
 S/2015/914  األمــم املتحـدة 

  

 

 جملس األمن
 

Distr.: General 

30 November 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

011215    301115    15-20633 (A) 

*1520633*  

ــر   ــ   األمــن تقري ــ  عــن الع ــ  وســ  يف احل ل ــ  أنشــ   وعــن أفريقي  مكت
   أفريقي  لوس  اإلقليمي املتحدة األمم

  
 مقدم  - أواًل 

حزيـران    11ُيقّد  هذا التقرير عمال ب ل ل  الوارد يف بي ن رئيس جملس األمن املؤرخ  - 1
إطالعـه علـا احل لـ  يف    ( الذي طل  فيه اجمللس إيل أن أواصـ   S/PRST/2015/12) 2015يونيه 

وســ  أفريقيــ  وعلــا أنشــ   مكتــ  األمــم املتحــدة اإلقليمــي ل مــم املتحــدة يف وســ  أفريقيــ    
ويتضمن هذا التقرير تقييم  للت ورات السي سي  واألمنيـ  الرئيسـي  يف من قـ  وسـ  أفريقيـ  دون      

(، ويعــر  S/2015/339) 2015أي ر مــ يو  14املــؤرخ  الســ ب اإلقليميــ  منــذ صــدور تقريــري  
معلوم ت مستكمل  عن التقد  احملـر  يف تنييـذ واليـ  املكتـ  اإلقليمـي وااملـود امللذولـ  لتنييـذ         
االستراتيجي  اإلقليمي  ل مم املتحدة للتصدي للخ ر الذي ميثلـه يـيا الـرل للمق ومـ  ول  ـ ر      

 ( S/2012/481نظر املترتل  علا أنش ته )ا
  

 الت ورات الرئيسي  يف من ق  وس  أفريقي  دون اإلقليمي  -  ني   
 الت ورات واالجت ه ت السي سي  والسلمي  واألمني    -ألف  

اإلقليمي  األعم ل منذ تقريري األخري، ظلت هتيمن علا املن خ السي سي يف املن ق  دون  - 2
تملديـد  الالتحضريي  لالنتخ ب ت واحلوارات الوطني ، وتأ ري األ م  يف مجملوري  أفريقي  الوس ا، و

 تشكله مج ع  بوكو حرا ، فضال عن املس ئ  الش مل  لعدة ق  ع ت واملس ئ  األمني   الذي
ة ملــــؤ ر أي ر مــــ يو، ُعقــــدت يف ل مينــــ  الــــدورة الع ديــــ  الس دســــ  عشــــر  25ويف  - 3

ــي        رؤســ   ــؤ ر عل ــ   وانتخــ  امل ــدول وســ  أفريقي ــ  االقتصــ دي  ل ــ ت اام ع دول وحكوم
أوندميل ، رئيس غ بون، رئيسً  يديدًا للجم ع  وخلي  إلدريس دييب إتنـو، رئـيس تشـ د      بونغو

 وُأعيد قلول رواندا بصي  دول  عضو يف اام ع  االقتص دي  لدول وس  أفريقي  

http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/12
http://undocs.org/ar/S/2015/339
http://undocs.org/ar/S/2012/481
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 حلوارات الوطني االنتخ ب ت وا  
ــال  يف     - 4 ــود يف دار الســ ــ   الــــدول املعقــ ــتثن ئي الث لــــمل لرؤســ ــ  االســ ــؤ ر القمــ يف مــ
ــدا      6 ــين رئـــيس أوغنـ ــه بتعـ ــ  أوصـــت فيـ ــ  بالغـ ــرغ أفريقيـ ــ  يـ ــه، أصـــدرت مج عـ  و  يوليـ

ــويري ــ ت        ي ــ  االنتخ ب ــ ، وبتأيي ــرا، اللوروندي ــن األط موســيييل ليكــون ميســرًا للحــوار ب
وندي، وتشكي  حكوم  وحدة وطني ، والتزا  مجيـ  األطـرا، بـ حترا  اتيـ غ     بور الرئ سي  يف

 واالمتن ع عن تعدي  الدستور    أروي 
حزيران يونيـه، واالنتخ بـ ت الرئ سـي      29ويرت االنتخ ب ت الللديـ  والتشـريعي  يف    - 5
غــري مــؤاتم لعمليــ    و و  يوليــه يف بورونــدي يف منــ خ يــديد التــوتر واالســتق  ل       21يف 

انتخ بي  ي مع  وحرة وذات مصداقي  علا الرغم من األعمـ ل التحضـريي  اللويسـتي  املن سـل      
اليت ق مت هب  اللجن  االنتخ بي  الوطني  املستقل   وف   احلـزل احلـ كم، اجمللـس الـوطل للـدف ع      

املق عـد الململ نيـ    مقعـدا مـن جممـوع     77قـوات الـدف ع عـن الدميقراطيـ ، بــ       -عن الدميقراطي  
آل أغسـ س، ايتمعـت    1الل لغ عدده  م ئ  مقعد  وأعيد انتخ ل الرئيس نكورونزيزا  ويف 

يف أديس أب ب  األحـزال املع رةـ ، ب سـتثن   فـ لف آميزيـرو يو ب رونـدي الـذي يرأسـه أغـ  ون          
 حل  يف رواسـ ، وأنشـأت اجمللـس الـوطل املعـل بــ حترا  اتيـ غ أرويـ  مـن أيـ  السـال  واملصــ          

آل أغس س، ُيكلت حكوم  يديدة تضـم   24بوروندي وإع دة بس  سي دة الق نون  ويف 
مخس  أعض   من فـ لف آميزيـرو يو ب رونـدي  وانُتخـ  لشـغ  منصـ  ن ئـ  رئـيس الململـ ن          

 السيد رواس  الذي ك ن قد ع ر  ترييح الرئيس نكورونزيزا لوالي  رئ سي    لث  
  بـ لتقرير وقـ  عـدد مـن االغتيـ الت السي سـي  الـيت اسـتملدفت         وخالل اليترة املشـمول  - 6

 ،أعض   ب ر ين يف احلزل احل كم واملع رة  وقوات الدف ع واألمن اللوروندي  واجملتمـ  املـد   
 املنتظـر  احلـوار  وبـ ت  الللـد،  يف السي سـي   االنقسـ م ت  هـوة  توسي  إىل االغتي الت تلك وأدت
  ويف تشـرين األول أكتـوبر، أنشـأت حكومـ  بورونـدي انـ  وطنيـ         فأكثر أكثراملن ل  صع 

ــوترات        ــذكر لتخييــف الت ــ  ً ُتنجــز يــيوً  ُي ــ ل ولكــن اللجن للحــوار بــن األطــرا، اللوروندي
تشرين األول أكتوبر، أعرل جملس السال  واألمـن التـ ب  لالفـ د األفريقـي عـن بـ لغ        17 ويف

ورونــدي وحــمل علــا اســتون ، يملــود التيســري الــيت قلقــه مــن اســتمرار اامــود السي ســي يف ب
يقوده  الرئيس موسيييل ب سـم مج عـ  يـرغ أفريقيـ   وً ُيحـر  أي تقـد  علـا مسـ ر إيـرا           

 الـوا   احلوار الوطل، وعلا الرغم من تشكي  حكوم  فإن العديد من السي سين املع رةن مـ  
    يف املنيا  ويف غضون ذلك، ظلت احل ل  تتسم بتوتر يديد
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تشرين األول أكتوبر، أيرى رئيس الكـ مريون بـول بيـ  تعـديالت و اريـ  مـ         2ويف  - 7
االحتي ظ برئيس الـو را  فيليمـون يـ نغ، يف خ ـوة كـ ن ينتظرهـ  كـثريون عقـ  االنتخ بـ ت          

وتدهور احل لـ  االقتصـ دي  واألمنيـ   وُعـّين سـلع        2013احمللي  والتشريعي  اليت يرت يف ع   
 يديدًا، من بينملم  الث نس      عشر و يرا

آل أغس س، وقسمت  24ويف تش د، أيرت احلكوم  تعديالت يف جملس الو را  يف  - 8
و ارة الداخلي  واخلدم ت الع م  إىل قسمن  واختذت احلكومـ  عـددا مـن امللـ درات الراميـ  إىل      

 للحـوار السي سـي    اإلطـ ر الـوطل   ةـمن تعزيز احلوار م  اامل ت السي سـي  الي علـ ، وال سـيم     
حزب  مـن األحـزال السي سـي  بي نـ  مشـترك  لالحتجـ          30أيلول سلتممل، أصدر حنو  12ويف 

تشـرين األول أكتـوبر، بـدأت     26علا توييه الشرط  استدع  ات متكررة لق دة املع رة   ويف 
حـوايل   عملي ت تسجي  الن خلن ب ستخدا  اخلص ئص الليومتري  يف مجي  أحن   تش د، وستشـم  

 ك نون األول ديسممل  9مركزا، وتستمر حىت  8 092مالين ن خ  يف  6
ــن       - 9 ــرة م ــيس س ســو نغيســو يف اليت ــرئيس دين ــو، نظــم ال ــ  الكونغ إىل  13ويف مجملوري
  ولكـن األحـزال   2002 و  يوليه حوارًا وطنيـً  بشـأن تنقـيح الدسـتور الصـ در يف عـ          17

اامملوريـ  مـن أيـ  احتـرا  النظـ   الدسـتوري والتنـ ول         املع رة  اجملتمع  فت مظل  االملـ  
الدميقراطي وامللـ درة مـن أيـ  الدميقراطيـ  الكونغوليـ  رفضـت املشـ رك  فيـه  ويف اليتـرة مـن           

ــدي  مجــ  حنــو    29إىل  26 ــه، ُعقــد حــوار ب مشــ ر ، معظمملــم مــن أحــزال    600 و  يولي
آل أغسـ س، ُأيـري    10ي  ويف املع رة ، أعربوا عن مع رةتملم إليرا  أي تعدي  دستور

أيلـول    22تعدي  حكـومي أدى إىل خـرو  و يـرين يع رةـ ن إيـرا  تعـدي  دسـتوري  ويف        
سلتممل، أعلن الرئيس س سو نغيسو عن اعتزامه الدعوة إىل إيرا  استيت   علا دستور يديـد،  

الـرئيس  تشـرين الثـ   نوفممل، أصـدر     6تشـرين األول أكتـوبر  ويف    25ويرى االسـتيت   يف  
س سو نغيسو الدستور ااديد بعد أن أكدت احملكم  الدسـتوري  أن معـدل إقلـ ل النـ خلن قـد      

ــغ  ــ ، وأن  71.2بلـ ــد  ويف    يف 94.3يف امل ئـ ــتور ااديـ ــدوا الدسـ ــملم أيـ ــ  منـ ــرين  7امل ئـ تشـ
ــي ن املـــد ،    الثـــ   نوفممل، رفضـــت ف ليـــ ت املع رةـــ  الدســـتور ااديـــد ودعـــت إىل العصـ

 تم  الدويل، مب  يف ذلك األمم املتحدة، إىل تيسري احلوار م  احلكوم    دعت اجمل كم 
ــ  ودوليــزي يف     - 10 تشــرين  20وخ  ــت املع رةــ  لتنظــيم جتمعــ ت سي ســي  يف برا افي

األول أكتوبر  وقل  س ع ت من املوعد املقرر للد  التجمعـ ت، أصـدر مكتـ  الـرئيس رسـ ل       
لنـ   إىل العــودة إىل أعمــ ظم وفظــر التجمعــ ت الع مــ    ُبّثـت عــمل اإلذاعــ  والتليزيــون تــدعو ا 

وُأوقيت خدم ت االتصـ ل ب إلنترنـت علـا األيملـزة النق لـ ، وتوييـه الرسـ ئ  النصـي ، وقنـ ة          
تشرين الث   نوفممل يف برا افيـ   وأكـدت احلكومـ  مقتـ  أربعـ        3إذاع  فرنس  الدولي ، حىت 
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ن وقــوات األمــن، فضــال عــن وقــوع إصــ ب ت  أيــخ ع علــا إ ــر االيــتل ك ت بــن املتظــ هري 
تشــرين األول أكتــوبر، احتجــز بعــمل قــ دة املع رةــ    21عديــدة بعضــمل  بــ لغ اخل ــورة  ويف 

 تشرين الث   نوفممل  3ليترة وييزة، مث ُأوِدعوا قيد اإلق م  ااملي  حبكم الواق  حىت 
ــ بيال   9ويف  - 11 ــن يو يـــف كـ ــ   نوفممل، أعلـ ــرين الثـ ــيس مجملوتشـ ــو  ، رئـ ــ  الكونغـ ريـ

عن إيـرا  حـوار وطـل حبلـول   يـ  تشـرين الثـ   نوفممل  ووافـ  قـ دة املع رةـ             الدميقراطي ،
موعد االنتخ ب ت التشريعي  والرئ سـي  املقـرر    “انزالغ”علا ملدأ احلوار بشرط أال يؤدي إىل 
ــ   نوفممل    ــ  يف تشــرين الث ــ دة املع رةــ  أيضــ  إىل أ ــ    2016إيراؤه ــمل ق ــن   وأيــ ر بع م ل

يشــ ركوا يف احلــوار إال إذا يــرى بتيســري مــن وســي  دويل  وذكــر الــرئيس كــ بيال أن اخليــ ر   
الذي ييضـله هـو أن تتوصـ  األطـرا، الكونغوليـ  املعنيـ  إىل توافـ  يف امرا  فيمـ  بينـمل  دون          
مش رك  أي يمل  خ ريي ل غري أنه أي ر إىل أن مسأل  التيسري الدويل تظ  م روحـ  للنقـ      

أيلول سلتممل، أصدرت احملكم  الدستوري  قرارًا حثت فيـه احلكومـ  علـا اختـ ذ تـدابري       8ويف 
استثن ئي  من أي  إنش   قي دة انتق لي  للمق طع ت اليت ُأنشـوت حـديث ، كمـ  حثـت فيـه اللجنـ        
االنتخ بيــ  الوطنيــ  املســتقل  علــا تنظــيم انتخ بــ ت حكــ   املق طعــ ت قلــ  أي تصــويت آخــر  

تشرين األول أكتـوبر ميوةـن خ ّصـن     29ىل قرار احملكم ، عّين الرئيس ك بيال يف واستن دا إ
مق طعـ ، وهـي خ ـوة     26مق طع  مـن جممـوع املق طعـ ت ااديـدة اللـ لغ عـدده         21إلدارة 

انتقدهت  املع رة  ألن السل   التنييذي  يف املق طع ت ك ن جي  أن تنلث  عـن انتخ بـ ت حكـ      
ُيحــدد موعــد ظــ  بعــد  وجيــري العمــ  علــا إنشــ   مكتــ  يديــد للجنــ      املق طعــ ت، الــيت ً

ــه  ويف     ــ  ون ئل ــيس اللجن ــ  عقــ  اســتق ل  رئ ــ     16االنتخ بي ــن كتل ــردت م أيلول ســلتممل، ُط
جمموع  تضم سـلع  أحـزال مع رةـ  ك نـت      األحزال السلع ، وهي األغللي  الرئ سي  جمموعُ 

عـد أن أرسـلت اجملموعـ  رسـ ل  إىل الـرئيس كـ بيال       من أعض   كتل  األغللي  الرئ سي ، وذلك ب
 تدعوه فيمل  إىل احترا  الدستور واادول الزمل لالنتخ ب ت 

إىل  4ويف غينيـــ  االســـتوائي ، أغلقـــت احلكومـــ  حـــدود الللـــد المليـــ  يف اليتـــرة مـــن    - 12
تشــرين الثــ   نوفممل قلــ  انعقــ د املــؤ ر االســتثن ئي الث لــمل للحــزل احلــ كم، وهــو احلــزل   6

تشــــرين  12إىل  10الــــدميقراطي لغينيــــ  االســــتوائي ، الــــذي ُعقــــد يف ب تــــ  يف اليتــــرة مــــن  
الثــ   نوفممل  واختــ ر احلــزل الــرئيس أوبيــ نغ نغوميــ  مل ســوغو ليكــون مريــحه لالنتخ بــ ت   

    2016الرئ سي  لع   
حزيران يونيه، أنشأ أعض   احلـزل الـدميقراطي الغـ بو  احلـ كم،      27ويف غ بون، يف  - 13

يديـــدة ب ســـم اإلرث  “حركـــ ”مـــن أعضـــ   الململـــ ن والـــو را  الســـ بقن،   20مبـــن فـــيملم 
واحلدا  ، ودعوا إىل عقد مؤ ر استثن ئي إليرا  حوار داخلي يف احلزل الـدميقراطي الغـ بو     
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املع رة  الرئيسي، وهو يلمل  اف د املع رةـ  يف سـلي  التغـيري، تـوترات داخليـ        ووايه ف لف
  وعقـ  إعـ دة تيعيـ     2016حي ل مسأل  تعين مريـح وحيـد لالنتخ بـ ت الرئ سـي  يف عـ        

اجمللــس الــوطل املعــل ب لدميقراطيــ ، وهــو هيوــ  استشــ ري  مكليــ  للــ  حّيــز مؤسســي للحــوار  
 و  يوليــه إىل   29تيه العــ متن األوىل والث نيــ  يف اليتــرة مــن    السي ســي، عقــد اجمللــس يلســ   

تشـرين الثـ   نوفممل، علـا التـوايل       7تشـرين األول أكتـوبر إىل    29آل أغس س، ومـن   6
وق ط  ف لف يلمل  اف د املع رة  أعم ل آلي  احلـوار  وللـت التوصـي ت املقدمـ  إىل الململـ ن      

الواليـــ ت الرئ ســـي ، وتنظـــيم يـــوليت تصـــويت   واحلكومـــ  إعـــ دة فـــر  حـــد أقصـــا لعـــدد 
لالنتخ ب ت الرئ سـي  والتشـريعي ، وايـتراط أال يتجـ و  عمـر املريـحن لالنتخ بـ ت الرئ سـي          
مثــ نن ع مــ ل وإيــرا  حــوار وطــل يــ م ل وإنشــ   اجمللــس الــوطل املعــل ب لدميقراطيــ  بوصــيه   

 مؤسس  تستمد واليتمل  من الدستور 
س، يرت انتخ ب ت فرعي  لشغ  مق عد يف جملـس النـوال وجملـس    آل أغس  8ويف  - 14

الشيوخ يف  الث دوائر انتخ بي  يف غ بون  وفـ   احلـزل الـدميقراطي الغـ بو  مبقعـد يف جملـس       
الشيوخ، بينم  ف   االف د الوطل املعـ ر  مبقعـد يف جملـس الشـيوخ وآخـر يف جملـس النـوال         

ونغــو أونــدميل  تعــديالت حكوميــ ، مــ  إبقــ   رئــيس  أيلول ســلتممل، أيــرى الــرئيس ب 11ويف 
تشـرين األول أكتـوبر، ُيـرع يف تنقـيح القـوائم       30الو را  داني ل أون  أوندو يف منصـله  ويف  

كـ نون   13، وسيتواصـ  تنقيحملـ  حـىت    2016االنتخ بي  استعدادا لالنتخ ب ت الرئ سـي  لعـ     
   األول ديسممل 

ال ب إلمجـ ع علـا إقـرار مشـروع الدسـتور املـنقح، الـذي        ويف رواندا، واف  جملس النـو  - 15
يقّصــر فتــرة الواليــ  الرئ ســي  مــن ســل  ســنوات إىل مخــس ســنوات، ويلقــي علــا احلــد األقصــا   
امليرو  علا عدد الوالي ت الرئ سي ، ولكنه يلغي احلدود الس ري  ح لي  ب لنسـل  للـرئيس الـذي    

صـالح ت  إليف أعق ل است الع يعيب مؤيد ليشغ  املنص  يف الوقت الراهن  وي   التصويت 
يف مجي  أحن   الللد  ويف حم ولـ  لعرقلـ  خ ـ  الململـ ن، رفـ  حـزل اخلضـر الـدميقراطي املعـ ر           

تشرين األول أكتوبر   8حزيران يونيه، ولكنمل  ُردَّت يف  5دعوى قض ئي  أم   احملكم  العلي  يف 
  علا االستيت    وسيستعر  جملس الشيوخ مشروع الدستور قل  عرةه

 
 مجملوري  أفريقي  الوس ا  

أيلول سـلتممل   26اندلعت أعم ل عنف مـرة أخـرى يف مجملوريـ  أفريقيـ  الوسـ ا يف       - 16
ــرع   ــ  أدى إىل مصـ ــ نغي، أـ ــ ب   77يف بـ ــتملدفت  414وإصـ ــ   واسـ ــ در حكوميـ ــ  ملصـ ، وفقـ

تحقيــ  االســتقرار يف اظجمــ ت أيضــ  مــوظيي بعثــ  األمــم املتحــدة املتك ملــ  املتعــددة األبعــ د ل 
مجملوري  أفريقي  الوسـ ا ومل نيملـ  يف ذلـك الللـد، وكـذلك العـ ملن يف اجملـ ل اإلنسـ    ومثـ           
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مزاعم تييد بأن عـددًا مـن أعضـ   القـوات املسـلح  ألفريقيـ  الوسـ ا كـ ن ظـم يـد يف عمليـ             
ــ  يف   689هــرول  علــا  أيلول ســلتممل  وأدان اجملتمــ  الــدويل  28ســجين  مــن ســجن نغ رغل

ن  غ واس  هذه احمل ول  األخرية الراميـ  إىل  عزعـ  االسـتقرار يف الللـد، وتعملـد بتقـدم الـدعم        
إىل السل   االنتق لي  وحذر من أنـه سـيتم اختـ ذ تـدابري ح  مـ  ةـد أي تـربن حمـتملن وأ ـم          
ــ  ورئيســمل ،         ــ  الوطني ــيس الســل   االنتخ بي ــ  رئ ــتق ل  ن ئ ــم اس ــ   ورغ ــيقدمون إىل العدال  س
ــ       ــ ت الرئ ســي  والتشــريعي  مع اســتمرت األعمــ ل التحضــريي  لالســتيت   الدســتوري واالنتخ ب

تشـرين األول أكتـوبر  وحبلـول     28يف  ُيـّك  بقي دة مكت  يديد للسل   االنتخ بي  الوطنيـ   
ــ   نوفممل،   16 ــد سـُـ     حــنتشــرين الث ــ خلن، كــ ن ق ــ ل تســجي  الن ــ  ب ــن  ّجُأغل ــر م   أكث
امل ئ  من العـدد املقـدر للنـ خلنل ومـ  ذلـك، فـإن        يف 93ثلون قراب  ن خ ، مي 1 980 000

عملي  تسجي  الن خلن خ ر  الللد من اليوـي مجملوريـ  أفريقيـ  الوسـ ا واملقـيمن خ ريملـ        
 جممـوع يف امل ئـ  مـن    24 نسـلته  مـ   أياليـ،،   47 700إذ ُسّج  حنـو   ،س رت بوترية ب يو 

أن  مــن تــ و، ذلــك وأ ــ ريخصــً ،  198 000نحــو الــذي يقــدر ب الاليــون النــ خلن عــدد
 ااــدولالثـ   نوفممل، صــدر   تشــرين 9  ويف للجميـ   يــ مل ال تكــون  قـد االنتخ بيــ   العمليـ  
 كـ نون األول   13أعلن عن إيرا  االستيت   الدسـتوري يف   حيملااديد لالنتخ ب ت،  الزمل
كـ نون األول ديسـممل وااولـ      27ااول  األوىل من االنتخ ب ت الرئ سي  يف  إيرا و ،ديسممل

    2016ك نون الث   ين ير  31الث ني  يف 
ــ  الكونغــو، واالفــ د األفريقــي      - 17 ــ  املكــون مــن مجملوري ــ  الوســ ط  الدولي  وواصــ  فري

ــ  إىل    اســتع دة النظــ    واألمــم املتحــدة تقــدم الــدعم إىل الســل  ت الوطنيــ  يف يملودهــ  الرامي
 الدستوري 

ــ   نوفممل،   25ويف  - 18 ــدتشــرين الث ــتثن ئي لرؤســ   دول      ُعق ــ  اس ــؤ ر قم يف ليملفيــ  م
 تأييـدهم  عـن  املن قـ   دول قـ دة  وأعـرل اام ع  االقتص دي  لدول وسـ  أفريقيـ      وحكوم ت
  املنقح االنتخ يب الزمل للملن مج

 
 بوكو حرا   

خــالل اليتــرة املشــمول  بــ لتقرير، ارتكلــت مج عــ  بوكــو حــرا  اإلره بيــ  سلســل  مــن   - 19
حزيران يونيه، ه يم انتح ريـ ن مقـر الشـرط      15اظجم ت املميت  يف الك مريون وتش د  فيي 

آخـرين    100يخصـ  ويـرأ أكثـر مـن      34وأك دميي  الشرط  يف ل مين ، أ  أدى إىل مقتـ   
ــ   11ويف  ــه، قت ــر مــن    15انتحــ ري   و  يولي آخــرين يف الســوغ   80يخصــ  وأصــ ل أكث

ــ  يف مــدينيت      ــتيجريات االنتح ري ــه، أســيرت سلســل  مــن ال ــ   ويف  و  يولي املركزيــ  يف ل مين
ــن     ــ مريون عـــن مقتـــ  مـــ  ال يقـــ  عـ فوتوكـــول ومـــ روا يف أقصـــا املن قـــ  الشـــم لي  يف الكـ
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ــر مــن   40 ــ      ويف أيلول ســلتممل، يــملدت100يخصــ  وإصــ ب  أكث مــدن كــرياوا وكولوف ت
يخصـ  وإصـ ب     40ومورا عددا من اظجم ت االنتح ري  اليت أدت إىل مقتـ  مـ  ال يقـ  عـن     

ــن   ــر م ــذ مخســ  أيــخ    تشــرين 10ويف يخصــً    150أكث ــوبر، ني ع تيجــريات  األول أكت
يخصـ  رـروأ يف بلـدة     50يخصـ  وإصـ ب  حنـو     36أدت إىل مقت  م  ال يق  عن  انتح ري 

ووقعــت عــدة هجمــ ت أخــرى يف أقصــا املن قــ   الواقعــ  يف من قــ  حبــرية تشــ د   ب غــ  ســوال 
سيم  قرل احلدود م  نيجرييـ ، وكـذلك يف من قـ  حبـرية تشـ د يف       الشم لي  يف الك مريون، ال

   سيم  يف القرى املعزول   تش د، وال
وردا علا ذلك، اختذت السل  ت يف كال الللدين تـدابري ملنـ  الـتيجريات االنتح ريـ        - 20

ويف كثري من األحي ن ايتلكت قوات األمـن الك مريونيـ  والتشـ دي  مـ  عن صـر ت بعـ  ام عـ         
أي ر مـ يو، صـوت    20بوكو حرا  أ  أدى إىل سقوط قتلا ومصـ بن مـن كـال ااـ نلن  ويف     

ديد والي  القوات التش دي  اليت تقو  بعملي ت مك فحـ  مج عـ  بوكـو حـرا      برمل ن تش د علا  
تشـرين الثـ   نوفممل، أعلنـت احلكومـ       9يف الك مريون ونيجرييـ  إىل أيـ  غـري مسـما  ويف     

التش دي  ح ل  ال وارئ يف من ق  حبرية تش د، م  بد  ني ذه  علـا اليـور، ومنحـت السـل  ت     
 ورصد تستملد، املقيمن يف املن ق   إمك ني  إيرا  عملي ت تيتيا

ــددة      25ويف  - 21 ــترك  املتعـ ــ  املشـ ــ  العمـ ــر فرقـ ــ  مقـ ــ  يف ل مينـ ــتح رجنيـ ــ يو، افتـ أي ر مـ
 اانسي ت، وحضر أثالي اخل ص ن لوس  وغرل أفريقي  مراسم االفتت أ 

 حزيران يونيه، ايتم  الرئيس النيجريي حممد ل ري مـ  الـرئيس ديـيب إتنـو يف     4ويف  - 22
 و  يوليــه  30إىل  29تشــ د  كمــ  ســ فر الــرئيس لــ ري أيضــ  إىل الكــ مريون يف اليتــرة مــن  

لاليتم ع مـ  الـرئيس بيـ   ونـ قا القـ دة سـل  تعزيـز التعـ ون ةـد تنظـيم بوكـو حـرا   ويف             
حزيران يونيه، حضر الرئيس دييب إتنو وو ير دف ع الك مريون مـؤ ر قمـ  لرؤسـ   الـدول      11

ن  حو  حبرية تشـ د وبـنن يف أبويـ   وأقـّر املشـ ركون يف مـؤ ر القمـ  ميملـو          األعض   يف ا
عملي ت فرق  العم  املشترك  املتعددة اانسي ت وأذنوا ب لتخصـيص اليـوري ل مـوال الال مـ      
ملقر فرق  العم ل ووافقوا علا نشـر وحـدات وطنيـ  فـت القيـ دة التنييذيـ  لق ئـد فرقـ  العمـ           

د األفريقـي تقـدم الـدعم التشـغيلي إىل فرقـ  العمـ  وتعلوـ  املـواردل واعتمـدوا          وطللوا إىل االف 
خ   طوارئ لتنمي  حـو  حبـرية تشـ د  وإةـ ف  إىل ذلـك، اتيـ  املشـ ركون يف مـؤ ر القمـ           
علا أن تعن نيجريي  ق ئدا للقوة اإلقليميـ  طيلـ  فتـرة اللعثـ ، وأن تعـن الكـ مريون ن ئلـ  لق ئـد         

آل أغسـ س،   22وأن تعن تشـ د رئيسـ  ل ركـ ن ب لتنـ ول  ويف ل مينـ  يف       القوة ب لتن ول
أعد رئيس أرك ن القوات املسلح  للـدول األعضـ   يف انـ  حـو  حبـرية تشـ د وبـنن الصـيغ          
النمل ئيــ  خل ــ  نشــر فرقــ  العمــ   أمــ  مــؤ ر القمــ  املشــتر  لرؤســ   دول اام عــ  االقتصــ دي   
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االقتصـ دي  لـدول غـرل أفريقيـ ، الـذي كـ ن مـن املقـرر عقـده          لدول وس  أفريقيـ  واام عـ    
تشرين األول أكتوبر ملن قش  موةوع مج ع  بوكو حرا ، فقد أيـ    15ب ألص  يف م البو يف 
 إىل أي  غري مسما 

مــن األفــراد العســكرين   90يقــرل مــن  تشــرين األول أكتــوبر، بــدأ نشــر مــ   12ويف  - 23
كوم  إليرا  عملي ت اسـتخل رات  احلمريكي  إىل الك مريون مبوافق  الت بعن للوالي ت املتحدة األ

ومراقل  واست الع يوي  فـوغ املن قـ   ومـن املتوقـ  أن يصـ  جممـوع عـدد األفـراد العسـكرين          
 فرد  300الت بعن للوالي ت املتحدة الذين سيتم نشرهم يف الك مريون إىل م  يق رل 

 
 ييا الرل للمق وم   

سـيم  يف ااـز  الشـرقي     رل للمق وم  يشك  هتديدا ل من اإلقليمي، والظ  ييا ال - 24
مــن مجملوريــ  أفريقيــ  الوســ ا وااــز  الشــم يل الشــرقي مــن مجملوريــ  الكونغــو الدميقراطيــ      
و كنت هذه اام ع  من اللق   بيض  استغالل غي ل سـل   الدولـ  واحل لـ  املترديـ  للـملي ك       

ــراغ احلــ   ــدول، فضــال عــن املشــ رك  يف    األس ســي ، وســملول  اخت دود وانعــدا  التنســي  بــن ال
ف لي ت انتمل  ي  م  اام ع ت املسلح  األخـرى واالجتـ ر غـري املشـروع، مبـ  يف ذلـك االجتـ ر        

 يف الع   وامل   والذه  
ووفق  مل  ذكره مكت  تنسي  الشؤون اإلنس ني ، ك ن ييا الرل للمق وم  مسـؤوال   - 25

ح د ــ   317يخصــً ، و  19هجمــ ، ومــوت  131عــن  2015عــ   يف النصــف األول مــن 
اخت  ،  وبويه عـ  ، بينمـ  ظـ  عـدد اظجمـ ت والوفيـ ت   بتـ  منـذ بـد  تنييـذ اسـتراتيجي             

تكـون    ال عدد عملي ت االخت  ،، اليت عـ دة مـ    ، م 2012األمم املتحدة اإلقليمي  يف ع   
 قصرية املدة، يف تزايد م رد 

لشــرقي مــن مجملوريــ  أفريقيــ  الوســ ا، تييــد األنلــ   أن يــيا الــرل         ويف ااــز  ا - 26
للمق وم  يركز عملي ته علا احلدود بن مق طعيت كوتو العلي  وملومو، حيمل  ادت اظجمـ ت  
يف مواقـ  التعـدين يف املنـ ط  اجملـ ورة ملـدينيت ي لنغـ  ونزاكـو  واسـتمرت اظجمـ ت املتيرقــ  يف          

من احلدود م  مجملوري  الكونغو الدميقراطي  بينمـ  وردت أنلـ     مق طع ت ملومو العلي  ب لقرل 
تييد أيضـ  قيـ   يـيا الـرل للمق ومـ  بأنشـ   يف املن قـ  احملي ـ  بسـ   وانـدي  بـ لقرل مـن             
احلـدود مـ  السـودان  ويف ااـز  الشـم يل الشـرقي مـن مجملوريـ  الكونغـو الدميقراطيـ ، ُيــّنت           

 -ني نغـ را، وب نغـ دي    -ب نغ دي، وب نغـ دي   -و دورو، ودونغ -هجم ت علا حم ور دونغو 
ب نـدا، وكـذلك يف من قـ  أ انـدي لصـيد احليوانـ ت يف        -فـ رايي، وأنغـو    -دوروم  ودونغو 

 متزنه غ رامل  الوطل يف من قيت أويلي العلي  وأويلي السيلا يف مق طع  أورينت ل 
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فـ د األفريقـي واليـ  ملـ درة     أي ر م يو، يـدد جملـس السـلم واألمـن التـ ب  لال      18ويف  - 27
قـ   بـه    التع ون اإلقليمي للقض   علا ييا الرل للمق ومـ  ملـدة سـن  أخـرى  وكـ ن أبـر  مـ        

يلـي  )أ( حـمل الـدول األعضـ   يف امللـ درة علـا أن تظـ  ملتزمـ  هبـ ،           جملس السلم واألمن م 
( يـدد علـا احل يـ     بوس ئ  من بينمل  تعزيز الدعم اللويسيت للوحدات الت بع  لك  منمل ل )ل

ــ ت         ــي وعملي ــ  لالفــ د األفريق ــ  الت بع ــ  العمــ  اإلقليمي ــن فرق ــ ر ب ــز التنســي  العملي إىل تعزي
املتحـدة حليـا السـال  ذات الصـل  هبـذا املوةـوعل ) ( حـمل جملـس األمـن علـا اختــ ذ            األمـم 

يـا السـال    التدابري الال مـ ، مبـ  يف ذلـك تعـدي  الواليـ ت املنوطـ  بعمليـ ت األمـم املتحـدة حل         
 قي   هذه العملي ت، يف حدود قدراهت ، بتـوفري الـدعم اليعـ ل    ريذات الصل  هبذا املوةوع، لتيس

للملـــ درة  ودعـــ  جملـــس الســـلم واألمـــن أيضـــ  إىل عقـــد ايتم عـــ ت منتظمـــ  مليـــ  التنســـي  
    2014 املشترك ، وهيو  الرق ب  الت بع  ليرق  العم  اإلقليمي ، اليت ً جتتم  منذ آذار م ر 

ــ         10ويف  - 28 ــ  الدولي ــ  اان ئي ــ  للمحكم ــ  الث ني ــدائرة التممليدي ــت ال ــلتممل، أ  أيلول س
اإليرا ات ةد الق ئد الس ب  ايا الرل للمق وم  أوكوت أودي ملو، بعد تأكـد خـمل وف تـه     
وأف دت األنل   أن أودي ملو قت  يف مجملوري  أفريقي  الوس ا خـالل معركـ  مـ  قـوات الـدف ع      

 ،أ   يثـ  أوديـ ملو   بزعم  يث  من موق  دفنمل ُنلشتآذار م ر ،  20لشعلي  األوغندي   ويف ا
ونقلت إىل كملـ ال  ويف حزيران يونيـه، يف أعقـ ل اختلـ رات احلمـمل النـووي، أكـد مكتـ          

 ال  عـيم يـيا الـرل     املدعي الع   تأكيدًا ق طعً  أن ااث  اليت ُنلشت هي يث  أودي ملو  وم 
 ، يو يف كو ، ون ئله، فنسنت أور، م لقي السراأ للمق وم 

أيلول ســلتممل، قــ   ملعــوث االفــ د األفريقــي اخلــ ع        15إىل  12ويف اليتــرة مــن    - 29
لشؤون ييا الرل للمق وم ، اليري  ي كسون تـووي، بزيـ رة إىل اخلرطـو  بنـ   علـا دعـوة       

السـلم واألمـن التـ ب  لالفـ د      ويملتمل  حكوم  السودان إىل ميوةـي  االفـ د األفريقـي وجملـس    
(  وأيــرى S/2014/345) 2014أي ر مــ يو  14األفريقـي، وقــد أخ ـر جملــس األمــن بـذلك يف    

حم د  ت م  كل ر املسؤولن السـودانين، بشـأن مسـ ئ  مـن بينـمل  ويـود يـيا         اليري  تووي
 الرل للمق وم  يف ك يف كنجي حسلم  أي رت التق رير 

تشرين األول أكتوبر، أذن رئـيس الواليـ ت املتحـدة األمريكيـ  بـ را  أوب مـ         23ويف  - 30
   الدعم ليرق  العم  اإلقليمي   قد ت، اليت “بوصل  املراقل ”ملدة سن  إة في  عملي   ُتمدَّد بأن
تشرين األول أكتوبر، بعد التش ور مـ  السـل  ت األوغنديـ ، قـررت رئ سـ        28ويف  - 31

احملكم  اان ئي  الدولي  أن يلس  إقرار التملم يف القضي  املتعلقـ  بق ئـد يـيا الـرل للمق ومـ ،      
، سـتجري يف مقـر احملكمـ     2016ك نون الث   ين ير  21دومينيك أونغوين، املقرر عقده  يف 

 يف اله ي، هولندا 

http://undocs.org/ar/S/2014/345
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 األمن اللحري يف خليج غيني   
خــالل اليتــرة املشــمول  بــ لتقرير، أبلغــت املنظمــ  اللحريــ  الدوليــ  عــن ســل  حــوادث   - 32

قرصــن  وســ و مســلح يف اللحــر يف خلــيج غينيــ   وً  ــر  ســوى قليــ  مــن التقــد  يف تنييــذ    
، مبـ  يف ذلـك تشـغي  مركـز     2013قرارات مـؤ ر قمـ  ي ونـدي الـذي عقـد يف حزيران يونيـه       

ق ر إىل املوارد اللويسـتي  وامل ليـ  الال مـ  لتنييـذ خ رطـ  ال ريـ        التنسي  األق ليمي  وظ  االفت
 املتي  عليمل  يشك  فدي  

ــن   - 33 ــرة م ــل بــ ألمن       9إىل  7ويف اليت ــدويل املع ــؤ ر ال ــد امل ــوبر، ُعق تشــرين األول أكت
أثــ  عــن الق ــ ع اللحــري  300اللحـري وأمــن ال  قــ  يف خلــيج غينيــ  يف لوانــدا، وةـم حنــو   

بلـدا  وكـ ن اظـد، منـه تلـ دل       50 ق  مـن الق ـ عن العـ   واخلـ ع يف أكثـر مـن       وق  ع ال 
ــز       ــ  مــن أيــ  فســن التنســي  األمــل علــا الصــعيد اإلقليمــي وتعزي أفضــ  املم رســ ت الدولي
الشراك ت األمني  بن الق ـ عن العـ   واخلـ ع، وة يـ  السـين واالقتصـ د اللحـري يف خلـيج         

  وإي  لي  والوالي ت املتحدة يف تنظيم املؤ ر غيني   وي ركت حكوم ت أنغوال
وُأري، مؤ ر القم  االستثن ئي لرؤس   دول وحكوم ت االف د األفريقي بشأن األمـن   - 34

إىل  2اللحــري والتنميــ  يف أفريقيــ ، الــذي كــ ن مــن املقــرر عقــده يف لــومي يف اليتــرة مــن           
 تشرين الث   نوفممل  7
 

 جت ر غري املشروع ب ألحي   الملي  واملوارد ال ليعي الصيد غري املشروع واال  

نظم مكت  األمم املتحدة املعل ب ملخدرات واارمي ، يف إط ر الشراك  م  انـ  غ بـ ت    - 35
أفريقيـــ  الوســـ ا، أول حلقـــ  عمـــ  إقليميـــ  لـــدول أفريقيـــ  الوســـ ا يف جمـــ ل تعزيـــز املراقلـــ   

ذات الصل  ب ألحي   المليـ  والغ بـ ت، يف برا افيـ ،    احلدود ملك فح  األنش   غري املشروع   علا
أيلول سلتممل  وي ر  يف حلق  العم  أثلون وخـملا    2آل أغس س إىل  31خالل اليترة من 

ــ  ،مــن قــوات إنيــ ذ القــ نون وااملــ   القضــ ئي يف كــ  مــن تشــ د     ــ  ومجملوري  الوســ ا، أفريقي
ــ  ــو، ومجملوري ــ  الكونغ ــو ومجملوري ــ ، الكونغ ــ بون، الدميقراطي ــن والكــ مريون، وغ ــ  وم  اام ع
)اإلنتربول(، ومنظمـ  اامـ ر     اان ئي  للشرط  الدولي  املنظم أفريقي ، و وس  لدول االقتص دي 

الع مليــ  واملنظمــ ت غــري احلكوميــ   واســتندت حلقــ  العمــ  إىل االســتراتيجي  األفريقيــ  ملك فحــ  
يوانــ ت والنل تــ ت المليــ  يف أفريقيــ ، الــيت  املشــروع ب حل االســتغالل غــري املشــروع واالجتــ ر غــري 

نيســ ن أبري   ونظمــت حلقــ  العمــ   شــي  مــ  قــرار اامعيــ          30 اعتمــدت يف برا افيــ  يف 
ــ  ــؤرخ  314 69 الع مـ ــه  30املـ ــأن  2015 و  يوليـ ــروع   ”بشـ ــري املشـ ــ ر غـ ــدي لالجتـ التصـ
 “ الملي  ب ألحي  
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 الت ورات املتعلق  ب ملس عدة اإلنس ني  -ب    

حبلول تشـرين الثـ   نوفممل، كـ ن العنـف الـذي   رسـه مج عـ  بوكـو حـرا  يف من قـ             - 36
مليـون   1.5مليون يخص، من بينـملم   2.5حو  حبرية تش د قد أدى إىل تشريد م  يزيد علا 
يــخص داخليــ ، يف حــن طلــ   60 000طيــ   ويف من قــ  الــلحرية اانوبيــ  يف تشــ د، ُيــّرد 

عربت دوائر املس عدة اإلنس ني  عن القل  إ ا  اعتزا  احلكومـ  نقـ    نيجريي  وأ 7 000اللجو  
بعمل املشردين داخليـ  ومجيـ  الاليـون إىل مكـ ن جمملـول  ودعـ  فريـ  األمـم املتحـدة الق ـري           
للعم  اإلنس   إىل أن يكون االنتق ل طوعي  وإىل مواق  قريل  من اجملتمع ت احمللي  املضـيي  حـىت   

ردين االستي دة من احلم ي  واحلصول علا اخلدم ت األس سي   واستضـ فت  يتسىن جملتمع ت املش
الللــدان اجملــ ورة    تشــ د أيضــ  موــ ت آال، أخــرى مــن الاليــون، فضــال عــن الع ئــدين مــن         

ــيجريي وتشــرد حنــو    60 000واستضــ فت الكــ مريون   ــ  يف   92 000اليــ، ن يــخص داخلي
اليـ، إةـ يف، معظمملـم مـن      250 000من ق  الشم ل األقصـا  كمـ  استضـ فت الكـ مريون     

ــ  الوســ ا  و   ــ  أفريقي ــ  استضــ فت    رغــممجملوري ــدان املن ق ــدادًاأن بل ــن الاليــون    أع كــلرية م
  رت ت و، أيض  بشأن مع مل  الاليون واملشردين داخلي ، م  اإلبالغ عن  ،واملشردين داخلي 

  ملمبترحيل أمرتفيمل  الللدان املضيي  من  دخول اليون أو  قررتح الت 

ويف من ق  الشم ل األقصا من الكـ مريون، تزايـد انعـدا  األمـن الغـذائي  يـ دة حـ دة         - 37
 نوفممل بـ ت يـؤ ر علـا مليـو  نسـم ، وكـ ن هـذا        الثـ    تشـرين  وحبلـول يف األيملر األخرية، 

نسم  يف وقت س ب  مـن هـذا العـ    وخت ـت معـدالت سـو  التغذيـ  عتلـ           900 000العدد 
يف امل ئـ   وعلـا إ ـر تيشـي وبـ         2.2معـدل سـو  التغذيـ  احلـ د الشـديد       ال وارئ حيمل بلغ

ــه، ُأصــي      ــ ملر   23الكــولريا يف مــن قيت الشــم ل األقصــا والشــم ل يف  و  يولي يخصــ  ب
كلري بأسل ل معيش  السـك ن يف من قـ  حبـرية تشـ د مـن يـرا         وتويف ا ن ن منملم  وحل  ةرر

خــالل األيــملر الســت  امل ةــي   ويعــ    لثــ  ســك ن  العنــف الــذي م رســته مج عــ  بوكــو حــرا   
فقدان العم ، أو انعدا  األمن والعنف، أو إغـالغ احلـدود، أو التضـخم     املن ق  من التشريد أو

أو عد  تـوافر األغذيـ  يف األسـواغ  واالسـتملال  الغـذائي ةـعيف أو حمـدود يف معظـم األسـر          
اللق   للحصـول علـا الغـذا   واستضـ فت      يلجأ العديد منملم إىل استراتيجي ت املعيشي ، حيمل
الي، مـن نيجرييـ ،    62 000الي، من مجملوري  أفريقي  الوس ا، و  256 000الك مريون 

ولكن هذه األعداد ال تتن س  م  الدعم املقد  من اجملتمـ  الـدويل حيـمل إن اخل ـ  اإلقليميـ       
  مـن نقـص التمويـ ، الـذي     لاليون ب لنسل  لنيجريي  ومجملوري  أفريقي  الوس ا م   الت تعـ  

 يف امل ئ   40يص  بعد إىل نسل   ً
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وتترت  علا األ م  السي سي  يف بوروندي عواق  إنسـ ني  وخيمـ   فلحلـول تشـرين      - 38
ــذين فــّروا  اللورونــدينالثــ   نوفممل، بلــغ عــدد الاليــون     ومجملوريــ  تزنانيــ    ،إىل أوغنــدا ال

 الــت  اليوــً   ومــ  213 429و امليــ   ،وروانــدا ، ومجملوريــ  الكونغــو الدميقراطيــ  ،املتحــدة
اخل   اإلقليمي  املشترك  بن الوك الت إلغ    الاليون لص حل الاليون اللوروندين تع   مـن  

يف امل ئـ   ومـن املتوقـ  أيضـ  أن يتجلـا تـأ ري األ مـ          34نقص التموي  الذي ً يتج و  نسـل   
ور احل ل  االيتم عي  واالقتص دي   وتويـد ب ليعـ    بوةوأ أكمل داخ  بوروندي نظرا إىل تده

 يواغ  متعلق  ب حلم ي  واألمن الغذائي والصح  والتغذي  يف بعمل أحن   الللد 

ــ       - 39 ــزال االحتي يــ ت اإلنســ ني  ملحــ   و ت ــ ، ال ت ــ  الكونغــو الدميقراطي ويف مجملوري
مليـون مشـرد داخليـ       2.7ماليـن يـخص إىل املسـ عدة اإلنسـ ني ، مـن بينـملم        7جمموعه  م 

اليــ، مــن روانــدا ومجملوريــ  أفريقيــ  الوســ ا وبورونــدي، يف   249 000واستضــ ، الللــد 
 ،اليــ، كونغــويل يعيشــون يف منيــا طــ ل أمــده يف أنغــوال 551 000حــن يويــد أكثــر مــن 

ــدا، ــدي، وأوغن ــ  وبورون ــ  ومجملوري ــ  الوســ ا، أفريقي ــ  ومجملوري ــ  املتحــدة، تزناني  ومجملوري
  وكيني  و املي ، ورواندا، السودان، وينول أفريقي ، وينول ،الكونغو

ــوبر،         - 40 ــ  تشــرين األول أكت ــول   ي ــه، حبل ــ  تنســي  الشــؤون اإلنســ ني  أن وأكــد مكت
ــ  ــن    ال مـ ــر مـ ــ ت     180 000أكثـ ــررة بعمليـ ــ ط  املتضـ ــ  يف املنـ ــردين داخليـ ــخص مشـ يـ

ــرل للمق ومــ ، مبــ  يف ذلــك   يــيا ــ    162 000ال ــ   يــخص يف مجملوري الكونغــو الدميقراطي
ــول الســودان       18 000 و ــك، استضــ ، ين ــ  الوســ ا  وإةــ ف  إىل ذل ــ  أفريقي يف مجملوري

اليـــ، مـــن املنـــ ط   9 200اليـــ، واستضـــ فت مجملوريـــ  الكونغـــو الدميقراطيـــ   10 200
 املتضررة بعملي ت ييا الرل للمق وم  يف الللدان اجمل ورة 

 
 ناالجت ه ت يف جم ل حقوغ اإلنس  -ييم  

تـدهورت ح لـ  حقـوغ اإلنسـ ن يف املن قــ  تـدهورا كـلريا نتيجـ  ألنشـ   اام عــ ت          - 41
ــ  أفريقيــ            ــيليك  الســ ب  يف مجملوري ــ  وفــ لف س ــ ت أنــيت ب الك ــ  يف ذلــك مج ع املســلح ، مب
الوســ ا، إةــ ف  إىل مج عــ  بوكــو حــرا  يف تشــ د والكــ مريون  كمــ  أدت االنتخ بــ ت الــيت    

 إىل انتمل ك ت يسيم  حلقوغ اإلنس ن يرت يف بوروندي مؤخرا 

وواصــلت مج عــ  بوكــو حــرا  قتــ  املــدنين وتشــويململم، مســتخدم  بشــك  رئيســي     - 42
أســلول اظجمــ ت االنتح ريــ ، واخت ــ ، األطيــ ل والنســ  ، و ــ  وحــرغ القــرى يف تشــ د  

ــ مريون  ويف  ــد    29والكـ ــ س، ُأعـ ــ      10آل أغسـ ــرا  رميـ ــو حـ ــ  بوكـ ــ تلي مج عـ ــن مقـ مـ
غداة حكم حمكمـ  ال مينـ  اان ئيـ  علـيملم ب إلعـدا  لـدورهم يف اظجـومن اللـذين          ب لرص ع،
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وقع  يف الع صم  يف حزيران يونيه  وأيريت احمل كم  اليت استغرقت  ال   أي   بسـرع  وُنقلـت   
ــ  رم عــ  بوكــو حــرا  يف تشــ د         ــ ، وهــي أول حم كمــ  تتعل إىل مكــ ن ســري ألســل ل أمني

آل أغسـ س،   5عقوب  اإلعدا  يف القض ي  ذات الصل  ب إلرهـ ل يف  واستأنيت تش د العم  ب
 ست  أيملر بعد إلغ ئمل  

 ريت يواغ  أيضـ  بشـأن انتـمل ك ت حقـوغ اإلنسـ ن املزعومـ  الـيت ارتكلتـمل  قـوات          وُأ - 43
ــ            ــذت ةــد مج ع ــيت ُنّي ــرد ال ــ ت مك فحــ  التم ــ مريون خــالل عملي ــ د والك ــ  لتش ــن الت بع األم

االنتمل ك ت عمليـ ت االعتقـ ل واالحتجـ   التعسـيي  ل يـخ ع املشـتله        حرا   ومن هذه بوكو
انتم ئملم إىل مج ع  بوكو حـرا ، وحـ الت االختيـ   القسـري والقتـ  خـ ر  ن ـ غ القضـ             يف

حقـوغ اإلنسـ ن تقريـرا عـن االنتـمل ك ت واالعتـدا ات الـيت ارتكلتـمل  مج عـ           ميوةي   توأصدر
( A/HRC/30/67يف جم ل حقوغ اإلنسـ ن يف الللـدان املتضـررة )    بوكو حرا  وام  ر املترتل  عليمل 

 ةرورة مس  ل  مجي  األطرا، عن مجي  االنتمل ك ت اليت ترتكلمل   وأكدت فيه

ــىت  - 44 ــ        23وحــ ــ ن مقتــ ــوغ اإلنســ ــي  حقــ ــجلت ميوةــ ــوبر، ســ ــرين األول أكتــ تشــ
ح ل  تعذي ، ومو ت من ح الت االعتق ل واالحتج   التعسيين يف  100يخص ، وحنو  198

حـ الت   بوروندي  ويف كثري من احل الت، أطل  سراأ هؤال  األيخ ع بعـد بضـع  أيـ  ل ويف   
أخــرى، احتجــز األيــخ ع يف احلــلس االحتيــ طي ملــدة أيــملر، وهــي مــدة تتجــ و  بكــثري احلــد   

حقـوغ اإلنسـ ن    وعـ   العديـد مـن املـدافعن عـن     األقصا الذي جييزه الق نون الـوطل والـدويل    
 والتخويف وفر العديد منملم من الللد  اتوالع ملن يف وس ئ  اإلعال  من التملديد

وأدى تص عد أعم ل العنف مؤخرا يف مجملوري  أفريقيـ  الوسـ ا إىل ارتيـ ع يف أعمـ ل      - 45
ــدنين وتشــريد ام      ــيت تســتملد، امل ــ  ال ــ ت القت ــ ئيي، وعملي ــف ال  ــن األيــخ ع   العن ال، م

  وأحرغ العديد من املن  ل ومت ختري  وتدمري م  ال يق  عن كنيستن ومسجد واحد
 

 االقتص دي  -االجت ه ت االيتم عي   -دال  

 و  يوليه، اختتم اجمللس التنييـذي لصـندوغ النقـد الـدويل املن قشـ ت السـنوي         17يف  - 46
أفريقي  بشأن السي س ت املشترك  بن الللـدان األعضـ     م  اام ع  االقتص دي  والنقدي  لوس  

ــه،         ــ ن الصــحيي الصــ در عن ــدر الصــندوغ، يف اللي ــ   وق ــيت توايململ يف االفــ د والتحــدي ت ال
يف امل ئـــــ   2.8إىل معـــــدل  2015املتوقـــــ  أن يتل طـــــأ النمـــــو الســـــنوي يف عـــــ     مـــــن أن
ستثم ر العـ    ومـن املتوقـ     ، وذلك أس س  بسل  اخني   اال2014امل ئ  يف ع    يف 4.7 من

ــ  إىل معـــدل    ــز املـــ يل يف املن قـ ــ قم العجـ ــ    5.7أن يتيـ ــ  عـ ــن  2015يف امل ئـ ــ   5مـ يف امل ئـ
ــ   ــل      2014 عـ ــن نسـ ــ  مـ ــ  أن يرتيـ ــن املتوقـ ــ ري فمـ ــ ل ااـ ــز يف احلسـ ــدل العجـ ــ  معـ   أمـ

http://undocs.org/ar/A/HRC/30/67
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توقـــ  ، إذ ُي2015يف امل ئـــ  عـــ    5.8امل ئـــ  مـــن النـــ تج احمللـــي اإلمجـــ يل إىل نســـل    يف 3.8
 تنخيمل ص درات الني  وأن تظ  الواردات ذات الصل  ب الستثم ر كلرية  أن

وأي ر الصندوغ أيض  إىل أن رد فع  بلدان اام ع  االقتصـ دي  والنقديـ  إ ا  السـي غ     - 47
االقتص دي ااديد كـ ن متي وتـً ، واتسـم ب خنيـ   حـ د يف أسـع ر الـني ، واةـ رال جتـ ري          

  رم عــ  بوكــو حــرا ، و يــ دة اإلنيــ غ علــا األمــن، مــ  تقلــيص   واقتصــ دي ألســل ل متصــل
ــ            ــ ت اا ري ــن النيق ــ   واحلــد م ــتثم ر الع ــيمل االس ــدان بتخي ــم اللل ــ غ يف معظ خ ــ  اإلني

طللت مجي  الللدان ُسلي  من املصر، املركزي اإلقليمي  ونتيج  ظذه الت ورات وغريهـ    كم 
املتوقـ    ن الع م  يف املن قـ  أخـذت ترتيـ   ومـن    من الت ورات ذات الصل  ب لديون، فإن الديو

، ليلقي بع   ةم ن اسـتدام  االقتصـ د الكلـي    2017أن يلدأ إنت   الني  يف اظلوط بعد ع   
ــ ، واحلصــ ف  يف اإلنيــ غ العــ  ، وفســن القــدرة التن فســي       ــرادات غــري الني ي ــ دة اإلي علــا  ي

 لالقتص د غري الني ي 

ــس التنييــ  - 48 ــذي ايتمــ      وأعــ د اجملل ــ ، ال ــدول وســ  أفريقي ذي يف املصــر، املركــزي ل
أيلول ســلتممل، النظــر مــن ي نلــه يف معــدل النمــو الــذي يتوقعــه يف من قــ     28ي ونــدي يف  يف

ــ  إىل   ــ  )مــن  2.5اام عــ  االقتصــ دي  والنقدي ــ ( بســل  اخنيــ   أســع ر   2.8يف امل ئ يف امل ئ
بتريـيد اإلنيـ غ يف امليزانيـ  وتنويـ  األنشـ         الني  و ي دة التك ليف األمنيـ   وأوصـا اجمللـس   

 االقتص دي  وتعمي  التك م  اإلقليمي 
  

 أنش   مكت  األمم املتحدة لوس  أفريقي  -  لث   

 املس عي احلميدة والدبلوم سي  الوق ئي  والوس ط  -ألف  

أصـح ل   م  خالل اليترة املشمول  ب لتقرير، ظ  أثلي اخل ع، علد اهلل ب  يلي، يعم  - 49
املصلح  الرئيسين بغي  املس عدة يف من  نشـول الزناعـ ت وتعزيـز السـال  واألمـن اإلقليمـين        

 وق   أيض  بعدد من الزي رات إىل بلدان حمددة 
 

 بوروندي  

ــدتُ  21يف  - 50 ــه، أوفــ ــيد حزيران يونيــ ــ  يلي الســ ــوار   بــ ــري احلــ ــورا، لتيســ إىل بويوملــ
ــ  الظــرو، امل  هبــد، ــ ت ســلمي  ويــ مل  وحــرة ونزيملــ     التأكــد مــن هتيو ــ  إليــرا  انتخ ب ؤاتي
 إيرا  االنتخ ب ت  قل 

حزيران يونيـه   26إىل  23وعقد فري  التيسـري الـدويل املشـتر  ايتم عـ ت يف اليتـرة       - 51
م  أصح ل املصلح  يف بوروندي  وحضرت احلكوم  إحدى يلس ت احلـوار بـن األطـرا،    
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 -يتم عــ ت اجمللــس الــوطل للــدف ع عــن الدميقراطيــ    اللورونديــ ، يف حــن ً  ضــر هــذه اال 
حزيران يونيـه، اقتــرأ   25قـوات الـدف ع عــن الدميقراطيـ  واألحــزال املتح ليـ  األخــرى  ويف     

فريــ  التيســري تأييــ  االنتخ بــ ت احملليــ  والتشــريعي  والرئ ســي  ملــدة يــملر  ويف حــن وافقــت    
 تأيي  االنتخ ب ت  أحزال املع رة  علا االقتراأ، رفضت احلكوم  ملدأ

 و  يوليــه يــ ر  أثلــي اخلــ ع يف االيتمــ ع ال ــ رئ الث لــمل لــو را  مج عــ     6ويف  - 52
يرغ أفريقي ، يف دار السال ، بشأن احل ل  يف بورونـدي  وأيـرى مشـ ورات أيضـ  مـ  رئـيس       

ــ  تنــ   ــيس مجملوري ــ  كيكــوييت رئ ــد علــا ةــرورة احلــوار   ـاام عــ ، ي ك ي زاني  املتحــدة، للتأكي
ــدي  وســ فر إىل       ــ ت ذات مصــداقي  وســلمي  يف بورون ــ ره يــرط  مســلق  إليــرا  انتخ ب ب عتل

أيلول سـلتممل لاليتمـ ع    6إىل  4آل أغس س ويف اليترة مـن   7إىل  4كيغ يل يف اليترة من 
م  الرئيس بول ك غ مي وكل ر املسؤولن احلكومين  كم  قد  دعم األمم املتحـدة إىل امليسـر   

ى الت ب  ام ع  يـرغ أفريقيـ  املعـل بأ مـ  بورونـدي، خـالل ايتمـ ع مـ  و يـر          الرفي  املستو
 أيلول سلتممل  3 الدف ع يف كمل ال يف

 
 مجملوري  أفريقي  الوس ا  

ــ  بشــأن        - 53 ــ  األمــم املتحــدة يف الوســ ط  الدولي ــه بصــيته أث ــي اخلــ ع عمل واصــ  أثل
ــ  الوســ ا، ب لتعــ ون    األ مــ  ــ  أفريقي ــ     يف مجملوري ــ  أفريقي ــ  مــ  أثلــي اخلــ ع امملوري الو ي

الوس ا ورئيس بعث  األمم املتحـدة املتك ملـ  املتعـددة األبعـ د لتحقيـ  االسـتقرار يف مجملوريـ         
 أفريقي  الوس ا 

وعلــا هــ ما االيتم عــ ت الســنوي  ملصــر، التنميــ  األفريقــي، املعقــودة يف أبيــدي ن  - 54
ــن  يف ــرة مـ ــ 30إىل  27اليتـ ــ يو، أيـ ــدد   أي ر مـ ــ  عـ ــ  مـ ــ ورات  ن ئيـ ــ ع مشـ ــي اخلـ رى أثلـ
ااملــ ت امل حنــ  احملتملــ   ويــدد علــا أن هنــ   ح يــ  ملحــ  إىل  ويــ  الختتــ   املرحلــ      مــن

 و  يوليه، حضر االيتم ع الث من ليري  االتصـ ل الـدويل    27االنتق لي  يف املوعد احملدد  ويف 
أب بــ ، حيــمل أكــد أن منتــدى بــ نغي املعــل رمملوريــ  أفريقيــ  الوســ ا، الــذي عقــد يف أديــس  

للمصــ حل  الوطنيــ  يشــك  حــد   بــ ر ا يف عمليــ  الســال ، ودعــ  إىل تنييــذ توصــي ت املنتــدى  
ويدد علا احل ي  امل س  إىل تعلو  املوارد للتنييـذ اليعلـي للعن صـر املتلقيـ  مـن عمليـ  السـال ،        

مـــن، واالنتخ بـــ ت  وهـــي نـــزع الســـالأ والتســـريح وإعـــ دة اإلدمـــ  ، وإصـــالأ ق ـــ ع األ 
تشــرين األول أكتــوبر، علــا هــ ما الــدورة الســلعن للجمعيــ  الع مــ ، ع ق ــد ُت مــؤ ر      1 ويف
رفي  املستوى بشأن احل ل  يف مجملوري  أفريقي  الوس ا هبد، حشـد الـدعم املـ يل والـتقل      قم 

 والسي سي لتنييذ أهم النت ئج ذات األولوي  املنلثق  عن منتدى ب نغي 
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واظ  أثلي اخل ع علا التواص  م  الزعم   اإلقليمـين، لكـي يظلـوا منخـرطن يف     و - 55
عملي  السال  يف مجملوري  أفريقيـ  الوسـ ا  وعلـا ويـه اخلصـوع، فقـد تشـ ور ب نتظـ   مـ           
الــرئيس س ســو نغويســو، الــذي عينتــه اام عــ  االقتصــ دي  لــدول وســ  أفريقيــ  وســي   دوليــ  

يقيــ  الوســ ا  وايتمــ  أيضــ  ب نتظــ   مــ  رئيســي اام عــ         بشــأن األ مــ  يف مجملوريــ  أفر  
 واحل يل  الس ب 

وخالل اليترة املشـمول  بـ لتقرير،  ار أثلـي اخلـ ع مجملوريـ  أفريقيـ  الوسـ ا  ـالث          - 56
مرات للتواص  م  مجي  أصح ل املصلح  املعنين  وقد أسملم أثلـي اخلـ ع يف تسـري  وتـرية     

 التوترات املتصل  ب ملس ئ  املثرية للخالف ت  العملي  االنتخ بي  ويف ختييف
 

 تش د

آل أغســ س يف ل مينــ ، تلــ دل أثلــي اخلــ ع امرا  مــ     15إىل  13يف اليتــرة مــن  - 57
األطرا، السي سي  املـؤ رة، وال سـيم  الـرئيس ديـيب إتنـو و عـيم املع رةـ  صـ حل كلزابـو، مـن           

املقللـ  وتعـ ون تشـ د العسـكري يف التصـدي       أي  من قش  احل ل  يف الللد يف سي غ االنتخ بـ ت 
ام ع  بوكو حرا   وكرر من يدر امي  األطـرا، أن  تنـ  عـن العنـف وتنخـرط يف حـوار       
سي ســي يــ م  وبّنــ  ، وحثملــ  علــا اختــ ذ التــدابري الال مــ  حليــا الســلم واالســتقرار يف الللــد   

السـتعدادات إليـرا  االنتخ بـ ت    وايتم  أيض  م  املؤ ر الوطل للدف ع عن الشـع  ملن قشـ  ا  
تشـرين الثـ   نوفممل،    1تشـرين األول أكتـوبر إىل    18وةرورة إق م  حـوار  ويف اليتـرة مـن    

ق مت إدارة الشؤون السي سي  م  مكتـ  األمـم املتحـدة اإلقليمـي لوسـ  أفريقيـ  بإييـ د خـلري         
لتوصي ت املتعلقـ  بتيسـري   استش ري رفي  املستوى إىل ل مين  من أي  فديد اليرع الس حن  وا

   إق م  حوار سي سي وق ئي ومثمر والتشجي  عليه 
 

 غ بون  

ــ ت،       - 58 ــوترات املتصــل  ب النتخ ب ــ  الت واصــ  أثلــي اخلــ ع بــذل ااملــود مــن أيــ  إ ال
بتشجي  األطرا، السي سي  الي عل  يف غـ بون علـا االخنـراط يف حـوار بّنـ  ، كمـ  سـل  يل أن        
فعلت، وال سيم  يف أعق ل التوترات السي سـي  الـيت نشـأت يف أعقـ ل وفـ ة  عـيم املع رةـ ،        

التوترات االيتم عي  الن مج  عن هلـوط أسـع ر الـني   ويف هـذا الصـدد،      أندريه امل  أوب مي، و
تواص  ب نتظ   مـ  كلـ ر مسـؤويل احلكومـ  وأعضـ   احلـزل احلـ كم واملع رةـ   وظـ  أيضـ            

 علا اتص ل ب جملتم  املد  واألوس ط الدبلوم سي  
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 مجملوري  الكونغو  

ــي ا    - 59 ــ لتقرير، ســ فر أثل ــرة املشــمول  ب ــ  الكونغــو مخــس   خــالل اليت خلــ ع إىل مجملوري
لكي يلتقي ب لرئيس س سـو نغيسـو وبـ قي     -قل  االستيت   الدستوري وخالله وبعده  - مرات

 العن صر الي عل ، مب  يف ذلك  عم   املع رة  

ويف أعق ل تص عد حدة التوترات بشـك  ميـ ي، قلـ  االسـتيت  ، أوفـد أثلـي اخلـ ع         - 60
الت ب  له إىل برا افي  لرصد الت ورات علـا أر  الواقـ ، وفـتح     كلري موظيي الشؤون السي سي 

قنوات اتص ل م  مجيـ  العن صـر الي علـ  وكي لـ  إطـالع املقـر ب سـتمرار علـا آخـر الت ـورات            
وري  أثلي اخل ع بنيسه إىل الللد وواص  املش ورات، ودع  علا حنو خـ ع إىل اإلفـرا  عـن    

اف  يف امرا  حول املس ئ  ذات االهتم   املشتر ، مثـ  إدارة   عم   املع رة  احملتجزين وبن   تو
العملي  االنتخ بيـ  واحلـوار  وقـد سـ هم ذلـك بدريـ  كـلرية يف إ الـ  التـوتر وقـ د األطـرا، إىل            

تشــرين الثــ   نوفممل، عــ د أثلــي اخلــ ع إىل مجملوريــ  الكونغــو  7التحلــي بضــل  الــنيس  ويف 
ــ ، ا   ــ رة مت بع ــ  يف  ي ــزال املع رةــ        الدميقراطي ــرئيس س ســو نغيســو وأح ــ  ال ــ  م يتمــ  خالظ

 االنتخ ب ت  ومنظم ت اجملتم  املد  لتممليد ال ري  للحوار السي سي بشأن إدارة
 

 ان  األمم املتحدة االستش ري  الدائم  املعني  مبس ئ  األمن يف وس  أفريقي   

ته أم نـ  انـ  األمـم املتحـدة     توىل مكت  األمم املتحدة اإلقليمـي لوسـ  أفريقيـ ، بصـي     - 61
االستش ري  الدائم  املعني  مبس ئ  األمن يف وس  أفريقيـ ، تنظـيم االيتمـ ع الـو اري األربعـن      

حزيران يونيـه  واستعرةـت اللجنـ  احل لـ       5إىل  1للجن ، الذي ُعقد يف لواندا يف اليتـرة مـن   
 ري مج ع  بوكو حرا  علـا الكـ مريون   واألمني  الع م  يف وس  أفريقي ، مب  يف ذلك تأ السي سي  

ــ         ــدي ومجملوري ــ  يف بورون ــ  الوســ ا، واحل ل ــ  أفريقي ــ  يف مجملوري ــ  االنتق لي وتشــ د، والعملي
الكونغــو الدميقراطيــ ، وأنشــ   اام عــ ت املســلح ، إىل ي نــ  احل لــ  اإلنســ ني  الن مجــ  عــن    

ملتصـل  بـزنع السـالأ والصـيد     األ م ت الس ب  ذكره   ونظرت اللجنـ  يف امللـ درات اا ريـ  ا   
غــري املشــروع واالجتــ ر غــري املشــروع ب ألحيــ   المليــ ، ووةــ  اســتراتيجي  متك ملــ  ملك فحــ     
اإلرهــ ل ومنــ  انتشــ ر األســلح  الصــغرية واألســلح  اخليييــ ، وااملــود الراميــ  إىل مك فحــ     

 االجت ر ب ملخدرات واارمي  املنظم ، وقض ي  حقوغ اإلنس ن 

دت اللجنــ  إعالنــن تعــرل فيملمــ  عــن تضــ منمل  فيمــ  يتعلــ  حبــ  األ مــ ت يف  واعتمــ - 62
بوروندي ومجملوري  أفريقي  الوس ا  ورحلـت اللجنـ  بـ قتراأ حكومـ  غـ بون أن تستضـيف       

تشـرين   27إىل  23االيتم ع احل دي واألربعن للجن ، املقرر عقده يف ليملفيـ  يف اليتـرة مـن    
 الث   نوفممل 
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 االنتخ ب ت

أيلول ســلتممل، تــوىل مكتــ  األمــم املتحــدة اإلقليمــي لوســ     9إىل  7يف اليتــرة مــن  - 63
ــ  االســتقرار يف          ــ د لتحقي ــددة األبع ــ  املتع ــم املتحــدة املتك مل ــ  األم ــ  بعث ــ ون م ــ ، ب لتع أفريقي
مجملوري  أفريقي  الوس ا ومركز األمم املتحدة حلقوغ اإلنس ن والدميقراطي  يف وس  أفريقيـ ،  

لقـــ  عمـــ  يف بـــ نغي بشـــأن دور اإلعـــال  يف إيـــرا  عمليـــ ت انتخ بيـــ  ســـلمي          تنظـــيم ح
مدونـ  قواعـد السـلو  لوسـ ئ  اإلعـال       ”التشجي  عليمل   وأقر صـحييو أفريقيـ  الوسـ ا     ويف

، الــيت ك نــت قــد اعُتمــدت يف حلقــ  “والصــحيين خــالل فتــرة االنتخ بــ ت يف وســ  أفريقيــ 
أي ر مــ يو  وأعــرل أثلــي  8إىل  6ون، يف اليتـرة مــن  عمـ  إقليميــ  عقــدت يف دواال، الكــ مري 

اخلــ ع، الــذي تــرأ  احليــ  اخلتــ مي، عــن ترحيلــه هبــذا االلتــزا  ويــدد علــا ف ئــدة املســؤولي  
 املدني  يف إرس   الدميقراطي  والسال  

 
ــدة       -ب     ــم املتحـ ــ  األمـ ــ ل  هبـ ــيت تضـ ــن الـ ــال  واألمـ ــ  ب لسـ ــ درات املتعلقـ ــم امللـ دعـ

 ليمي  ودون اإلقليمي   واملنظم ت اإلق

 التع ون م  املنظم ت اإلقليمي  ودون اإلقليمي  واحلكومي  الدولي   

حضر أثلي اخل ع القم  اخل مسـ  والعشـرين ملـؤ ر رؤسـ   دول وحكومـ ت االفـ د        - 64
حزيران يونيـه  ويـ ر     15إىل  13األفريقي يف يوه نسملغ، ينول أفريقيـ ، يف اليتـرة مـن    

رفيعــ  املســتوى يف املن قــ  دون اإلقليميــ  تتعلــ  بواليــ  مكتــ  األمــم املتحــدة   يف ايتم عــ ت 
اإلقليمي لوس  أفريقي ، مب  يف ذلـك قمـ  رؤسـ   دول وحكومـ ت اام عـ  االقتصـ دي  لـدول        
ــو ن اخل صــن         ــ  املســتوى للملع ــ ، واملعتكــف الرفي ــيت ســلقت اإليــ رة إليمل ــ  ال وســ  أفريقي

تشرين األول أكتوبر  وايتمـ  أثلـي    21 و 20هو  يف يومي والوس   ، الذي عقد يف ويند
اخلــ ع ب نتظــ   مــ  األمــن العــ   للجم عــ  االقتصــ دي  لــدول وســ  أفريقيــ  ملن قشــ  احل لــ  يف  

 املن ق  والدعم الذي يقدمه املكت  للجم ع  

أيلول سلتممل، ايتمـ  أثلـي اخلـ ع مـ  األمينـ  الع مـ         25آل أغس س و  28ويف  - 65
لمنظم  الدولي  لليرانكوفونيـ  وأح طملـ  علمـ  بواليـ  املكتـ  والتحـدي ت الراهنـ  يف املن قـ          ل

 دون اإلقليمي  
 

 الوس ط   

 السـتع ن  بـ خلملة التنييذيـ  الــيت وفرهتـ  وحـدة دعــم الوسـ ط  الت بعـ  إلدارة الشــؤون        ب - 66
أفريقي  اليت اقترحـت، يف   السي سي ، واص  املكت  التع ون م  اام ع  االقتص دي  لدول وس 

 و  يوليـه، جمموعـ  مـن اخليـ رات      23إىل  21حلق  عم  عقـدت يف ي ونـدي يف اليتـرة مـن     
 بشأن املس ئ  املؤسسي  والق نوني  وامل لي  والتنييذي  “ ان  حكم  ”املتعلق  بإنش   
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 بوكو حرا  مج ع   

مـم املتحـدة اإلقليمـي لوسـ      حزيران يونيـه، يـ ر  مكتـ  األ    5إىل  3يف اليترة مـن   - 67
أفريقي ، بصي  مراق ، يف ايتم ع استثن ئي للجن  الدف ع واألمـن الت بعـ  للجم عـ  االقتصـ دي      
لدول وس  أفريقي ، عقد يف ي وندي لترييد الـدعم إىل تشـ د والكـ مريون يف معركتـملم  ةـد      

ره جملـس  مج ع  بوكو حرا  مـن خـالل وةـ  خ ـ  عمـ  عمـال بـإعالن ي ونـدي الـذي أصـد          
  2015يل ط فملاير  16السال  واألمن لوس  أفريقي  يف 

آل أغس س، عقد أثلـي اخلـ ع ايتم عـ ت يف ي ونـدي      13إىل  11ويف اليترة من  - 68
آل   15إىل  13مـــ  الســـل  ت الك مريونيـــ  بشـــأن مج عـــ  بوكـــو حـــرا   ويف اليتـــرة مـــن  

تلـ ع  ـج   ادفـ ع تشـ د  ويـج  علـا     أغس س، ايتم  يف ل مين  م  الرئيس دييب إتنو وو ير 
ي م  يف التصدي للتملديد الـذي تشـكله مج عـ  بوكـو حـرا ، مبـ  يف ذلـك مـن خـالل مع اـ            
الظرو، املؤاتي  ألنش تمل  واالمتث ل للق نون الدويل حلقوغ اإلنس ن والق نون الـدويل اإلنسـ     

  لاليونوالق نون الدويل 
 

  مل  بشأن مك فح  اإلره ل واألسلح  الصغريةاالستراتيجي  دون اإلقليمي  املتك  

تــوىل كــ  مــن مركــز األمــم املتحــدة ملك فحــ  اإلرهــ ل واملديريــ  التنييذيــ  ملك فحــ      - 69
اإلره ل ومكت  األمم املتحدة اإلقليمي لوس  أفريقيـ  وحكومـ  غـ بون تنظـيم حلقـيت عمـ        

ــن    ــرة م ــدت يف اليت ــ ، األوىل عق ــ يو 21إىل  19يف ليملفي ــ  اإلرهــ ل يف    أي ر م ملن قشــ   وي
تشــرين األول أكتــوبر  2أيلول ســلتممل إىل  29وســ  أفريقيــ  والث نيــ  عقــدت يف اليتــرة مــن  

ملن قش  تدابري العدالـ  اان ئيـ  ملوايملـ  اإلرهـ ل والتصـدي  علـا مشـروع اسـتراتيجي  إقليميـ           
األســلح  ومشــروع خ ــ  عمــ  بشــأن مك فحــ  اإلرهــ ل ومنــ  انتشــ ر األســلح  الصــغرية و   

اخلييي  يف وس  أفريقي   وك نت حلق  العمـ  الث نيـ  هـي األخـرية يف سلسـل  حلقـ ت العمـ         
اليت عقدت يف إط ر تنييذ خ رطـ  ال ريـ  ملك فحـ  اإلرهـ ل ومنـ  انتشـ ر األسـلح  الصـغرية         
ــ         ــثال ن للجن ــمل وال ــو اري الث ل ــ نغي يف االيتمــ ع ال ــيت اعتمــدت يف ب ــ  ال واألســلح  اخلييي

املتحــدة االستشــ ري  الدائمــ  املعنيــ  مبســ ئ  األمــن يف وســ  أفريقيــ  يف كــ نون األول     األمــم
  ويف ختــ   حلقــ  العمــ ، اعُتمــد علــا مســتوى اخلــملا  مشــروع اســتراتيجي   2011 ديســممل

دون إقليمي  ومشـروع خ ـ  عمـ  بشـأن مك فحـ  اإلرهـ ل ومنـ  انتشـ ر األسـلح  الصـغرية           
فريقيـ   وُيتوقـ  التصـدي  علـا االسـتراتيجي  وخ ـ  العمـ  علـا         واألسلح  اخلييي  يف وسـ  أ 

 املستوى الو اري خالل ايتم ع اللجن  احل دي واألربعن 
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لـه يـيا             تنسي  تنييذ االسـتراتيجي  اإلقليميـ  ل مـم املتحـدة للتصـدي للخ ـر الـذي ميّث
 الرل للمق وم  ول   ر املترتل  علا أنش ته

امللعـوث اخلـ ع لالفـ د األفريقـي املعـل ب لقضـ ي  املتصـل  رـيا         ق   أثلي اخل ع م   - 70
 ،الرل للمق وم  ب فتتـ أ االيتمـ ع نصـف السـنوي للمنسـقن املعنـين رـيا الـرل للمق ومـ          

أيلول سلتممل يف عنتييب، أوغندا  وحضر االيتمـ ع منسـقون تـ بعون     9 و 8الذي ُعقد يومي 
ــ دي   ــ  االقتصـ ــي واام عـ ــ د األفريقـ ــدة     لالفـ ــم املتحـ ــ ت األمـ ــ  وكي نـ ــ  أفريقيـ ــدول وسـ   لـ

واحلكوم ت الداخل  يف يـراك ت  ن ئيـ ، واملنظمـ ت غـري احلكوميـ  ومنظمـ ت اجملتمـ  املـد          
الع مل  يف املن ط  املتضررة من ييا الرل للمق ومـ   وللمـرة األوىل، يـ ركت يف االيتمـ ع     

ركـزت املن قشـ ت علـا عـدد مـن املسـ ئ        الللدان املس مه  بقوات يف فرق  العمـ  اإلقليميـ   وت  
ظـ ،   ودعـم األمـم املتحـدة    اإلقليميـ   الرئيسي  الق ئم  منذ أمد طوي ، منمل  استدام  فرق  العمـ  

والــنقص اظيكلــي يف  ويــ  بــرامج إعــ دة االنــدم   واإلنعــ   امللكــر يف املنــ ط  املتضــررة مــن  
ســتراتيجي  ستســتييد مــن إيــرا  الــرل للمق ومــ   وذكــر العديــد مــن املشــ ركن أن اال يــيا 

 استعرا  يف ةو  تغري الظرو، وتض رل األولوي ت وتن قص املوارد 

ــ د       19و  18 يفو - 71 ــوث اخلــ ع لالف ــي اخلــ ع وامللع تشــرين الثــ   نوفممل،  ار أثل
األفريقي املعل ب لقض ي  املتصـل  رـيا الـرل للمق ومـ  مجملوريـ  الكونغـو الدميقراطيـ  يف بعثـ          

 وم سي  مشترك  دبل
 

 للمق وم  الرل ييا علا القض   أي  من اإلقليمي للتع ون األفريقي االف د مل درة تيعي  (أ) 

واص  أثلي اخل ع دعـوة مسـؤويل االفـ د األفريقـي والشـرك   ذوي الصـل  إىل  يـ دة         - 72
دعم فرق  العم  اإلقليمي   واستمر أيض  يف التواص  م  الللدان املس مه  بقوات لتشـجيعمل  علـا   

أيلول سـلتممل، ايتمـ  أثلـي اخلـ ع يف كملـ ال بـو ير        3مواصل  التزاممل  جت ه فرق  العم   ويف 
وغندا الذي أي ر إىل قل  مـوارد الللـد ودعـ  إىل تقـدم املزيـد مـن الـدعم الـدويل إىل فرقـ           دف ع أ

أيلول سلتممل يف عنتـييب، عقـد أثلـي اخلـ ع وامللعـوث اخلـ ع لالفـ د األفريقـي          8العم   ويف 
املعل ب لقض ي  املتصل  ريا الرل للمق وم  ون ئ  أثلـي اخلـ ع للعمليـ ت وسـي دة القـ نون يف      
مجملوري  الكونغو الدميقراطي  ايتم ع  م  اليري  أول ب هينغوا الت ب  للقـوات املسـلح  امملوريـ     
الكونغــو الدميقراطيــ  مــن أيــ  من قشــ  مســ مه  قواتــه املســلح  يف فرقــ  العمــ  ومن قشــ  تعــ ون  
الوحــدة الــيت تســ هم هبــ  هــذه القــوات يف فرقــ  العمــ  مــ  بعثــ  منظمــ  األمــم املتحــدة لتحقيــ     

 ( 2015) 2211الستقرار يف مجملوري  الكونغو الدميقراطي  عمال بقرار جملس األمن ا
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أي ر م يو، أنشأت اللعث  الق  ع الشم يل الـذي يغ ـي مقـ طعيت أويلـي العليـ        22ويف  - 73
وأويلي السيلا هبد، فسـن التنسـي  والتعـ ون بـن اللعثـ  والوحـدة الـيت تسـ هم هبـ  القـوات           

الكونغو الدميقراطيـ  يف فرقـ  العمـ  اإلقليميـ   ويقـ  مقـر الق ـ ع الشـم يل          املسلح  امملوري 
دونغو  وأنشوت ق عدتن متنقلتن للعملي ت يف ن غريو، يف حديقـ  غ راملـ  الع مـ  الوطنيـ ،      يف

 أيلول سلتممل  17إىل  14 و  يوليه ومن  25إىل  10يف اليترتن من 

نول السـودان تقـدم الـدعم اللويسـيت إىل مـوظيي      وواصلت بعث  األمم املتحدة يف ي - 74
مقر فرق  العم  اإلقليمي  يف ي مليو، مب  يف ذلك  كينملم من السير علا رحـالت طـريان األمـم    
املتحدة، وتقدم املس عدة ظم يف جم ل تكنولويي  املعلوم ت وصـي ن  املركلـ ت، وتقـدم الـدعم     

ملعلومـ ت مـ  فرقـ  العمـ   و شـي  مـ  قـرار جملـس         ال يب ظم  ودأبت اللعث  أيض  علا تل دل ا
(، بدأت اللعثـ  يف تعزيـز التنسـي  العمليـ ر مـ  فرقـ  العمـ  اإلقليميـ ،         2015) 2217األمن 

 يندي  يف أوبو  30يف ذلك من خالل نشر  مب 
 

 ة ي  املدنين واملس عدة اإلنس ني  )ل( 
ألمـم املتحـدة املتك ملـ  املتعـددة األبعـ د      خالل اليترة املشمول  ب لتقرير، يرعت بعثـ  ا  - 75

لتحقيــ  االســتقرار يف مجملوريــ  أفريقيــ  الوســ ا يف تســيري دوريــ ت يف املنــ ط  املتضــررة مــن   
يــيا الــرل للمق ومــ ، مبــ  فيملــ  أوبــو، و مييــو، ورافــ ي، وب نغ ســو وي لينغــ   وأخــذت نظــم    

يـ  مـن فسـن قـدرهت  علـا ة يـ        اإلنذار امللكر تض ل  بـدور ح سـم يف  كـن اجملتمعـ ت احملل    
أنيسمل  يف ظ  عد  بس  الدول  لقدر ك ،م من السل   يف املن ط  املتضررة مـن يـيا الـرل    
ــ  الوســ ا ومجملوريــ  الكونغــو الدميقراطيــ   ويف تلــك      للمق ومــ  يف كــ  مــن مجملوريــ  أفريقي

االهتمــ   إىل  املنــ ط ، تواصــ  اخنيــ   حجــم املســ عدة اإلنســ ني  مــ  فويــ  ااملــ ت امل حنــ   
 من ط  أخرى يف الللدين 

 
 نزع السالأ والتسريح واإلع دة إىل الوطن وإع دة التوطن وإع دة اإلدم    ) ( 

واصلت فرق  العم  اإلقليمي ، مدعومـً  مـن القـوات اخل صـ  األمريكيـ  الت بعـ  لعمليـ          - 76
، وكذلك من بعث  األمم املتحدة واملنظم ت غري احلكومي  العمـ  هبمـ  علـا    “بوصل  املراقل ”

تشجي  انشق غ عن صر ييا الرل للمق ومـ   وكـ ن ألنشـ   يـيا الـرل للمق ومـ  املنيـذة        
يف من ط  واسع  وغري مأهول  ويتعذر الوصـول إليملـ  أ ـر سـليب علـا فع ليـ  الرسـ ئ  املشـجع          

رو  لتتلــ  أنشــ   يــيا الــرل للمق ومــ  بأنــه ً يكــن هنــ   لالنشــق غ  ويييــد املوقــ  اإللكتــ
ع ئدين ملدة طويل  )علا األقـ  لسـت  أيـملر( خـالل اليتـرة املشـمول  بـ لتقرير  وإن         10سوى 

عن صر ييا الرل للمق وم  توايه أ ن   االنشق غ فدي ت منـمل  اخلـو، مـن االنتقـ   الن يـ،      
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  بعــد  وةــوأ قــوانن العيــو الــيت أصــدرهت    عــن الدع يــ  الــيت يلثملــ  يو يــف كــو  واالدعــ   
ع ئــدًا مــن يــيا الــرل  48أوغنــدا  وخــالل اليتــرة املشــمول  بــ لتقرير، ع اــت اللعثــ  ح لــ   

 للمق وم ، ك ن منملم ست  مق تلن 
وخالل االيتمـ ع األخـري للمنسـقن املعنـين رـيا الـرل للمق ومـ ، اتيـ  املشـ ركون           - 77

اإليرا ات التشغيلي  املوحـدة ذات الصـل  بـملامج نـزع السـالأ      علا ةرورة استكم ل وموا م  
ــرامج إعــ دة           ــ   الــت ب ــ    وم ــوطن وإعــ دة اإلدم ــ دة الت ــ دة إىل الــوطن وإع والتســريح واإلع

املخصصــ  للع ئــدين مــن يــيا الــرل للمق ومــ  الــيت تشــم  التــدري  اململــل والــدعم     اإلدمــ  
ص  للمجتمع ت احمللي  املضيي  تعـ   مـن نقـص    االيتم عي، ب إلة ف  إىل تلك املخص - النيسي

 يديد يف التموي ، ويري  ذلك يزئيً  إىل اخني   عدد الع ئدين من ييا الرل للمق وم  
 

 التنمي  ودعم بن   السال  يف األي  ال وي  )د( 
يظ  بس  االستقرار يف املن ط  املتضـررة مـن يـيا الـرل للمق ومـ  وتأهيلـمل  مملمـ          - 78

ك املنــ ط ، ب إلةــ ف  إىل منــ ط  أخــرى يف الللــدان املتضــررة مــن يــيا الــرل        يــ ق   فتلــ 
للمق ومــ ، ع نــت ت ر يــً  مــن ةــعف التنميــ  والزناعــ ت  ويف ســي غ األطــر الق ئمــ  ويف ظــ    
املوارد املتن قص  واألولوي ت املتن فس ، واصلت كي نـ ت األمـم املتحـدة تنييـذ األنشـ   لتيسـري       

  سي دة الق نون، وتعزيز حقوغ اإلنس ن وة يتـمل ، وإصـالأ اظي كـ     إق م  سل   الدول  وبس
 األس سي  الرئيسي ، وال سيم  ال رغ وااسور وفسن سل  كس  العيا 

 
 تعزيز اتس غ أنش   األمم املتحدة وتنسيقمل  يف املن ق  دون اإلقليمي  -ييم  

املتحـدة اإلقليمـي لوسـ      أي ر م يو، استضـ ، مكتـ  األمـم    18إىل  17يف اليترة من  - 79
أفريقي  االيتم ع الث لمل لكي ن ت األمم املتحدة املويـودة يف وسـ  أفريقيـ   وقـ   أثلـي اخلـ ع       
ــون      ــديرون الق ري ــ بعون ل مــم املتحدة امل ــ  الوســ ا، واملنســقون املقيمــون الت ــ  أفريقي امملوري

  أفريقيـ  وأثلـون مـن كـ  مـن      املتحدة اإلمن ئي الذين أتوا من ست  من بلدان وسـ  األمململن مج 
مكت  امللعوث اخل ع ملن ق  السـ ح  ومكتـ  األمـم املتحـدة لـدى االفـ د األفريقـي ومكتـ          
األمم املتحـدة املعـل ب ملخـدرات واارميـ  ومنظمـ  الصـح  الع مليـ ، ب إلةـ ف  إىل إدارة الشـؤون          

ــ  املتعلقــ  ب لســال   السي ســي ، بإعــداد فليــ  مجــ عي، ووةــ  فملــم مشــتر  للتحــدي ت اإلقلي    مي
واألمن يف وس  أفريقي   وقـد ُخصصـت دورة اسـتثن ئي  مـدهت  يـو  واحـد للعمليـ ت االنتخ بيـ          
وملن  العنف املتص  ب النتخ ب ت  واعتمد املشـ ركون جمموعـ  مـن التوصـي ت لتعزيـز االسـتقرار       

 الصدد  املتحدة يف هذاوالدميقراطي  يف وس  أفريقي  و ي دة االتس غ والتنسي  يف أنش   األمم 
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تشــرين الثــ   نوفممل، يــ ر  أثلــي اخلــ ع يف االيتمــ ع الــذي ُنظــم  17 و 16ويف  - 80
ب اليترا  م  ك  من مكت  دعـم بنـ   السـال  واملركـز األفريقـي       ،يف ديرب ن، ينول أفريقي 

دوغ األمـم  تعزيـز الشـمولي  واملسـ  ل  فيمـ  يتعلـ  بـدعم صـن       ”للتسوي  اللّن  ة للزناع ت بشـأن  
 “ املتحدة للن   السال 

  
 املالحظ ت والتوصي ت -رابع   

م   لت أيعر بقل  ب لغ من استمرار اظجم ت اليت تشنمل  مج عـ  بوكـو حـرا  وأ رهـ       - 81
انتـمل ك ت   مـن سـيم  مـ  ترتكلـه اام عـ       واليف  عزع  اسـتقرار من قـ  حـو  حبـرية تشـ د،      

حك   الق نون الـدويل حلقـوغ اإلنسـ ن والقـ نون الـدويل اإلنسـ    وينلغـي أن  تثـ  ااملـود          أل
اليت تلذظ  اامل ت الي عل  اإلقليمي  ودون اإلقليمي  ملوايمل  هـذا التملديـد امتثـ اًل ت مـً  ألحكـ        

شـ   مقـر   الق نون الدويل اإلنس   والق نون الـدويل حلقـوغ اإلنسـ ن وقـ نون الاليـون  وإ ـر إن      
فرق  العم  املشـترك  املتعـددة اانسـي ت يف ل مينـ ، أدعـو اجملتمـ  الـدويل لـدعم تيعيلـمل  التـ             
حبشــد مــ  يلــز  مــن الــدعم السي ســي واللويســيت واملــ يل وتــوفري اخلــملات الضــروري   وأيــج  

ريقـ   احلكوم ت املعني  علا مع ا  األسل ل ااذري  للتمرد الذي تقوده مج ع  بوكو حرا  ب 
يــ مل  ومتك ملــ ، مبــ  يف ذلــك فيمــ  يتعلــ  منــمل  حبقــوغ اإلنســ ن  ويف هــذا الصــدد، أيــج      
اام ع  االقتص دي  لدول وسـ  أفريقيـ  واام عـ  االقتصـ دي  لـدول غـرل أفريقيـ  علـا عقـد          

كـ  مـن أثلـي اخلـ ع لوسـ        يقفمؤ ر القم  املقرر لرؤس   الدول دون مزيد من التأخري  و
ــ   ، وغــرل أفريقيــ  ــمومك ت ــ  املتحــدة األم ــ ، يف الق ري ــا املن ق ــ   عل ــدعم  االأهل ســتعداد ل

 ااملود  هذه
ويثري استمرار األ م  السي سي  وحوادث العنف املرتكل  بدواف  سي سـي  يف بورونـدي    - 82

قلق  ب لغـ ، ويعـزى ذلـك فديـدًا إىل آ  رهـ  علـا حقـوغ اإلنسـ ن وعواقلـمل  اإلنسـ ني  اظ مـ              
ومـ  اللورونديـ  علـا التعجيـ  يف إيـرا  التحقيقـ ت واختـ ذ اإليـرا ات القضـ ئي           وأحمل احلك

حبــ  األفــراد املســؤولن عــن انتــمل ك ت حقــوغ اإلنســ ن  وأدعوهــ  أيضــً  إىل اســتون ، احلــوار  
السي سي الش م  دون مزيد من التـأخري  وستواصـ  األمـم املتحـدة تقـدم الـدعم لللحـمل عـن         

 ايململ  بوروندي ح  سلمي للتحدي ت اليت تو
والتـوترات السي ســي  املتن ميـ  وأعمــ ل العنــف املتزايـدة يف عــدد مـن الللــدان يف وســ       - 83

أفريقي  هي تذكري ص رخ بأن مسـأل  الدسـ تري واالنتخ بـ ت، وال سـيم  االنتخ بـ ت الرئ سـي ،       
ــ   وسيواصــ      مــ  ــ  فــدي  ه مــ  للســال  واالســتقرار يف املن قــ  دون اإلقليمي ــي   الــت  ث أثل

اخل ع العم  م  مجي  اامل ت ص حل  املصـلح  علـا نـزع فتيـ  التـوتر يف وقـت ملكـر ومنـ          
 العنف  تص عد
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واحل لــ  يف مجملوريــ  أفريقيــ  الوســ ا تلعــمل علــا القلــ   وقــد أدت آخــر دورة مــن     - 84
ــدأت يف   ــيت ب ــف، ال ــ ة     26دورات العن ــن املع ن ــد م ــر  الســك ن للمزي أيلول ســلتممل، إىل تع

تــأخريات إةــ في  يف ااــدول الــزمل لالنتخ بــ ت  ومــن األمهيــ  مبكــ ن أن يقــد  إىل  وحــدوث
العدال  األفـراد املسـؤولون عـن أعمـ ل العنـف األخـرية وااملـ ت الراعيـ  ظـم  وال يـزال القلـ             
يس ور  إ ا  ب   وترية تنييذ توصي ت منتدى ب نغي للمص حل  الوطني   ومـن اململـم أن يـدعم    

يل ااملود اليت تلذظ  السل  ت االنتق لي  لكي ل  تنييـذ ااوانـ  احل جنـ  علـا ويـه      اجملتم  الدو
السرع   وأ ـل أيضـً  علـا املن قـ  ملـ  تقـو  بـه مـن عمـ  دؤول يف دعـم السـل  ت االنتق ليـ              

 الستع دة النظ   الدستوري ومك فح  اإلفالت من العق ل يف مجملوري  أفريقي  الوس ا 
ملــود الــيت تلــذظ  احلكومــ ت يف املن قــ  دون اإلقليميــ  وكي نــ ت األمــم وأ ــل علــا اا - 85

املتحــدة واملنظمــ ت غــري احلكوميــ  الوطنيــ  والدوليــ  ويــرك   آخــرون ملع اــ  األ ــر اإلنســ    
مجملوريــ  أفريقيــ  الوســ ا علــا الللــدان اجملــ ورة  ويف هــذا الصــدد،    يف  ت مــاألالنــ يم عــن 

ــدويل أ   ــدائي للمجتمــ  ال ــال   خل ــ       أكــرر ن ــ يل ال ــدعم امل ــا ويــه االســتعج ل ال ــد  عل ن يق
 االستج ب  اإلقليمي  املشترك  بن الوك الت لص حل مجملوري  أفريقي  الوس ا 

وال يـزال القلــ  يســ ور  إ ا  انعــدا  األمــن اللحــري يف خلــيج غينيــ   وأكــرر دعــور   - 86
لضــم ن ســري عمــ  مركــز التنســي   لــدول املن قــ  والشــرك   الــدولين لتــوفري املــوارد الال مــ    

األق ليمي علا حنو من س  وتشـغي  كـ  مـن املركـز اإلقليمـي لضـم ن األمـن اللحـري لوسـ           
أفريقي  واملركز اإلقليمي لضم ن األمـن اللحـري لغـرل أفريقيـ   وسيواصـ  املكتـ  اإلقليمـي،        

  وحشـد الـدعم   ب لتع ون مـ  مكتـ  األمـم املتحـدة لغـرل أفريقيـ ، تقـدم املسـ عدة يف املن قـ         
 فقيقً  ظذه األهدا، 

وب لنظر إىل الصالت املتن مي  بن التج رة غري املشـروع  يف األحيـ   المليـ  واام عـ ت      - 87
املسلح  يف املن ق  دون اإلقليمي ، مب  يف ذلك ييا الرل للمق وم ، أكـرر دعـور حلكومـ ت    

 العمـ  معـ  علـا وةـ  اسـتراتيجي       وس  أفريقي  واام ع  االقتص دي  لدول وس  أفريقيـ  إىل 
دون إقليميــ  للتصــدي ظــذه الظــ هرة  وب لتعــ ون مــ  مكتــ  األمــم املتحــدة املعــل ب ملخــدرات 
واارمي ، سيواص  املكت  اإلقليمي تقدم الدعم للجملود امللذول  علا املسـتوى دون اإلقليمـي   

 سأل  لتحديد الُنمُلج التع وني  اليت يلز  اتل عمل  ملع ا  هذه امل
وقد ةعف ييا الرل للمق وم  ةعيً  يـديدًا بيضـ  ااملـود اام عيـ  امللذولـ  مـن        - 88

الللدان املتضررة من ييا الرل للمق ومـ  ويـرك ئمل ، مبـ  يف ذلـك االفـ د األفريقـي، واألمـم        
ــ  أخــرى  غــري أن       ــ ، واالفــ د األورويب ويملــ ت معني ــ ت املتحــدة األمريكي املتحــدة، والوالي

ل للمق وم  م   ال له تأ ري كلري علا السك ن املدنين  ومن األمهيـ  مبكـ ن أن تلقـا    ييا الر
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الللدان املس مه  بقوات يف فرق  العم  اإلقليمي  الت بع  لالف د األفريقي ملتزم  وتتع ون بشـك   
و ي  م  بعضمل  اللعمل  ومن اململم ب لقدر نيسه أن يواص  الشـرك   الـدوليون تقـدم دعمملـم     

   العم  اإلقليمي  ليرق
وتعد املالذات اممن  ويلك ت االجت ر غري املشروع مبث ب  يراين احليـ ة اـيا الـرل     - 89

للمق وم   وأرح  ب لزي رة اليت قـ   هبـ  إىل السـودان امللعـوث اخلـ ع لالفـ د األفريقـي املعـل         
ومـ  السـودان إبـدا     ب لقض ي  املتصل  ريا الرل للمق وم   و دو  األمـ  يف أن تواصـ  حك  

نيس الروأ من التعـ ون للتحقـ  مـن مـزاعم ويـود يـيا الـرل للمق ومـ  يف كـ يف كنجـي            
وأدر  أن التحـدي ت اإلنســ ني  واإلمن ئيـ  الــيت توايململــ  املنـ ط  املتضــررة مـن عمليــ ت يــيا     
ج، الرل للمق وم  هي فدي ت ه ئل   وأدعو اامل ت امل حن  إىل مواصـل  السـري علـا هـذا النـمل     

 سيم  من أي  إع دة إدم   الع ئدين من ييا الرل للمق وم  وة ي  األطي ل  وال
وأود أن أعــرل مــن يديــد عــن تقــديري لكــ  مــن حكومــ ت بلــدان وســ  أفريقيــ       - 90

واام ع  االقتص دي  لدول وس  أفريقي  واام ع  االقتص دي  والنقدي  لوس  أفريقيـ  واالفـ د   
ــيج غين  ــ  خل ــي وان ــلحريات الكــملى واملؤسســ ت      األفريق ــ  ال ــدويل املعــل مبن ق ــؤ ر ال ــ  وامل ي

اإلقليمي  ودون اإلقليمي  األخرى لتع و م املتواص  م  مكت  األمم املتحـدة اإلقليمـي لوسـ     
أفريقي   وأعرل أيض  عن امتن   لك  من فرق  العم  اإلقليمي  الت بع  لالفـ د األفريقـي وفرقـ     

دة اانســي ت والللــدان املســ مه  بقــوات علــا تي نيملــ  والتزامملــ  لدمــ   العمــ  املشــترك  املتعــد
السال   وُأعرل عن تقديري أيض  حلكوم  ويع  غ بون علا حسن ةـي فتملم  ومسـ عدهتم    
املســتمرة للمكتــ   وُأعــرل عــن امتنــ   ملختلــف كي نــ ت منظومــ  األمــم املتحــدة الع ملــ  يف  

ــك رؤســ   عم    ــ  يف ذل ــ  الوســ ا، مب ــ      أفريقي ــمل  اإلقليمي ــم املتحــدة للســال  ومك تل ــ ت األم لي
 وأفرقتمل  الق ري  وغريه  من الكي ن ت املعني ، لدعمملم للمكت  وتع و م معه 

بـ  يلي، وملـوظيي    ويف اخلت  ، أود أن أعرل عن امتن   ملمثلي اخل ع، السيد علد اهلل - 91
 واألمن يف وس  أفريقي  املكت  مل  يلذلونه من يملود دؤوب  للنملو  بقضي  السال  

  
 


