمعارضة بشأن تأسيس مجلس الشيوخ. فقد اعترضت المعارضة على الانتخابات لخشيتها من أن يستخدم الرئيس الحالي حينئذ مجلس الشيوخ الذي أنشئ حديثاً لتعديل الدستور بحيث يسمح له بخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2015. وقد تأجل منذئذ افتتاح مجلس الشيوخ المنتخب أعضاؤه، الذي كان من المقرر أول الأمر أن يجري في شهر أيلول/سبتمبر، لتمكين الحكومة من مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وبناء توافق وطني بشأن تأسيس مجلس الشيوخ. وفي نيجيريا، ظلت تتصاعد حدة التوترات السياسية من جراء المشاحنات العرقية والمناورات في ما بين الأحزاب وداخلها في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2015.
	7 - وفي توغو، جرت انتخابات تشريعية شاملة يوم 25 تموز/يوليه، في أعقاب الحوار الذي دار بين الحكومة والمعارضة، بتسهيل من جهات معنية وطنية بدعم من الأمم المتحدة ومجموعة سفراء ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. وفي غينيا، جرت الانتخابات التشريعية يوم 28 أيلول/سبتمبر بعد مفاوضات سياسية متوترة يسَّرها ممثلي الخاص لغرب أفريقيا، سعيد جنيت. وفي غانا، انتهت في 29 آب/أغسطس جلسة المحكمة للاستماع للملتمس الذي تقدم به نانا أدو دانكواه أكوفو أدو، مرشح الحزب القومي الجديد في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2012، لدى المحكمة العليا بتأكيد صحة انتخاب جون دراماني ماهاما رئيساً.
	باء - التطورات والاتجاهات الأمنية
	8 - ظل الوضع الأمني في حوض نهر مانو وخليج غينيا ومنطقة الساحل مصدر قلق خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد تفاقم انعدام الأمن بسبب ضعف المؤسسات والوكالات الحكومية وقلة مواردها، وسهولة اختراق الحدود الوطنية، وزيادة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ووجود أعداد كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل الذين يسهل على الجماعات المتطرفة التلاعب بعقولهم، وتنقل الجماعات المسلحة عبر الحدود دون عراقيل، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
	9 - وفي دول اتحاد نهر مانو الأعضاء الأربعة (ليبريا وسيراليون وغينيا وكوت ديفوار)، لا تزال التنقلات غير المشروعة للجماعات المسلحة عبر الحدود التي يسهل اختراقها وتصاعد مظاهر التطرف الإثني السياسي تؤثر على الحالة الأمنية. ففي شهر تموز/يوليه، تحولت التوترات الإثنية إلى أعمال عنف في نزيريكوري في جنوب شرق غينيا، مما أدى إلى مقتل أكثر من 216 شخصاً وجرح 438 شخصاً وتشريد نحو 000 30 شخص. وفي مسعى جماعي لمواجهة تحديات السلم والأمن في المناطق الحدودية، وضعت الدول الأعضاء في الاتحاد استراتيجية بشأن عبور الحدود واعتمدتها.
	10 - وازدادت أعمال القرصنة والسطو المسلح في خليج غينيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. فخلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر، سجل نظام المنظمة البحرية الدولية العالمي المتكامل لمعلومات النقل البحري 47 حالة قرصنة وقعت نسبة 29 منها (62 في المائة) قبالة سواحل نيجيريا. فقد اختُطفت ست سفن وأُفرج عنها في وقت لاحق. وعلاوة على ذلك، تزايدت في الفترة المشمولة بالتقرير الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك عمليات خطف الرهائن، ولا سيما في منطقة دلتا نهر النيجر في نيجيريا.
	11 - وفي منطقة الساحل، ظلت الأزمتان في ليبيا ومالي تؤثران على الدول المجاورة. فعلى الرغم من إضعاف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الجهاد والوحدة في غرب أفريقيا بشكل ملحوظ، فقد ظلت الجماعات الإرهابية الأخرى تشكل خطراً في مالي والدول المجاورة لها. وكان الهجوم الانتحاري الذي شُن على نقطة تفتيش تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في تيساليت يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر واختطاف وقتل صحفييْن من إذاعة فرنسا الدولية خارج مدينة كيدال يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وكذلك هجمات مسلحة أخرى على القوات المسلحة في مالي، من الأمثلة على حالة انعدام الأمن السائدة في المنطقة. كما تضرر الوضع الأمني في مالي بالاشتباكات التي اندلعت بين القوات المسلحة في مالي والجماعات المسلحة، وبحوادث العنف الطائفي.
	12 - وفي نيجيريا، أدت أنشطة عناصر يُشتبه في انتمائهم لتنظيم بوكو حرام في ولايات أداماوا وبورنو ويوبي الشمالية الشرقية والعملية العسكرية التي شنتها الحكومة ضد تنظيم بوكو حرام إلى حدوث زيادة كبيرة في أعمال العنف وورود تقارير عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك وقوع خسائر في الأرواح. وأدى استمرار انعدام الأمن وزيادة الهجمات على الأهداف السهلة مثل المدارس والمعلمين إلى تباطؤ شديد في الأنشطة الإنمائية وعرقل إلى حد بعيد تقديم الخدمات الإدارية والاجتماعية العامة، وهو ما كان له عواقب وخيمة على إمكانية حصول الأطفال على التعليم. وكان لذلك أثر سلبي أيضاً على الأمن الغذائي وسبل المعيشة. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر، وافق مجلس الشيوخ على طلب الرئيس تمديد حالة الطوارئ في الولايات الشمالية الشرقية لستة أشهر أخرى.
	جيم - التطورات والاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية
	13 - وفقاً للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ظل النمو الاقتصادي في منطقة غرب أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2013 مطرداً، مما أكد التوقعات السابقة القائلة بتسجيل نسبة تتراوح بين 6 و 7 في المائة في عام 2013. ومع ذلك، قُدرت نسبة البطالة بأكثر من 10 في المائة. وظلت إمكانيات التوظيف ضعيفة، ولا سيما في صفوف الشباب والنساء، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف نظم التعليم وتدني أداء الاقتصادات في معظم البلدان.
	14 - وظلت مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مرتفعة في عدة بلدان في غرب أفريقيا، بما فيها في مالي والنيجر. فوفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تضرَّر عدد يقارب 000 500 شخص من الفيضانات في جميع أنحاء المنطقة، من ضمنهم 000 233 شخص في النيجر. ومع ذلك، شهدت المنطقة اتجاهاً نزولياً إيجابياً في حالات الإصابة بداء الكوليرا حيث سُجلت في عام 2013 نسبة من هذه الحالات تقل بـ 50 في المائة عما كانت عليه في الوقت نفسه من عام 2012.
	15 - وظلت مظاهر انعدام الأمن والتوترات الاجتماعية تؤثر على السكان المدنيين في العديد من بلدان هذه المنطقة دون الإقليمية. ففي نيجيريا على سبيل المثال، أفادت بعض التقارير بأن ما لا يقل عن 400 5 شخص أصبحوا في عداد المشردين داخلياً، في المناطق المتضررة من أعمال تنظيم بوكو حرام، وفر أكثر من 000 45 لاجئ ومهاجر عائد إلى تشاد والنيجر والكاميرون. وفي الوقت ذاته، ما فتئت أعمال الإغاثة الإنسانية تعاني من نقص شديد في التمويل في هذه المنطقة.
	دال - التطورات والتوجهات المتعلقة بحقوق الإنسان والمسائل الجنسانية
	16 - ظلت التوترات السياسية والقلاقل المتصلة بالانتخابات وخطر الإرهاب المتنامي بسرعة تؤثر سلبياً في حقوق الإنسان في بعض بلدان غرب أفريقيا. فقد تزايدت الأنباء التي تتحدث عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق شمال شرق نيجيريا المتضررة من أعمال تنظيم بوكو حرام. وفي غينيا - بيساو، كان تزايد الأنباء التي تتحدث عن أعمال التخويف والتهديدات والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع مصدر قلق خاص، وكذلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال اشتباكات طائفية عنيفة دارت في تموز/يوليه في منطقة غينيا الحرجية. ولا تزال الجهود المبذولة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في غرب أفريقيا يعوقها ضعف المؤسسات وسوء الأداء، بالإضافة إلى نقص القدرات وإحجام السلطات الوطنية عن مكافحة الإفلات من العقاب بشكل تام.
	17 - وفي ما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتعزيز مشاركة المرأة في جهود السلام والأمن في غرب أفريقيا، انضمت نيجيريا في آب/أغسطس إلى 12 دولة من أصل 15 دولة عضو في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وموريتانيا، التي اعتمدت خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، وذلك تمشياً مع خطة العمل الإقليمية التي اعتمدت في داكار في أيلول/سبتمبر 2010.
	18 - وفي أيلول/سبتمبر، زار موريتانيا المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وسلط المقرر الخاص الضوء على وجود ممارسات شبيهة بالرق في موريتانيا، ودعا الحكومة إلى إنفاذ القوانين القائمة التي تجرّم هذه الممارسات.
	ثالثا - أنشطة مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا
	ألف - المساعي الحميدة ومنع نشوب النـزاعات
	19 - خلال الفترة قيد الاستعراض، بذل مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا المساعي الحميدة من أجل تعزيز العمليات والمؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة، وبخاصة في غينيا وتوغو.
	غينيا

	20 - في 3 تموز/يوليه، وقّع الطرفان اتفاقاً سياسياً في أعقاب مفاوضات مطوَّلة جرت بتيسير من ممثلي الخاص لغرب أفريقيا، ومهد هذا الاتفاق الطريق أمام اشتراك أحزاب المعارضة في العملية الانتخابية. كما نص على إجراء انتخابات تشريعية في غضون 84 يوماً، وحدد الخطوط العريضة لسلسلة من المهام التي ستضطلع بها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، بدعم من الشركاء الدوليين. وأُنشئت برئاسة ممثلي الخاص لجنة متابعة مؤلفة من الأطراف في الاتفاق والشركاء الدوليين لرصد تنفيذ الاتفاق بدعم من الهيئات الفنية الأخرى. وخلقت هذه الآليات هامشاً للحوار المتواصل الشامل للجميع بين جميع الجهات المعنية وساعدت على حشد الدعم التقني والمالي المقدم من الشركاء في العملية الانتخابية، وترشيد استخدامه.
	21 - ووفقاً للاتفاق، استعرضت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة القوائم الانتخابية في الفترة من 13 إلى 27 تموز/يوليه، وفتحت باب تسجيل الترشيحات مجدداً، فاستطاع 18 حزباً إضافياً، معظمها من الأحزاب السياسية المعارضة، تسجيل مرشحيها. بيد أن اللجنة واجهت مصاعب كبيرة في وضع الانتهاء من إعداد سجل الناخبين وإنشاء مراكز الاقتراع، الأمر الذي دفع المعارضة إلى المطالبة مجددا بتأجيل الانتخابات مرة أخرى. ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلها ممثلي الخاص بدعم من الأعضاء الدوليين في لجنة المتابعة، وافقت الجهات المعنية الغينية على تأجيل الانتخابات أربعة أيام للسماح بمعالجة بعض التحديات. ولتفادي التأخير في عملية فرز الأصوات، أرسلت الأمم المتحدة، بموافقة السلطات الغينية، طائرات عمودية من بعثتي الأمم المتحدة في كوت ديفوار وليبريا لتقديم الدعم اللوجستي، بما في ذلك نقل كشوف الفرز من الدوائر الانتخابية الواقعة في مناطق نائية.
	22 - وفي 28 أيلول/سبتمبر، توجه إلى صناديق الاقتراع 70 في المائة من مجموع الناخبين المؤهلين للتصويت في الانتخابات الذين يقدر عددهم بنحو 5 ملايين ناخب. واتفق بصفة عامة مراقبو الانتخابات الدوليون على أن الانتخابات قد جرت بسلاسة باستثناء بعض المصاعب اللوجستية. وعقب إعلان اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة عن الدفعات الأولى من النتائج المؤقتة، التي أظهرت تقدم حزب ”تجمع شعب غينيا“ الحاكم، رفض تحالف المعارضة النتائج، حيث زعم حدوث تزوير انتخابي واسع النطاق، وطالب بإلغاء الانتخابات. كما علق مشاركته في آليات التنفيذ المنصوص عليها في اتفاق 3 تموز/يوليه. وفي محاولة للخروج من الطريق المسدود، دعا ممثلي الخاص، بصفته ميسراً دولياً، الأعضاء الدوليين في لجنة المتابعة إلى الاجتماع في كوناكري في 8 تشرين الأول/أكتوبر. وفي أعقاب الاجتماع أصدرت المجموعة، التي تضم ممثلين عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، والولايات المتحدة، بياناً أفادت فيه بوقوع مخالفات في 8 دوائر انتخابية من مجموع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 38 دائرة، وحثت فيه اللجنة الانتخابية على تقديم تقارير مفصلة عن تلك الحالات إلى المحكمة العليا للنظر فيها. ودعت المجموعة أيضاً جميع الأطراف إلى التزام الهدوء واستخدام القنوات القانونية لمعالجة الشواغل المتعلقة بالانتخابات.
	23 - وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، وبعد تأخير استمر نحو 18 يوماً بسبب الخلافات المتعلقة بعملية فرز الأصوات في دائرة ماتوتو الانتخابية في كوناكري، أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة النتائج المؤقتة الشاملة. واستجابت أحزاب المعارضة إلى دعوات التهدئة وسحبت تهديدها باستئناف المظاهرات. وبيّنت النتائج المعلنة أن كتلة الأغلبية الرئاسية قد فازت بـ 53 مقعداً، في حين أن الأحزاب المعارضة الرئيسية فازت بـ 51 مقعداً. وبالإضافة إلى ذلك، فازت عشرة أحزاب أصغر حجماً بالمقاعد العشرة المتبقية. وتجدر الإشارة إلى أن 25 امرأة فزن بمقاعد في الانتخابات، ويمثل ذلك 22 في المائة من عدد أعضاء الجمعية الوطنية الجديدة. ورفع الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة ملتمسات إلى المحكمة العليا للطعن في نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية. وأصدرت المحكمة العليا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر حكمها الذي رفضت فيه الادعاءات المقدمة، وأقرت النتائج المؤقتة بالصيغة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، عقد ممثلي الخاص الاجتماع الثامن عشر والأخير للجنة المتابعة. وحضر الاجتماعَ جميعُ أعضاء اللجنة، بمن فيهم أعضاء المعارضة وكتلة الأغلبية الرئاسية، وكذلك الشركاء الدوليون. وفي نهاية الاجتماع، تلا ممثلي الخاص بياناً موجهاً إلى الصحافة شكرت فيه اللجنة الأطراف الغينية على تعاونها وهنَّأت الأحزاب السياسية والحكومة وجميع الجهات المعنية على السلاسة التي اتسمت بها الانتخابات التشريعية على الرغم من بعض أوجه القصور وعدم الكفاءة.
	النيجر

	24 - ظلت النيجر تواجه مصاعب اجتماعية واقتصادية وأمنية كبيرة خلال الفترة قيد الاستعراض. واستمرت الآثار غير المباشرة الناجمة عن الأزمات في ليبيا ومالي وشمال نيجيريا تؤثر في أمن البلاد واستقرارها. وعلاوة على ذلك، فإن التزام حكومة النيجر القوي بالتصدي للإرهاب والتطرف العنيف عرّض البلد إلى مزيد من الأخطار الأمنية. وقد أبرز الرئيس والجهات الوطنية المعنية الأخرى لممثلي الخاص تلك المصاعب الأمنية المتنامية خلال الزيارة التي قام بها إلى نيامي يومي 23 و 24 تموز/يوليه. وأعربت بعثة الإنذار المبكر المشتركة بين مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي زارت النيجر في الفترة من 21 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر عن قلقها من المخاطر الأمنية التي تهدد حدود البلد مع نيجيريا، ولا سيما في المناطق المتضررة من أنشطة تنظيم ”بوكو حرام“. كما أحاطت البعثة علماً بانعدام الأمن الغذائي بشكل متزايد في البلد، الذي نجم بشكل رئيسي عن تقلب معدلات الأمطار والفيضانات وهجوم أسراب الجراد، علاوة على تضرر الاقتصاد المحلي بشكل سلبي نتيجة لانعدام الأمن في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا. وسُلّط الضوء أيضا على مسألة بطالة الشباب بوصفها أحد الشواغل الرئيسية، ولا سيما في سياق تزايد التطرف.
	25 - وفي آب/أغسطس، عين الرئيس حكومة وحدة وطنية. وتسببت هذه الخطوة في انهيار الائتلاف الحاكم، وأدت إلى تشكيل قوى سياسية جديدة في الجمعية الوطنية. ومن جهة أخرى، وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر، أُفرج عن أربعة مواطنين فرنسيين بعد قضائهم ثلاث سنوات في الأسر، كانوا قد اختطفوا خلال غارات شنّها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في 16 أيلول/سبتمبر 2010 على منجم لليورانيوم عائد لشركة Areva الفرنسية للطاقة النووية على مقربة من آرليت، ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود التي بذلها الرئيس. وفي إطار زيارتي لمنطقة الساحل، قمت بزيارة النيجر يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي لقاءاتي مع الرئيس، ناقشنا الحاجة إلى مزيد من التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأهمية تمكين المرأة، والحاجة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغط السكاني.
	توغو

	26 - في 25 تموز/يوليه، أُجريت انتخابات تشريعية في توغو. وذكرت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة أن ما يقدر بنحو 66 في المائة من الناخبين قد شاركوا في التصويت. وزار ممثلي الخاص البلد عشية الانتخابات للاضطلاع بجملة من المهام شملت الدعوة إلى إجراء انتخابات سلمية وحرة ونزيهة. وأفادت تقارير المراقبين الدوليين بأن الانتخابات كانت حرة ونزيهة. وفي 12 آب/أغسطس، أقرت المحكمة الدستورية النتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية في 30 تموز/يوليه، التي بيّنت أن حزب ”الاتحاد من أجل الجمهورية“ الحاكم قد فاز بـ 62 مقعداً من مجموع المقاعد البالغ عددها 91 مقعداً، يليه تحالف ”فلنُنقذ توغو“ الذي فاز بـ 19 مقعداً، وتحالف ”قوس قزح“ الذي فاز بستة مقاعد، واتحاد قوى التغيير الذي فاز بثلاثة مقاعد، وحركة ”انتفاضة توغو“ التي فازت بمقعد واحد. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر، افتتح برلمان توغو الجديد دورته الأولى.
	لجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة

	27 - واصلت لجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة، التي يرأسها ممثلي الخاص، إحراز تقدم نحو تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002 بشأن الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا. ويسرني أن أفيد بأن النظام الانتقالي الخماسي الخاص، الذي وُضع بموجب اتفاق غرينتري، قد انتهى في 14 آب/أغسطس. وورد تأكيد بذلك في الإعلان المشترك الذي اعتمده ووقعه رئيسا وفدي الكاميرون ونيجيريا وممثلي الخاص في ختام الاجتماع الثالث والعشرين والأخير للجنة المتابعة المنشأة لرصد تنفيذ اتفاق غرينتري، الذي عقد في جنيف يومي 21 و 22 تشرين الأول/أكتوبر. ووفقا للإعلان المشترك، فإن الكاميرون تمارس الآن بشكل كامل حقوقها في السيادة على منطقة باكاسي بأكملها، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق.
	28 - وفيما يتعلق بتعليم الحدود، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن 893 1 كيلومتراً من الحدود البرية التي يبلغ مجموع طولها 100 2 كيلومتر. وفي أعقاب آخر الدورات المخصصة لوضع الخرائط، التي عقدت في نيويورك في حزيران/يونيه، والتي اتفق فيها الطرفان على الطرائق والاعتبارات القانونية، قُدّمت إليهما المجموعة الأولى من الخرائط بمقياس 1 إلى 000 50 للنظر فيها والموافقة عليها.
	29 - وأُحرز تقدم أيضاً على مسار نصب الأعمدة على خط الحدود. ففي أعقاب القرار الذي اتخذته اللجنة المختلطة في نيسان/أبريل 2013 باستئناف نصب الأعمدة في القطاعين الجنوبي والأوسط من الحدود، بدأت الأمم المتحدة في تموز/يوليه في تنفيذ عمليات شراء خدمات الأعمال الهندسية من أجل نصب 323 عموداً من مجموع الأعمدة الحدودية المتبقية البالغ عددها 920 عموداً. وعقدت اللجنة التوجيهية للمشروع وفريق الرصد التقني اجتماعاً في إيكوم، نيجيريا، في الفترة من 9 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر لمناقشة خطة العمل والاتفاق على الجدول الزمني للعمليات. وفي الفترة من 25 تشرين الأول/أكتوبر إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أُجريت تقييمات أمنية ولوجستية في المناطق المتضررة من جراء أعمال التشييد إلى جانب أنشطة التوعية الموجهة إلى المجتمعات المحلية.
	30 - واستمرت أيضاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير تدابير بناء الثقة التي شرع فيها ممثلي الخاص خلال النصف الأول من عام 2013 من أجل تشجيع المشاريع الاجتماعية - الاقتصادية الصغيرة التي تفيد السكان المتضررين على طول الحدود المشتركة بين الكاميرون ونيجيريا. وفي 15 أيلول/سبتمبر، أقرت الحكومة النيجيرية وثيقة برنامج الأمم المتحدة المتعلق بالمشاريع الاجتماعية والاقتصادية لفائدة المجتمعات المحلية المتضررة من حكم محكمة العدل الدولية. وما زالت دراسة جدوى المشاريع التي وقع عليها الاختيار والتكاليف المرتبطة بها جارية. كما استعرضت وكالات الأمم المتحدة في الكاميرون المشاريع الاجتماعية - الاقتصادية المقترحة وأحالتها إلى حكومة الكاميرون في 26 أيلول/سبتمبر.
	باء - تعزيز قدرة المنطقة على التصدي للمخاطر العابرة للحدود والشاملة التي تتهدد السلم والأمن
	31 - واصل مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا خلال الفترة قيد الاستعراض التشجيع على وضع استجابات متكاملة على الصعيد دون الإقليمي لمواجهة التهديدات في الأماكن المعرضة للخطر في المنطقة. وواصل أيضاً دعم المبادرات الإقليمية المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن، والاتجار بالمخدرات، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومكافحة الإرهاب، بالتعاون مع شركاء رئيسيين مثل فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وإدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمانة العامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام.
	منطقة الساحل

	32 - عملا بطلب مجلس الأمن، الوارد في بيانه الرئاسي المؤرخ 16 تموز/يوليه 2013 (S/PRST/2013/10)، والذي دعا فيه مكتب الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا إلى إنشاء آلية تنسيق فعالة ومفصلة لتحديد أولويات الأنشطة المضطلع بها ولضمان تنسيق تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، عقد ممثلي الخاص اجتماعاً في داكار في 18 أيلول/سبتمبر، مع المنسقين المقيمين المعنيين ببوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، ومع مديري الأمم المتحدة الإقليميين. وشارك أيضاً في الاجتماع مدير المكتب الإقليمي لأفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لمنطقة الساحل. واتفق المشاركون على إنشاء آلية تنسيق من مستويين، تشمل لجنة توجيهية وثلاثة أفرقة عاملة إقليمية لتغطية أهداف الاستراتيجية الثلاثة، وهي الحوكمة والأمن والقدرة على التكيف. كما أقروا خطة تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة واتفقوا على أن يتولى المنسقون المقيمون تنسيق جهود الأمم المتحدة على الصعيد الوطني، بينما تتولى الأفرقة العاملة الإقليمية تنسيق أنشطة المشاركة والدعم التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي.
	33 - وأجرى ممثلي الخاص لغرب أفريقيا ومبعوثي الخاص لمنطقة الساحل، رومانو برودي، زيارة مشتركة إلى النيجر وكوت ديفوار يومي 6 و 7 تشرين الأول/أكتوبر. واجتمعا خلال تلك الزيارة برئيسي البلدين حيث ناقشوا تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر، قدم ممثلي الخاص إحاطة في باماكو إلى فريق المتابعة والدعم المعني بالحالة في مالي عن الجهود التي تبذلها كيانات الأمم المتحدة في المنطقة لدعم تنفيذ الاستراتيجية. وشارك ممثلي الخاص أيضاً في الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد الأفريقي المتعلق بتعزيز التعاون الأمني وتفعيل منظومة السلم والأمن الأفريقية في منطقة الساحل والصحراء، الذي عُقد في نجامينا في 11 أيلول/سبتمبر.
	34 - ولقد زُرتُ أربعة بلدان في منطقة الساحل (بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر) في الفترة من 4 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر، بمعية رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيسي البنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي، والمفوض المعني بشؤون التنمية في الاتحاد الأوروبي. وكانت زيارتنا مؤشراً على متانة التزام المجتمع الدولي بدعم بلدان المنطقة بطريقة منسقة للتصدي للتحديات المستمرة، بما في ذلك من خلال تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل. ونظمت حكومة مالي، على هامش الزيارة المشتركة، اجتماعاً وزارياً بشأن منطقة الساحل في باماكو يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر، واتفق المشاركون فيه على إنشاء منتدى للتنسيق الإقليمي. وسيتلقى منتدى التنسيق، الذي ستترأسه مالي خلال أول سنتين، الدعم من أمانة ذات طابع تقني، يشترك في رئاستها كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بمشاركة جميع المؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة بهذا الموضوع.
	اتحاد نهر مانو

	35 - في أعقاب اجتماع رفيع المستوى بشأن استراتيجية الأمن عبر الحدود في منطقة اتحاد نهر مانو، عُقد بدعوة من ممثلي الخاص في داكار في 29 حزيران/يونيه، شرع مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا في عملية صياغة الاستراتيجية المقترحة، تمشياً مع الطلب الوارد في قرارات مجلس الأمن 2000 (2011) و 2062 (2012) و 2066 (2012). وفي اجتماع للجنة التوجيهية المنشأة لقيادة أعمال إعداد الاستراتيجية، عقد في باماكو يوم 29 تموز/يوليه، اتفق الرئيسان التنفيذيان للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد نهر مانو وممثلي الخاص على سبل المضي قدماً في صياغة الاستراتيجية. وبعد ذلك، وُضعت الاستراتيجية بصورة مشتركة بين الدول الأعضاء في اتحاد نهر مانو، بدعم من أمانة الاتحاد والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، وبالتعاون الوثيق مع بعثتي الأمم المتحدة في كوت ديفوار وليبريا، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، وفريق الأمم المتحدة القطري في غينيا.
	36 - وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، اعتمد رؤساء دول اتحاد نهر مانو الاستراتيجية في الاجتماع الذي عُقد في داكار على هامش أعمال الدورة الاستثنائية لهيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وأقر رؤساء الدول أيضاً إنشاء لجنة للمتابعة، برئاسة مشتركة بين أمانة الاتحاد ومفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، وتضم ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد، لوضع خطط عمل مفصلة ووضع آلية لحشد الموارد من أجل تنفيذ الاستراتيجية. وسيستمر المكتب في المساهمة في حشد الدعم لتنفيذ الاستراتيجية، بما في ذلك الدعم المالي.
	خليج غينيا

	37 - تواصل بذل الجهود المطردة على الصعيد الإقليمي للتصدي للقرصنة والجرائم الأخرى المرتكبة في خليج غينيا التي ما زالت تشكل مصدر تهديدات خطيرة لبلدان المنطقة وما وراءها. وعلى نحو ما ورد في تقريري السابق، اجتمع رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، ومفوضية دول خليج غينيا، يومي 24 و 25 حزيران/يونيه في ياوندي لحضور مؤتمر قمة إقليمي حول القرصنة البحرية والسطو المسلح في عرض البحر في خليج غينيا. واستجابة لطلب ورد في الإعلان الذي اعتمد في مؤتمر القمة ذاك، نظمت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اجتماعا للرؤساء التنفيذيين للهيئات الثلاث في 26 تشرين الأول/أكتوبر في داكار، بدعم من مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا. وأقر المشاركون تفعيل آلية التنسيق والتعاون من أجل تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للتصدي لانعدام الأمن البحري، التي اعتمدت في مؤتمر قمة ياوندي. كما أقروا الفريق العامل الأقاليمي المعني بإعداد تصور للآلية، ووافقوا على خطة عمل مشتركة للفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر 2013 إلى آذار/مارس 2014. وجاء الاجتماع عقب اجتماعين للخبراء عُقدا في ليبرفيل في 29 تموز/يوليه، وفي داكار في 25 تشرين الأول/أكتوبر، بدعم من مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا.
	38 - وفي الدورة العادية الثالثة لرؤساء دول وحكومات لجنة خليج غينيا، المعقودة في مالابو بغينيا الاستوائية في 9 و 10 آب/أغسطس، كرر قادة دول خليج غينيا الإعراب عن القلق من تزايد الأنشطة البحرية غير المشروعة في المنطقة دون الإقليمية. ويواصل المكتب المشاركة في مجموعة خبراء غير رسمية، هي مجموعة البلدان الثمانية زائداً أصدقاء خليج غينيا، التي تساعد الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية في جهودها الرامية إلى التصدي لمسألة انعدام الأمن البحري. وعلاوة على ذلك، قامت إسبانيا، وأستراليا، وألمانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وجمهورية كوريا، والدانمرك، وسويسرا، وفرنسا، وكندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا، والولايات المتحدة، واليابان، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، والمنظمة البحرية الدولية، بتوحيد جهودها لإنشاء ”فريق مجموعة البلدان الثمانية + أصدقاء خليج غينيا“، وهو فريق خبراء غير رسمي من أجل دعم الدول والمنظمات الإقليمية.
	إصلاح قطاع الأمن

	39 - واصل مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا مبادرات دعم إصلاح قطاع الأمن في المنطقة. ولقد عيّنتُ في تموز/يوليه فرناندو غوتييريث دياث دي أوتاثو في منصب كبير المستشارين الجديد لشؤون إصلاح قطاع الأمن لدى حكومة غينيا. وقد كان يقدم إلى حكومة غينيا المشورة الاستراتيجية بشأن إصلاح قطاع الأمن، تحت إشراف ممثلي الخاص، وبدعم تقني من المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن الاتحاد الأوروبي. 
	40 - وفي غينيا، عقدت لجنة التوجيه الاستراتيجي المعنية بإصلاح قطاع الأمن، وهي أعلى هيئة في اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بإصلاح قطاع الأمن، ويرأسها رئيس الدولة، اجتماعاً في 15 تشرين الثاني/نوفمبر في كوناكري لاعتماد سياسة وطنية للدفاع والأمن، سيُسترشد بها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بمؤسسات الدفاع والأمن. وحضر الاجتماعَ ممثلي الخاص. ووُضعت السياسة العامة في أعقاب سلسلة من المشاورات الوطنية والإقليمية التي نظمت بدعم من الأمم المتحدة لمناقشة تصورات المجتمعات المحلية بشأن أمنها. وشارك في رئاسة حلقة العمل التشاورية الإقليمية التي عُقدت في كوناكري في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر كبير المستشارين لشؤون إصلاح قطاع الأمن، إلى جانب الوزير الغيني والمستشار لشؤون إصلاح قطاع الأمن لدى الرئيس، وجهات معنية أخرى. ويشكل اعتماد السياسة العامة الوطنية للدفاع والأمن خطوة كبيرة قدماً في عملية إصلاح قطاع الأمن.
	الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

	41 - في 28 تشرين الأول/أكتوبر، اشترك رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلي الخاص، في رئاسة مؤتمر إقليمي رفيع المستوى للجهات المانحة بشأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في غرب أفريقيا، استضافه رئيس كوت ديفوار الذي يشغل منصب رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
	42 - ونظم ممثلي الخاص، في 29 تشرين الأول/أكتوبر في أبيدجان، الاجتماع الثاني للجنة السياسات الرفيعة المستوى المنبثقة عن مبادرة ساحل غرب أفريقيا. وكانت الدول الخمس الأعضاء في اللجنة (سيراليون وغينيا وغينيا - بيساو وكوت ديفوار وليبريا) ممثَّلة في الاجتماع إلى جانب بعثات الأمم المتحدة في المنطقة. وأشاد المشاركون بالتزام السلطات الوطنية بالمشاركة في المبادرة وسلطوا الضوء على الدور القيّم الذي تضطلع به وحدتا مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية في سيراليون وليبريا. وأعلن ممثلو كوت ديفوار أن بلدهم ينوي إنشاء وحدة وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في المستقبل القريب. وأقرت لجنة السياسات الرفيعة المستوى جميع التوصيات التي قدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته رئيس اللجنة الاستشارية البرنامجية للمبادرة، بما في ذلك التوصية المتعلقة بإعادة التوجيه الاستراتيجي لأنشطة المبادرة. وأعلن رؤساء وفود الدول الخمس الأعضاء في المبادرة وشركاؤهم (إدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة/مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، وإدارة عمليات حفظ السلام، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية) عن موافقتهم رسمياً على التوجه الاستراتيجي للمبادرة في منحاه الجديد.
	مكافحة الإرهاب

	43 - في 17 أيلول/سبتمبر، نظم ممثلي الخاص مع المنسقين المقيمين في المنطقة ندوة بشأن مظاهر التطرف الديني والسياسي - الإثني وآثارها في استقرار غرب أفريقيا. وشارك أيضاً في الندوة خبراء من مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية، وكذلك من الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، بما في ذلك ممثلو إدارة شؤون السلامة والأمن في الأمانة العامة وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب. وتدارس المشاركون النُهُج الشاملة لمعالجة العوامل المؤاتية لانتشار التطرف والإرهاب في المنطقة، وأفضل الطرق التي يمكن بواسطتها مساعدة كيانات الأمم المتحدة على التعامل مع هذه الظاهرة وآثارها في السلام والأمن والاستقرار. وشدد المشاركون على أهمية العلاقة بين الأمن والتنمية، وأكدوا ضرورة الحكم القائم على مشاركة الجميع، على نحو يستجيب للاحتياجات الاجتماعية - الاقتصادية الأساسية للشعب التي تشمل، على نحو خاص، التعليم الجيد وتوفير العمالة للشباب.
	44 - وشارك مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا في حلقة عمل غير رسمية اشتركت في تنظيمها فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وحكومة نيجيريا في 31 تشرين الأول/أكتوبر و 1 تشرين الثاني/نوفمبر في أبوجا. وأقر المشاركون فيها العناصر الرئيسية لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وناقشوها، بالإضافة إلى استراتيجية مكافحة الإرهاب وخطة التنفيذ للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي اعتُمدت في شباط/فبراير 2013 في ياموسوكرو. ولاحظوا التنامي السريع لخطر الإرهاب في المنطقة، وشددوا على ضرورة أن تبدي الحكومات إرادة سياسية قوية لجعل تدابير مكافحة الإرهاب أشد صلة بالواقع وأكثر قابلية للتنفيذ ومثمرة بشكل أفضل، مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون. وشددوا أيضاً على أهمية بناء قدرة المجتمعات المحلية على التكيف. وأوصوا بشدة بتعزيز التعاون بين الشركاء الدوليين من أجل تيسير التوصل إلى نتائج عملية ومتناسقة ومتسقة، ولا سيما من خلال التنفيذ الفعال لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، واستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، واستراتيجية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمكافحة الإرهاب، بطريقة متكاملة قوامها التآزر، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتنمية وللاعتبارات الدولية لحقوق الإنسان.
	45 - كما ساعد مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا في زيارة التقييم الأولى التي قامت بها المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب إلى موريتانيا في الفترة من 3 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان الهدف من الزيارة هو استعراض مدى امتثال الحكومة الموريتانية لقرار مجلس الأمن 1373 (2001)، وتحديد مجالات الدعم المحتملة التي يمكن من خلالها مساعدة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في إطار القرار. وخلال تلك الزيارة، ناقشت السلطات الموريتانية استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك إقامة حوار مع الشباب والتدابير التي وُضعت لمكافحة الإرهاب والتي تشمل إنشاء وحدة متخصصة للتحقيق والأعمال القضائية لمكافحة الإرهاب وذلك بغرض التحقيق في جرائم الإرهاب ومقاضاة مرتكبيها وإصدار الأحكام بحقهم.
	حقوق الإنسان والشؤون الجنسانية

	46 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا دراسة عن مشاركة المجتمع المدني في الحوكمة وحقوق الإنسان وسيادة القانون فيما يتعلق بمبادرات السلام والأمن في المنطقة دون الإقليمية. وكرر تأكيد الدور الهام الذي يضطلع به المجتمع المدني وأنشأ آلية لتعزيز تلك المشاركة.
	47 - وأجرى المكتب والشركاء الإقليميون استعراض منتصف المدة لتنفيذ خطة العمل الإقليمية المتعلقة بقراري مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن و 1820 (2008) بشأن العنف الجنسي في حالات النـزاع. وشكلت عملية الاستعراض فرصة أمام المكتب وبعثات حفظ السلام في المنطقة دون الإقليمية لتجديد التزامها المشترك بالعمل في إطار من التآزر من أجل تنفيذ هذه الصكوك الهامة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اتفق مركز الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للنهوض بالمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا على خطة عمل للنهوض بالخطة الإقليمية لتنفيذ القرار 1325 (2000).
	48 - وفي الفترة من 14 إلى 28 أيلول/سبتمبر، قام الفريق العامل المعني بالمرأة والسلام والأمن في غرب أفريقيا، بتنسيق مشترك بين مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بإيفاد بعثة إلى كوناكري لدعم غرفة عمليات المرأة التي أُنشئت لجمع المعلومات عن دور المرأة في الانتخابات، وتوفير الاستجابة السريعة لاهتمامات المرأة التي قد تنشأ يوم الانتخابات، وتعزيز السير السلمي لعملية الاقتراع باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	جيم - التعاون بين المؤسسات
	49 - واصل مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا مشاوراته وتعاونه مع كيانات الأمم المتحدة في المنطقة، وكذلك مع المنظمات الإقليمية، دعماً للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية.
	التعاون بين مؤسسات الأمم المتحدة

	50 - في 29 آب/أغسطس، عقد ممثلي الخاص الاجتماع الثالث عشر للمديرين الإقليميين وممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملة في داكار، لاستعراض المصاعب الرئيسية التي تواجه المنطقة. كما عقد المعتكف الإقليمي الثالث للمنسقين المقيمين والمديرين الإقليميين في داكار في 17 أيلول/سبتمبر، حيث ركز المشاركون على المصاعب المتعلقة بالتوترات الانتخابية، والتهديدات الأمنية المتباينة، فضلا عن المسائل الإنمائية والإنسانية في غرب أفريقيا. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر، عقد الاجتماع الرفيع المستوى الخامس والعشرين لرؤساء بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في غرب أفريقيا، لاستعراض الحالة في المنطقة وكفالة إدامة تنسيق الجهود الإقليمية.
	التعاون مع الشركاء الإقليميين ودون الإقليميين

	51 - واصل ممثلي الخاص لغرب أفريقيا تعاونه مع رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأمين العام لاتحاد نهر مانو في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار والحوكمة الرشيدة على الصعيد الإقليمي. وتمخضت تلك الاتصالات، التي شملت عقد اجتماعات في أبوجا وداكار ولومي وباماكو وكوناكري ومنروفيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عن نتائج ملموسة مثل وضع واعتماد استراتيجية أمن المعابر الحدودية في اتحاد نهر مانو، وتصديق الرؤساء التنفيذيين للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ولجنة خليج غينيا على آلية التنسيق والتعاون على الصعيد الإقليمي من أجل تنفيذ الاستراتيجية البحرية الإقليمية، والنجاح في تنظيم مؤتمر إقليمي رفيع المستوى للجهات المانحة من أجل مكافحة الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا، في أبيدجان، وقيام مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيفاد بعثة مشتركة للإنذار المبكر إلى النيجر. وظل ممثلي الخاص، بصفته ميسراً دولياً لعملية الحوار الغيني، على اتصال وثيق برئيس لجنة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ورئيس هيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، اللذين قدما له الدعم الكامل. كما أبقى ممثلي الخاص مسؤولي الاتحاد الأفريقي على اطلاع على الجهود التي يبذلها في غينيا.
	52 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شارك ممثلي الخاص في عدد من الاجتماعات التي عقدتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. فقد حضر الدورة العادية الثالثة والأربعين لهيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي عقدت في أبوجا يومي 17 و 18 تموز/يوليه. وحضر أيضاً الدورة الاستثنائية للهيئة، التي عقدت في داكار يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر، حيث أُحرز تقدم كبير نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتحرير المبادلات التجارية. وتوصل رؤساء الدول والحكومات إلى توافق الآراء بشأن كيفية المضي قدماً فيما يتعلق بالتعريفة الخارجية الموحدة، وضريبة التكامل المجتمعي، واتفاق الشراكة الاقتصادية، وبرنامج التكامل النقدي لدول غرب أفريقيا. وفي سياق مماثل، عقد مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، دورته العادية السابعة عشرة، في 24 تشرين الأول/أكتوبر في داكار، حيث نظر المشاركون في ضريبة التكامل المجتمعي واستعرضوا عملية مواءمة التعريفات الجمركية الخارجية المشتركة بين الاتحاد والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. واتفق الطرفان أيضاً على إنشاء وكالة إقليمية لسلامة الطيران المدني، ومؤسسة للتنمية الثقافية.
	رابعاً - تجديد ولاية مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا
	53 - استعداداً لانتهاء ولاية مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، أوفدتُ فريقاً من إدارة الشؤون السياسية إلى داكار وأبوجا خلال الفترة من 6 إلى 13 أيار/مايو 2013 للعمل مع المكتب لاستعراض أنشطته وكذلك استعراض الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية - الاقتصادية الحالية في غرب أفريقيا. وعقدت البعثة مشاورات غير رسمية مع خبراء من مجلس الأمن في نيويورك في 3 أيار/مايو. وأجرت البعثة خلال تواجدها في المنطقة مشاورات مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ورؤساء كيانات الأمم المتحدة، بمن فيهم المنسقون المقيمون، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا. 
	54 - ويمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها عملية التقييم هذه على النحو التالي. أولا، اضطلع مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا منذ إنشائه في عام 2002 بدور ريادي في بذل المساعي الحميدة وتوفير الدبلوماسية الوقائية والوساطة وتيسير المفاوضات السياسية. واكتست المساعي الحميدة الذي بذلها ممثلي الخاص والتعاون مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي أهمية حاسمة في سياق الجهود الدولية لاستعادة النظام الدستوري في عدد من بلدان غرب أفريقيا، مثل توغو وغينيا وليبريا وموريتانيا والنيجر. وكان للمكتب أيضا دور فعال في إبراز ومناصرة الدعم الدولي للجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والوطني من أجل التصدي للتهديدات الشاملة لعدة قطاعات والعابرة للحدود الوطنية التي يتعرض لها السلم والأمن في غرب أفريقيا، بما في ذلك تغيير الحكومات بطرق غير دستورية، وبطالة الشباب، ودور المؤسسات الأمنية خلال العمليات الانتخابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والحدود التي يسهل اختراقها، والتهديد المتزايد للإرهاب. وقد نظم المكتب على مر السنين سلسلة من المشاورات التي أفضت إلى اعتماد أطر إقليمية مهمة، مثل إعلان داكار بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ شباط/فبراير 2010، وإعلان برايا بشأن الانتخابات والاستقرار في غرب أفريقيا الصادر في أيار/مايو 2011، وإعلان باماكو وإطارها الاستراتيجي المتعلق بالإفلات من العقاب والعدالة وحقوق الإنسان الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2011. وقد ساهمت هذه الصكوك في تعزيز إطار عمل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمنع نشوب النزاعات (2008)، وقدمت المبادئ التوجيهية للمشاركة في العمليات الانتخابية أو الانتقالية في بنن وتوغو والسنغال وغينيا ومالي وموريتانيا والنيجر وغيرها.
	55 - وعلاوة على ذلك، قام المكتب بتنسيق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في المنطقة لدعم المبادرات الإقليمية، وساعد في بناء علاقات تآزر مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد نهر مانو على وجه الخصوص. وفي هذا الصدد، يميِّز المكتب بوضوح بين مهامه التنفيذية الرئيسية في مجال الدبلوماسية الوقائية والمساعي الحميدة والوساطة والتيسير السياسيين من جهة، والدور الذي يضطلع به في مجال تقديم المشورة وبذل جهود الدعوة على الصعيد الإقليمي فيما يتعلق بالمسائل الشاملة لعدة قطاعات والعابرة للحدود، من جهة أخرى. ويندرج النهوض باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة على سبيل المثال، وإسداء المشورة إلى الهيئات الإقليمية والحكومات الوطنية ضمن هذه الفئة الأخيرة. وفي هذا الصدد، سلط التقييم الضوء على الحاجة إلى إدارة التوقعات غير الواقعية أحياناً المتصلة بما يمكن أن يقوم به مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، ولا سيما فيما يتعلق بتقديم قدر كبير من المساعدة المالية والتقنية واللوجستية إلى المؤسسات الإقليمية.
	56 - وثانياً، بذلت دول غرب أفريقيا بوجه عام جهوداً جديرة بالثناء لتحقيق جملة أمور منها تعزيز ديمقراطياتها وتعزيز الحوكمة الرشيدة واحترام سيادة القانون وتنمية اقتصاداتها وتعميق التكامل الإقليمي فيما بينها. غير أنها لا تزال تواجه على صعيد السلم والأمن والاستقرار فيها، تحديات معقدة سواء على الصعيد المحلي أو عبر الحدود الوطنية. وتتعلق هذه التحديات في المقام الأول بعوامل من قبيل الضعف النسبي لمؤسسات الدولة؛ وتنامي أوجه عدم المساواة الاجتماعية - الاقتصادية وارتفاع مستويات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب؛ والزيادة الحادة في أنشطة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتطرف الديني والإرهاب، وذلك في مواجهة ضآلة قدرات الاستجابة على الصعيدين الوطني والإقليمي؛ وعودة التدخل العسكري في شؤون الدول والتغييرات غير الدستورية للحكومات؛ وانتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب والظلم الاجتماعي وعدم الإنصاف في سياق الفقر المدقع؛ والقرصنة والجريمة المنظمة البحرية؛ وتحركات الجماعات المسلحة عبر الحدود؛ والاحتجاج بعنف على نتائج الانتخابات؛ والفساد؛ واستمرار تدهور البيئة في منطقة تشهد أحد أعلى معدلات النمو السكاني في العالم.
	57 - وثالثاً، تتمثل إحدى المفارقات اللافتة التي شهدها العقد الماضي في غرب أفريقيا في التفاوت بين معدل النمو الاقتصادي المثير للإعجاب الذي بلغ متوسطه 6.9 في المائة سنوياً مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي في القارة البالغ 4.5 في المائة سنوياً وقلة التقدم المحرز على صعيد التنمية الاجتماعية - الاقتصادية وتوطيد دعائم السلام. وقد أدى هذا الوضع إلى إضعاف منعة الدول في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية في جميع أنحاء المنطقة.
	58 - ورابعاً، من المرجح أن تسود هذه الشروط في غرب أفريقيا في السنوات المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تسهم في تشكيل التطورات التي ستشهدها المنطقة العوامل التالية: الانتخابات الرئاسية في ما لا يقل عن ثمانية بلدان غرب أفريقيا، بما فيها بنن وبوركينا فاسو وتوغو وكوت ديفوار ونيجيريا في الفترة من عام 2014 إلى عام 2016؛ وإجراء تخفيض كبير في حجم بعض بعثات حفظ السلام في المنطقة، الأمر الذي سيزيد بشكل ملموس من الضغط على المؤسسات الوطنية المختصة لتوفير الأمن والسلامة العامة. وفي حال عجزت دول المنطقة عن تنفيذ الإصلاحات السياسية وعجزت اقتصاداتها عن توفير فرص العمل، قد تشهد منطقة غرب أفريقيا زيادة في التوترات السياسية والاجتماعية، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم التحديات المذكورة أعلاه.
	59 - وخامساً، أثنى مسؤولو الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد نهر مانو، وكذلك جميع كيانات الأمم المتحدة في المنطقة بالإجماع على ما بذله مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا من جهود في مجال الدبلوماسية الوقائية والمساعي الحميدة والوساطة. وسلّمت كيانات الأمم المتحدة أيضاً بدور المكتب في تيسير الوصول على الصعيد السياسي إلى الزعماء الوطنيين والإقليميين. وأعرب منسقو الأمم المتحدة المقيمون بصفة خاصة عن تقديرهم للدور الذي اضطلع به رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا في مجال الدعوة إلى وضع شواغلهم البرنامجية والإنسانية في صدارة جدول أعمال كل من الدول الأعضاء والمؤسسات الإقليمية. كما أعربوا بالإجماع عن تقديرهم للتحليلات العالية الجودة والإحاطات الإعلامية التي تلقوها من ممثلي الخاص وموظفي مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، معربين عن أسفهم في الوقت نفسه لحصولهم على هذه المنتجات بطريقة مخصصة وغير منظَّمة.
	60 - وفي ما يتعلق بموارد المكتب، كشفت عملية التقييم أن الافتقار إلى الموارد اللازمة للقيام بشكل منهجي بإعداد تحليلات عالية الجودة للديناميات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية والأمنية في غرب أفريقيا قد حد من قدرة المكتب على توقع نشوب بعض الأزمات في المنطقة والعمل على نحو وقائي في منع نشوبها. وهذا يؤكد أهمية الاستثمار في مزيد من الموارد في مجالي الإنذار المبكر والتدابير الوقائية المبكرة في غرب أفريقيا.
	خامسا - الملاحظات والتوصيات
	61 - لا تزال منطقة غرب أفريقيا تواجه العديد من التحديات على صعيد السلام والأمن نتيجة لانعدام الاستقرار في منطقة الساحل، والآثار المستمرة للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتنامي تهديد الإرهاب وضآلة ما تحقق من التنمية الاجتماعية - الاقتصادية والتوترات الإثنية السياسية الداخلية وتحديات الحكم وحقوق الإنسان. وهذا يبرز ضرورة العمل الإقليمي والمبادرات المدعومة من الشركاء الدوليين. وأنا أرحب، في هذا الصدد، بمختلف المبادرات المتخذة من جانب الحكومات الوطنية وأصحاب المصلحة على الصعيد الوطني، بدعم من الشركاء الدوليين، في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للتهديدات الحالية والمستجدة التي يتعرض لها السلم والاستقرار في غرب أفريقيا.
	62 - وقد أظهرت الزيارة المشتركة التي قمتُ بها مؤخراً إلى منطقة الساحل مع قادة البنك الدولي والاتحاد الأفريقي ومصرف التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي التزاماً قوياً من جانب المجتمع الدولي بالمساعدة على معالجة الشواغل ذات الأولوية التي حددتها بلدان المنطقة. وأثني على ممثلي الخاص لدوره في إنشاء آلية تنسيق إقليمية على نطاق الأمم المتحدة من أجل تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل. واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2014، من المتوقع نقل مكتب مبعوثي الخاص لمنطقة الساحل إلى داكار، حيث سيشغل نفس المبنى مع مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا.
	63 - وإنني أثني على بلدان منطقة غرب أفريقيا لما تبذله من جهود من أجل تعزيز التعاون والتكامل الإقليميين، مع استمرارها في التركيز على قضايا السلام والأمن. وفي هذا الصدد، أرحب بوضع استراتيجيات أمن المعابر الحدودية، مثل الاستراتيجية التي اعتمدتها الدول الأعضاء المعنية في اتحاد نهر مانو من أجل الاتحاد ذاته، بدعم من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا.
	64 - وفي معظم البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد النـزاع في غرب أفريقيا، لم تتم بعد معالجة الأسباب الجذرية للنـزاع بشكل تام، في حين أن التحديات الناشئة العابرة للحدود الوطنية قد تشكل عقبات أمام تحقيق الاستقرار. ومن الأهمية بمكان أن تُبذل جميع الجهود الممكنة للحيلولة دون خسارة أي من المكاسب التي حققتها بصعوبة السلطات الوطنية بدعم من بعثات السلام والأمن السابقة. وينبغي أن يكون إدخال أي تعديلات على عمليات حفظ السلام مستنداً إلى تقييم دقيق للحالة في البلد والمنطقة دون الإقليمية. وأود أن أشدد على ضرورة توخي الحكمة في التخطيط من أجل كفالة أن تكون بعثات الأمم المتحدة مجهزة بالقدر الكافي وأن تتمتع بالقوة الكافية لأداء المهام المنوطة بها.
	65 - وما زال القلق يساورني إزاء التهديد المتنامي الذي تمثله الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، بالنسبة للسلام والاستقرار والتنمية في غرب أفريقيا. ويُعد المدى الذي يمكن من خلاله لهذه الأنشطة غير المشروعة أن تموّل تحركات الجماعات المسلحة عبر الحدود السهلة الاختراق، ولا سيما الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل، أمراً يبعث على القلق بوجه خاص. وبينما تحوِّل شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية عملياتها رداً على الجهود التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون، يتعين تكييف وتعزيز النهج الذي نتبعه لمكافحة الخطر. ولا تزال مبادرة ساحل غرب أفريقيا نموذجاً جيداً للتعاون من أجل مواجهة الاتجار بالمخدرات واستهلاكها، وإنني أحث الشركاء الدوليين على المساهمة مالياً فيها من أجل كفالة فعاليتها التامة.
	66 - وإنني أثني على رؤساء دول وحكومات خليج غينيا، علاوة على الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ولجنة خليج غينيا على التزامها القوي بالتصدي للخطر الذي تشكله أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر بطريقة شاملة ومنسقة. وستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم تنفيذ القرارات التي اعتمدت في مؤتمر قمة ياوندي. وأؤكد من جديد ندائي الموجَّه إلى المجتمع الدولي لدعم تلك الجهود.
	67 - وشكّل الاجتماع الأخير للجنة المتابعة لرصد تنفيذ اتفاق غرينتري، الذي عقد برئاسة ممثلي الخاص في جنيف يومي 21 و 22 تشرين الأول/أكتوبر، وبسط الكاميرون سيادتها الكاملة على شبه جزيرة باكاسي نهاية تنفيذ الاتفاق. وأود أن أثني على رئيسي الكاميرون ونيجيريا على قيادتهما النموذجية في هذا النموذج المبتكر للتسوية السلمية للمنازعات الحدودية، بدعم من الأمم المتحدة. وأثني أيضا على لجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة على إنجازاتها في ترسيم الحدود بين البلدين وأشجع الحكومتين على مواصلة بذل الجهود من أجل حل ما تبقى من مجالات الخلاف، بهدف إنجاز الولاية امتثالا لحكم محكمة العدل الدولية المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وقد قدمت لجنة المتابعة إطاراً للعمل المستمر بين وفدي الكاميرون ونيجيريا وساهمت في تعزيز العلاقات الودية وعلاقات التعاون بين البلدين.
	68 - وفي حين لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في البلد، فإن إعادة إرساء النظام الدستوري في مالي يوضح أن النجاح يمكن أن يتحقق من خلال عمل جماعي حاسم من جانب المجتمع الدولي ضد التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان. وإنني أرحب بالجهود التي تبذلها حكومة نيجيريا للتصدي للأزمة في الشمال الشرقي من البلد، وأشجع السلطات على التقيد الشديد باحترام القواعد والمعايير الدولية في مجالي الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان عند القيام بعملياتها العسكرية. وينبغي إجراء تحقيقات وافية ونزيهة في جميع مزاعم الانتهاكات ويجب أن يُحاكم المحتجزون وفق الأصول القانونية ويتمتعوا بظروف احتجاز مقبولة. وأؤكد أيضاً أهمية التقليل من الآثار السلبية على السكان المتضررين، بما في ذلك النازحون.
	69 - وأود أن أثني على زعماء غينيا وشعبها لمشاركتهم في عملية حوار بناء مكّنت من إجراء الانتخابات التشريعية، وإنجاز عملية الانتقال السياسي. وإنني أشجعهم على الاستمرار في هذه المشاركة البناءة فيما يتعلق بجميع المسائل المعلقة في فترة ما بعد الانتخابات. وإنني أثني على الرئيس لالتزامه الشخصي بمواصلة إصلاح قطاع الأمن، وكذلك إصلاح قطاع القضاء الجنائي، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين الآخرين.
	70 - وأشجع الجهات المعنية الموريتانية على تسوية خلافاتها المتعلقة بالانتخابات التشريعية والبلدية من خلال الانخراط في حوار مثمر وشامل للجميع قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2014. كما أكرر ندائي الموجه إلى الأطراف المعنية في غينيا - بيساو لمواصلة العمل من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المحدد من أجل إعادة إرساء النظام الدستوري. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لمواصلة العمل مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والشركاء الآخرين لدعم هذه العملية. 
	71 - وفي ضوء الاستنتاجات التي خلص إليها استعراض أنشطة مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، أوصي بتمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا لفترة ثلاث سنوات تنتهي في كانون الأول/ديسمبر 2016. وأوصي أيضاً بأن تواصل الولاية التركيز على الأهداف الاستراتيجية الأربعة التالية:
	(أ) القيام، في إطار المهام التنفيذية الرئيسية للمكتب، برصد التطورات السياسية في غرب أفريقيا، والانخراط في الدبلوماسية الوقائية، وبذل المساعي الحميدة والوساطة والتيسير على المستوى السياسي، ومساعدة المؤسسات الإقليمية والدول على تعزيز قدراتها في هذه المجالات؛
	(ب) إسداء المشورة وتقديم المساعدة للمؤسسات الإقليمية والدول لتعزيز قدراتها على معالجة التهديدات العابرة للحدود والتهديدات الشاملة لعدة قطاعات التي تواجه السلام والأمن، وعلى وجه الخصوص، عدم الاستقرار المتصل بالانتخابات والتحديات المتصلة بإصلاح قطاع الأمن، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاتجار غير المشروع والإرهاب؛
	(ج) تعزيز الحوكمة الرشيدة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان ومراعاة تعميم المنظور الجنساني في مبادرات منع نشوب النـزاعات وإدارة النـزاعات في غرب أفريقيا؛
	(د) الاستمرار في تقديم الدعم والمشورة السياسيين إلى كيانات الأمم المتحدة المتواجدة في غرب أفريقيا، حسب الطلب.
	72 - ومن أجل مواءمة الجهود التي يبذلها المكتب بشكل أفضل مع الظروف الإقليمية المتغيرة، أوصي بإنشاء وحدة تحليلية مكرسة لهذا الغرض في إطار قسم الشؤون السياسية ليسترشد بها المكتب فيما يبذله من جهود في إطار المساعي الحميدة ولدعم اتخاذ إجراءات وقائية في الوقت المناسب. وسترصد هذه الوحدة التطورات والاتجاهات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية والأمنية والإنسانية والتطورات والاتجاهات في مجال حقوق الإنسان على وجه التحديد، كما ستقوم بانتظام بإصدار تقارير تحليلية عالية الجودة. ومن المتوقع أن يستمر نمو هذه الحاجة خلال السنوات المقبلة بالنظر إلى استمرار عدم الاستقرار وانعدام الأمن في حوض نهر مانو ومنطقة خليج غينيا ومنطقة الساحل، إضافة إلى الخفض التدريجي المزمع لبعض بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة في حوض نهر مانو.
	73 - وفي الختام، أود أن أعرب عن تقديري لحكومات غرب أفريقيا ومفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي واتحاد نهر مانو على تعاونها المستمر. وأود أيضا أن أعرب عن امتناني لكيانات الأمم المتحدة في غرب أفريقيا ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الآخرين لتعاونهم المستمر مع المكتب في تنفيذ ولايته. وأود أن أعرب عن تقديري بوجه خاص لممثلي الخاص، وموظفي مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ولجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة لما تبذله جميع هذه الجهات من جهود من أجل تعزيز السلام والأمن في غرب أفريقيا.

