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 أفريقياتقرير األمني العام عن أنشطة مكتب األمم املتحدة لغرب   
  

 مقدمة - أوال 
ــيس أبلغــ  (، S/2013/759) 20١3كــان ا األوديسيربــ     23يف رســالة مخر ــة   - ١ رئ

ت ديـد واليـة مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا        مب افقة اجمللـس علـت ت يتـي  ب    جملس األمن
أا أقـدم ىل  اجمللـس تقريـرا كـة سـتة أ ـ ر        ، وطلـب 20١6كـان ا األوديسيربـ      3١حىت 
 .ةل اليتنفيذ اعن 
. 20١5كـان ا األوديسيربـ      3١مت زيي ليـ  ىل    ١ ويغطي هذا التقريـر الفتـرة مـن    - 2

منطقـة رـرب أفريقيـا، ويعـرن األنشـطة       يفاجتاهـا   االوه  يعطي حملة عامـة عـن التطـ را  و   
وتعزيـز القـدرا     ،يف جماال  املربـاعي ام يـدة   رب أفريقيااألمم املتحدة لغ ال  قام هبا مكتب

علــت اليــعيد سوا امقلي ــي تيــديا لع طــار العــابرة للحــدوس واملتعــدسة األو ــ  الــ   ــد     
وتع ـيم   ،امكم الر يد، واحترام سـياسة القـان ا وحقـ   امنربـاا     وتشجيعبالربالم واألمن، 

 مكتب األمم املتحـدة لغـرب أفريقيـا    ما يق م ب ا التقرير أيض ويعرنمراعاة املنظ ر اجلنرباين. 
ــة وسوا امقلي يــة، وال ســي ا      ــترام مــع املنظ ــا  امقلي ي ــي واجل اعــة    باال  ــاس األفريق اال 

وا ـاس رـر مـان ، مـن أ ـة ىل ـاعة        سحـ ن ريـ ة تشـا    االقتياسية لدود رـرب أفريقيـا وجلنـة   
 الربالم واالستقرار يف ررب أفريقيا.

  
 اجتاها  يف منطقة ررب أفريقيااالالتط را  و -ثانيا  

عــدس مــن التطــ را  الربياســية   حــد (، S/2015/472) الربــاب  يتقريــر يتــدورمنــذ  - 3
 عامــة انتخابــا في ــا ت يــواألمنيــة الرئيربــية يف رــرب أفريقيــا،  ي يتــان يف الألــداا الــ  أ ر 

 ب ركينـا فاسـ ، ارـطرب   . ففـي  20١6عـام   هـذ  االنتخابـا  يف   ا اجترى في اال  يعتزم أ أو
كتيأة األمـن الرئاسـي، الـ      أيل ديسأت  ، ١6س  الع لية االنتقالية بربأب انقالب قاست ، يف 

http://undocs.org/ar/S/2013/759
http://undocs.org/ar/S/2015/472
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تشكة ق ة خنأة عربكرية. ر  أا قاسة االنقالب ُأ  وا علـت التخلـي عـن الربـلطة يف أعقـاب      
ء الألـد، مدع مـة مـن القـ ا  املربـلحة النظاميـة، ومقترنـة بضـغ          تعأئة  عأية ع ت كـة أاـا  

أيل ديســأت  ، أعيــد تنيــيب املخسربــا  االنتقاليــة،      23مكثــم مــن اجملت ــع الــدو . ويف    
مســب باســتئنان األنشــطة الراميــة ىل  ىل ــراء االنتخابــا . ويف رينيــا، أ ريــت االنتخابــا    ممــا

سـل ي، وأسـفر  عـن ىلعـاسة انتخـاب الـرئيس        تشـرين األوديأكتـ بر يف  ـ     ١١الرئاسية يف 
تشـرين   25املنت ية واليت ، ألفا ك ندي . ويف ك   سيف ار، أ ريـت االنتخابـا  الرئاسـية يف    

األوديأكت بر وأسفر  عن ىلعاسة انتخاب الرئيس املنت ية واليت  آالساا أواتـارا. ويف النيجـر،   
تـرة الربـابقة علـت االنتخابـا  الرئاسـية      است ر تياعد الت ترا  بـني األطـران الربياسـية يف الف   

بيربـاو هـي األ ـرى     -. و ـ د  رينيـا   20١6وال ملانية ال  يزمع ىل راؤها يف  ـأا/يف اير  
ــد ىل  النظــام الدســت ري يف        ــذ عــ سة الأل ــ ترا  سياســية هــدس  بتقــ ي  التقــدم احملــرز من ت

 .20١4 عام
ديـدا  األمنيـة عـ  امـدوس،     وظلت عدة  ديا ، تتيـة باالاجتـار باملخـدرا  وبالت     - 4

ــرتأ   ــديا   طــ ة أ ــرى بانتشــار       ــة. وت ــة سوا امقلي ي ــت املنطق ــ ث ا ســلأيا عل ُت ــار ت ت
التطــرن وامرهــاب امليــح بني بــالعنم يف حــ ن ريــ ة تشــاس. ويف هــذا اليــدس، كــاا بــدء 

يف ىلطـار   الع ليا  العربكرية املشـتركة بـني القـ ا  العربـكرية للكـام وا والنيجـر ونيج يـا،       
 الق ة املشتركة املتعدسة اجلنربيا  ال  أنشئت ملكافحة ب ك  حرام، تط را حم  سا.  

تشرين الثـاينين ف   أا سـ الي ا، وهـي مـن بـني الألـداا الثالثـة األ ـد          8وأعلن يف  - 5
تضررا بتفشي ف وت ىليأ ال، قد أيتأحت  الية من عدوى اميأ ال. ر  أا رينيا قد سـجلت  

ــا قــد ســجلت في ــا حــاال   ديــدة يف تشــرين      في ــا بضــع حــاال  نشــطة، يف حــني أا لي ي
 الثاينين ف  .

 
 التط را  الربياسية -ألم  

ــل ية يف       - 6 ــة سـ ــية وبرملانيـ ــا  رئاسـ ــت انتخابـ ــ ، أ ريـ ــا فاسـ ــرين  29يف ب ركينـ تشـ
الثــاينين ف  ، فشــكلت بــذل   امتــة املرحلــة االنتقاليــة. وقــد روقأــت هــذ  االنتخابــا  مــن    

ــا مــن اال ــاس األفريقــي، واجل اعــة    876مراقــب حملــي و  ١6 200 انــب اــ   ــا سولي مراقأ
االقتيــاسية لــدود رــرب أفريقيــا، واال ــاس االقتيــاسي والنقــدي لغــرب أفريقيــا، واال ـــاس          
األورويب، واملنظ ــة الدوليــة للفرنك ف نيــة. ووفقــا للنتــائ  الن ائيــة لالنتخابــا  الرئاســية الــ     

كــان ا األوديسيربــ  ، فــاز رو  مــارم كريربــتياا    ١5 ا جلنــة اجمللــس الدســت ري يف  تــأعلن
يف املائـة مـن األيتـ ا . وتـال       53.46كاب ري ، من حركة الشعب من أ ة التقـدم، بنربـأة   

يف املائـة.   29.62يف الترتيب زيف يـن سيابريـ ، مـن اال ـاس مـن أ ـة التقـدم والتغـي ، بنربـأة          
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ة لالنتخابا  التشريعية، ال  أعلنت ا جلنـة االنتخابـا  ال طنيـة املربـتقلة يف     وتش  النتائ  األولي
كان ا األوديسيربـ  ، ىل  عـدم  قيـ  أي حـزب ألرلأيـة مطلقـة، حيـح حيـلت حركـة           2

مقعـدا، يلي ـا اال ـاس مـن أ ـة التقـدم والتغـي          ١27مـن   55الشعب مـن أ ـة التقـدم علـت     
 جمللس الدست ري بعد عن النتائ  الن ائية.  مقعدا. ومل يعلن ا 33الذي حية علت 

أيل ديســـأت  ، تشـــاركت األمـــم املتحـــدة واال ـــاس األفريقـــي واجل اعـــة        ١5ويف  - 7
االقتياسية لدود ررب أفريقيا يف رئاسة اال ت اع الرابع للفري  الـدو  ملتابعـة وسعـم الع ليـة     

اال ت اع تفـاؤد عـام بشـ ا ىلمتـام      يف ب ركينا فاس ، الذي عقد يف واراسور . وساس االنتقالية
أيل ديسأت  ، اقتحم أفراس من كتيأة األمن الرئاسـي ا ت اعـا    ١6الع لية االنتقالية. ولكن يف 

ــدة          ــدا، وع ــ زراء ىلســح  زي ــيس ال ــدو، ورئ ــرئيس ميشــية كافان ــ ا ال ــ زراء، واعتقل ــس ال جملل
الـ ط  للدققراطيـة بقيـاسة    مربخولني آ رين. وقام ا رية املخسربا  االنتقالية وبإنشـاء اجمللـس   

اجلنــراد ريلــأ  سيانديريــ ، الــذي كــاا لفتــرة ط يلــة مربــاعدا للــرئيس الربــاب  بليــز كامأ ريــ .  
علت و   الربرعة ىل  ىلسانة االنقالب باممجاع. واسـتجابة لـذل  التطـ ر     وباسر اجملت ع الدو 

حك مـا  اجل اعـة   قام الرئيس ماكي ساد رئيس الربنغاد، بيفت  رئـيس هيئـة رؤسـاء سود و   
االقتيــاسية لــدود رــرب أفريقيــا، والــرئيس بــ ين يــايي رئــيس بــنن بيــفت  ال ســي  امقلي ــي     
ــة. ويف        ــا، باســت الد   ــ س سبل ماســية مــة األزم ــدود رــرب أفريقي للج اعــة االقتيــاسية ل

أيل ديسأت  ، تد لت الق ا  املربلحة لأ ركينا فاسـ  لـتغ  ميـزاا القـ ة وتربـاعد علـت        2١
األسات لت قيع اتفـا  أفضـت ىل  اجت يـع كتيأـة األمـن الرئاسـي سا ـة ثكنادـا واجتريـدها           ىلرساء

 من أسلحت ا الثقيلة.  
أيل ديســـأت  ، أعيـــد تنيـــيب الـــرئيس االنتقـــا  كافانـــدو واملخسربـــا         23ويف  - 8

االنتقاليـــــة. ويف اليـــــ م التـــــا ، ألعلنـــــت الربـــــلطا  حـــــة كتيأـــــة األمـــــن الرئاســـــي. ويف  
 ،  نت الق ا  املربلحة ال طنية هج ما علت ثكنـا  كتيأـة األمـن الرئاسـي     أيل ديسأت  29

يف واراسور ، أسفر عن استربالم العنايتر املتأقية من الكتيأة سوا وقـ ع  ربـائر يف األروا .   
ــاة        ــن وفـ ــفر عـ ــد أسـ ــالب قـ ــ ا االنقـ ــة بـ ــة االنتقاليـ ــاس  امك مـ ــابة   ١5وأفـ ــا وىليتـ  خيـ

، وافـــ  اجمللـــس االنتقـــا  الـــ ط  علـــت تعـــدية تشـــرين الثـــاينين ف   5 خيـــا. ويف  25١
 سست ري َي نع حماوال  ىلعاسة النظر يف مدة ال الية الرئاسية مربتقأال.  

ويف أعقــــــاب ىلطــــــال  ع ليــــــة امــــــ ار الغــــــي  بــــــني امك مــــــة واملعاررــــــة يف   - 9
، وقعت األطران اتفاقا سياسـيا لتنقـيب سـجة النـا أني، والسـتأداد بعـ        آبيأرربطس 20

املربتقلة. وتض ن االتفا  أيضا أحكاما تقضي بـإحالد ممـثلني    نة االنتخابا  ال طنيةأعضاء جل
جملربا حمليا، متا ـيا مـع نتـائ  االنتخابـا       ١28عن املعاررة حمة معينني من قأة امك مة يف 
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. ك ا ُاتف  علت أا ُتجرى االنتخابا  احمللية  ـالد النيـم األود مـن    20١3التشريعية لعام 
علــت الــررم مــن أا االتفــا  كــاا يربــت دن ديئــة ظــرون م اتيــة لتنظــيم          . و20١6عــام 

ــة      ــرة ام ل ــ ترا  بــني امك مــة واملعاررــة مربــت رة. و ــابت فت االنتخابــا ، فقــد ظلــت الت
وفقا ملا أفاس  بـ  التقـارير، ىل  وفـاة ثالثـة      االنتخابية ال  أعقأت ذل  ح اس  عنم أفضت،

  خص. ١00أ خاص وىليتابة ا  
تشرين األوديأكت بر، وُأعلن في ـا فـ ز الـرئيس     ١١ ريت االنتخابا  الرئاسية يف وُأ - ١0

يف املائـة مـن األيتـ ا ، يف حـني حيـة زعـيم املعاررـة         57.8املنت ية واليتـ  بنربـأة    ك ندي 
يف املائـة. وقـد    3١.4الرئيربي سيلل  سالياا سيالل ، من ا اس القـ ى الدققراطيـة الغينيـة، علـت     

مراقــب وطــ ، مــن بينــ م   ١3 000مراقــب سو  و  500ابــا  مــن  انــب  روقأــت االنتخ
امرأة. وأ ـاس  بعثـا  املراقأـة، الـ  رـ ت اال ـاس األفريقـي واجل اعـة االقتيـاسية           2 000

لدود ررب أفريقيا واال اس األورويب واملنظ ة الدولية للفرنك ف نية، بارتفـاع نربـأة املشـاركة    
ىلا كانت قد الحظت و  س  ديا  ل  ربتية وتقنيـة كـأ ة.   وبالرب  الربل ي لالنتخابا ، و

وندس معظم املر حني الرئاسيني املنافربـني للـرئيس ك نديـ  بالتحـديا  الل  ربـتية والتشـغيلية       
ــالل    ١4الــ  ل حظــت أثنــاء ع ليــا  االقتــراع. ويف   تشــرين األوديأكتــ بر، أعلــن ســيلل  سي

قــدم ثالثــة مــن مر ــحي املعاررــة، ىلثــر  انربــحاب  مــن الربــأا  الرئاســي. وعــالوة علــت ذلــ ، 
ىلعــالا جلنــة االنتخابــا  ال طنيــة املربــتقلة للنتــائ  املخقتــة لالنتخابــا ،  ــكاوى ىل  احملك ــة     
الدست رية. ومل يكن من بني هـخالء حـزب ا ـاس القـ ى الدققراطيـة الغينيـة الـذي ينت ـي ىلليـ           

الدســت رية مجيــع الشــكاوى،  تشــرين األوديأكتــ بر، رفضــت احملك ــة 3١الربــيد سيــالل . ويف 
 وأقر  ىلعاسة انتخاب الرئيس ك ندي .

ويف النيجر، هي نت االسـتعداسا  لالنتخابـا  الرئاسـية والتشـريعية، املزمـع ىل راؤهـا        - ١١
، علـــت املشـــ د الربياســـي. وأعربـــت األحـــزاب الربياســـية عـــن   20١6 ـــأا/يف اير  2١يف 

ــاس اتيئــا  املعنيــة بام ــران      علــت االنتخابــا ، وطالأــت بتنقــيب ســجة      ــ ارل ا ىلزاء حي
النـا أني واجلــدود الـزم  لالنتخابــا . وعلــت الـررم مــن أا امك مــة قـد أعلنــت اســتعداسها     
ملناقشة هذ  القضايا مـع املعاررـة يف ىلطـار اجمللـس الـ ط  للحـ ار الربياسـي، فلـم  ـرز تقـدم           

لقــأ  علــت مــا أمــاسو، يـذكر حــىت ا ا. ويف ال قــت نفربــ ، احتــدمت التــ ترا  بعــد ىللقــاء ا 
زعيم امركة الدققراطية النيجرية من أ ـة ا ـاس أفريقـي املعاررـة والـرئيس الربـاب  للج عيـة        

ــد    مــن منفــا  اال تيــاري    20١5تشــرين الثــاينين ف     ١4يف  ال طنيــة، بعــد ع ستــ  ىل  الأل
 فرنربا.   يف
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ويف بنن، يربتعد الألد ا ا، بعد االنتخابا  التشريعية واحمللية النا حة الـ   ـر  يف    - ١2
. 20١6 ـأا/يف اير   28، لعقد االنتخابا  الرئاسية يف 20١5وحزيراايي ني  نيرباايأبرية 

 لعمـم املتحـدة   ىل  الألـد يف أيل ديسـأت   بعثـة    ألوفـد ُ  وبناء علـت طلـب الـرئيس بـ ين يـايي،     
ييم االحتيا ا  االنتخابيـة مـن أ ـة تقيـيم اسـتعداسا  الألـد لالنتخابـا . وأويتـت         معنية بتق

الأعثــة بإنشــاء أطــر لعقــد مشــاورا  منتظ ــة بــني أيتــحاب امليــلحة ملعاجلــة القضــايا املعلقــة،    
وأحاطــت عل ــا بــاجل  س الــ  يأــذتا أيتــحاب امليــلحة املتعــدسوا ملعاجلــة الشــ ارة املتيــلة     

. وأويتت أيضا ب ا تقدم منظ مة األمـم املتحـدة والشـركاء الـدولي ا     بن عية بطاقا  االقتراع
 .20١6ا  روا سع ا سياسيا وتقنيا لتنظيم االنتخابا  الرئاسية يف عام 

تشــرين األوديأكتــ بر، وافــ  جملـــس الشــي ع يف نيج يــا علــت املر ـــحني        29ويف  - ١3
ــرئيس حم ــدو ب هــا     ــذين مســاهم ال ــثالثني ال ــ زاريني الربــتة وال ــرئيس  ال ري. ووايتــلت ىلسارة ال

وفقا السـتراتيجيت  املعلنـة، الربـ  يف ام ـراءا  املتعلقـة بـالتحقي  مـع مربـخولني يف          ب هاري،
يشتأ  يف رل ع م يف فرباس مـا  وبتقـدق م ىل  حماك ـة  نائيـة، بين ـا زعـم        امك مة الربابقة

م ـراءا   ـدوها   بع  أعضاء حزب الشعب الدققراطي، امزب اماكم الرباب ، ب ا هذ  ا
 سوافع سياسية.  

ويف رانا، قدم امزب ال ط  اجلديد طلأا ىل  جلنة االنتخابا  يـدع  ىل  تنقـيب قائ ـة     - ١4
النـا أني، مـدعيا أا الربـجة يتضـ ن عـدسا كـأ ا مـن مـ اط  سود أ نأيـة. واسـتجابة لــذل            

قلــدمت  اللــ   تشــرين األوديأكتــ بر 30و  29الشـارة، نظ ــت اللجنــة منتــدى ُعقــد يـ مي   
األحزاب الربياسية ومجاعا  اجملت ع املدين أورا  م قـم متن عـة بشـ ا القضـية. وتـ   ىلسارة      
النقا  يف املنتدى جلنـة مخلفـة مـن  ربـة أعضـاء سُتر صـد ت يتـيادا اللجنـة يف قرارهـا النـ ائي           

 بش ا الربجة.
بـاي ك رومـا بعـزد    أيتدر  احملك ة العليا، ىلثر قيـام الـرئيس ىلرنربـت     ويف س الي ا، - ١5

، حك ـا  20١5النائب الرباب  لرئيس اجل   رية يت  ية سام س مانا يف وقت ساب  من عام 
أيل ديســأت   أقــر  فيــ  سســت رية هــذا العــزد. ويف ال قــت نفربــ ، ألســ م اقتــرا  جلنــة    9يف 

 ،20١6االنتخابـا  ال طنيـة الـداعي ىل  ت  يـة االنتخابـا  احملليـة املرتقـب ىل راؤهـا يف عـام          
بربأب التـ   ا  يف ىل ـراء تعـداس وطـ ، يف ىلطـال  تك نـا  بشـ ا مـا ىلذا كانـت حمـاوال            
ســتأذد مر ــاء االنتخابــا  الرئاســية والتشــريعية املقــرر ىل راؤهــا يف م عــد ال يتجــاوز أوائــة  

. وأعربـت األحـزاب الربياسـية أيضـا عـن ااوف ـا مـن متديـد حالـة الطـ ار  الـ             20١8 عـام 
بربأب ف وت ىليأ ال، وال  قـد تربـتخدم، وفقـا ملـا تدعيـ       آبيأرربطس  27 أعلن ا ال ملاا يف

 هذ  األحزاب، كذريعة لت  ية االنتخابا .
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مت زيي لي  تعديال لقان ا االنتخابـا  رفـع    7ويف رامأيا، اعت د  اجل عية ال طنية يف  - ١6
ــتعني أا       ــ  ي ــع التر ــيب ال ــدفع ا  بدر ــة كــأ ة رســ م تربــجية األحــزاب الربياســية ووسائ ي

املر ــح ا الــذين ن رــ ا منافربــة انتخابيــة. وويتــم امــزب الــدققراطي املتحــد، هــ  أحــد  
أحــزاب املعاررــة الرئيربــية، هــذا التعــدية ب نــ  حماولــة متع ــدة لتع يــ  الع ليــة الدققراطيــة يف   
الألد. وأعلنت عدة أحزاب معاررة، من بين ا امزب الدققراطي املتحـد، اعتزام ـا الطعـن يف    

 ن ا االنتخابا  املعدد.قا
ويف م ريتانيــا، أس  االنقربــاما  الدا ليــة يف امــزب الربياســي امــاكم، اال ــاس مــن  - ١7

أ ة اجل   رية، ىل  ىل راء ثالثة تعديال  وزارية يف أقة مـن عـام. ويف ال قـت نفربـ ، بـدأ       
ــر      7يف  ــع، ىلث  أيل ديســأت   مشــاورا  تربــت دن ىل ــراء حــ ار سياســي وطــ   ــامة للج ي

ت  ية انتخابا  جملـس الشـي ع ىل  أ ـة رـ  مربـ ت، وهـي انتخابـا  كـاا يزمـع ىل راؤهـا           
أيتال يف آذاريمارت. و الفا لل حاوال  الربابقة، فإا مأاسرة ام ار اماليـة تشـ ة النقابـا     
وممــثلني لل جت ــع املــدين. رــ  أا املنتــدى الــ ط  للدققراطيــة وال حــدة، وهــ  أبــرز ائــتالن    

ررة، رف  املشاركة، وسـ  مـزاعم بـ ا الغـرن مـن امـ ار هـ  مت يـد الطريـ           ألحزاب املعا
 أمام تعدية سست ري جييز للرئيس اما  التقدم ل الية ثالثة.

واخنفــ  بدر ــة كــأ ة تفشــي فــ وت ىليأــ ال يف املنطقــة سوا امقلي يــة يف الفتــرة          - ١8
ير في ا رـ ن منـاط  وارـحة    املش  لة بالتقرير. ففي رينيا، ال  كانت حاال  العدوى تنح

تشــرين الثــاينين ف  ، ليأــدأ بــذل  العــد   ١6امــدوس،  ــرر آ ــر مــري  مــن املربتشــفت يف  
التناز  معالا الألد  اليا من العـدوى بفـ وت ىليأـ ال. وظ ـر  يف لي يـا، بعـد أا كـاا قـد         

  حــاال  أيل ديســأت   لل ــرة الثانيــة، ثــال 3ُأعلــن  ل هــا مــن العــدوى بفــ وت ىليأــ ال يف  
ــة األمــم       ديــدة يف تشــرين الثــاينين ف   ا احت اؤهــا علــت و ــ  الربــرعة. ومنــذ ىلرــال  بعث

مت زيي ليـ ، ت لـت هيئـة التعـاوا يف مكافحـة       3١املتحدة للتيدي العا ـة لفـ وت ىليأـ ال يف    
. ف وت ىليأ ال املشتركة بني ال كاال  تنربي  استجابة األمم املتحدة يف املنطقـة سوا امقلي يـة  

ويف تلــ  األثنــاء، بــدأ  ا تأــارا  التطعــيم يف رينيــا وســ الي ا. ويف أعقــاب املــخمتر الــدو    
بش ا التعايف من ىليأ ال، الـذي استضـفُت  بني يـ رم يف مت زيي ليـ ، استضـان اال ـاس األفريقـي        

أيضـــا مـــخمترين ىلقلي ـــيني معنـــيني بالتعـــايف مـــن فـــ وت ىليأـــ ال، وذلـــ  يف   وا ـــاس رـــر مـــان 
، علــت التــ ا . وبامرــافة ىل  ال نــام   آبيأرربــطس ١3و  ١2 زيي ليــ  يف يف يــ مي مت 22

سوا امقلي ي الذي اقترح  ا اس رر مان ، ورعت حك مـا  الألـداا املتضـررة بـرام  وطنيـة      
  ايتة هبا بش ا التعايف من الف وت.  
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 االاجتاها  األمنية -باء  
ومتيزهـا أساسـا اتج ـا  امرهابيـة      هشـة رـرب أفريقيـا   يف  العامـة  تظة امالـة األمنيـة   - ١9

ال  ُتشن يف منطقة ح ن ري ة تشاس. ىلذ است ر  هج ا  مجاعة ب كـ  حـرام امرهابيـة يف    
نيج يا، علت الررم من تزايد الع ليا  العربـكرية. و ـالد الفتـرة املشـ  لة بـالتقرير، نفـذ        

 ـخص. وللـت أبـرز اتج ـا       ١ 200هج ما، أسفر  عـن وفـاة    49مجاعة ب ك  حرام 
ــع يف أب  ــا يف      ــة م اق ــدسة حــدثت يف ثالث ــ بر،   2األ ــرى تفجــ ا  متع تشــرين األوديأكت

ميـليا   45تشرين األوديأكتـ بر، ُقتـة    23 ر ا. ويف  4١قتيال و  ١8وأسفر  عن وق ع 
مـاوا.  يف هج مني انتحاريني علت مربجدين يف مايدور ري ب الية ب رن ، ويف يـ ال ب اليـة أسا  

وىل   انب الش اد الشرقي،   د  أ زاء أ ـرى مـن نيج يـا أع ـاد عنـم طـائفي كانـت        
 تتعل  يف أحياا كث ة بزناعا  بني الرعاة واملزارعني.  

أثنـاء   ويف منطقة سيفا بـاجلزء اجلنـ يب الشـرقي مـن النيجـر،  ـنت مجاعـة ب كـ  حـرام          - 20
 خيـــا.  20 خيـــا وأيتـــيب  36ا الفتـــرة املشـــ  لة بـــالتقرير أربـــع هج ـــا ، ُقتـــة في ـــ 
تشــرين األوديأكتــ بر، حالــة    28يف  واســتجابة تــذ  اتج ــا ، مــدس  حك مــة النيجــر،     

الطـ ار  املفرورـة يف سيفــا لفتـرة ىلرـافية قــدرها ثالثـة أ ـ ر. وأفضــت تلـ  التـداب  األمنيــة         
ة. ك ـا أسـفر    تقييد التجارة بني املقي ني واجملت عا  اخلار ية وىل  ارتفاع أسعار األرذي ىل 

عــن تقلــيص اخلــدما  اليــحية ألا بعــ  مــ ظفي اخلدمــة املدنيــة قــام ا ىلمــا هبجــر وظــائف م   
 بطلب نقل م ىل  مناط  أ رى بربأب انعدام األمن.   وىلما
ــر مــن      - 2١ ــة يف سيفــا مــن  ــراء و ــ س أكث ــد تفــاقم امال  ــخص مــن   2١0 000وتزاي

مما فرن رـغ طا علـت اخلـدما  األساسـية.     املشرسين سا ليا والال ئنييالعائدين من نيج يا، 
وتش  التقديرا  ىل  أا أع ـاد العنـم الـ  ترتكأـ ا مجاعـة ب كـ  حـرام قـد أس  ىل  تشـريد          

مليـ ا طفـة. وتعـرن للتشـريد أيضـا       ١.2ملي ا  خص يف لـاد نيج يـا، مـن بينـ م      ١.2
 تشاس والكام وا والنيجر. طفة آ ر يف 265 000
ــ ف    - 22 ــت ت ــرئيس ب هــاري     وع ــال عل ــني ال ــع ملكافحــة مجاعــة ب كــ  حــرام، َع ــ ة سف ق

ــلحة يف       ــ ا  املربــ ــا للقــ ــن القــــ مي ورئيربــ ــدا لعمــ ــارا  ديــ مت زيي ليــــ . ويف  ١3مربتشــ
نغـاال امدوسيـة بعـد ع ليـا       - أيل ديسأت  ، قام اجليش النيج ي بت مني مدينة رـامأ رو  2

اسهـا اجلــيش يف أيل ديســأت    بريـة و  يــة اسـتغرقت عــدة أيــام. وأسـفر  ع ليــا  أ ــرى ق   
وتشرين األوديأكت بر عـن تـدم  عـدة معربـكرا  لبرهـابيني، وأسـر أو استربـالم أكثـر مـن          

طفـال.   ١92امـرأة و   ١38 خيا، من بين م ما ال يقة عـن   338مقاتال، وىلنقاذ ا   320
، اتفـ   مت زيي ليـ   29وبعد أا ا ت ع الرئيس ب هـاري مـع الـرئيس بـ د بيـا يف الكـام وا يف       
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الزعي اا علت  ربني التعاوا األم  وتأـاسد املعل مـا  االسـتخأاراتية. ك ـا تنشـر الكـام وا       
 فرس يف منطقة الش اد األقيت لتدعيم األمن يف املنطقة. 2 000ق ا  ىلرافية ق ام ا 

وفي ـا يتعلـ  بتشــغية القـ ة املشـتركة املتعــدسة اجلنربـيا ، بـدأ  قــ ا  مربـلحة مــن         - 23
والنيجر ونيج يا تنفيذ ع ليا  مشتركة. وما زالت بنن وتشاس تعكفاا علت نشـر  الكام وا 

أيل ديسأت  ، أعلنـت فرنربـا سع  ـا لنيج يـا رـ ن ىلطـار القـ ة املشـتركة.          ١4ق اد ا. ويف 
وقدمت ال اليا  املتحدة األمريكية، يف ىلطار تع ـدها بـدعم بلـداا جلنـة حـ ن ريـ ة تشـاس،        

عربكرية أ رى ىل  النيجـر، و ـرعت منـذ ذلـ  امـني يف تـدريب        طائريت استطالع ومعدا 
وحــدا  مــن  ــيش النيجــر. ومــن اجلــدير بالــذكر أا ىلسارة ال اليــا  املتحــدة قــد أعلنــت يف    
تشـرين األوديأكتـ بر أرــا تنظـر يف رفــع القيـ س الـ  فررــت ا علـت بيــع األسـلحة ىل  نيج يــا،        

 .20١4وهي قي س سارية املفع د منذ عام 
ــالتقرير.     - 24 ــة الربــالم يف مــا   ــالد الفتــرة املشــ  لة ب وظلــت الت ديــدا   ــد  بع لي

حزيراايي نيـ  بـني امك مـة وائـتالن امركـا        20وعلت الررم من اتفا  الربـالم امل قـع يف   
املربــلحة يف لــاد مــا ، فقــد حــدثت عــدة انتــ اكا  لالتفــا . وعــالوة علــت ذلــ ، تعــرن   

تشــرين الثــاينين ف  ، تجــ م مجاعــة مــن املربــلحني   20يف  فنــد  راسيربــ ا بلــ  يف بامــاك ، 
 خيـا وىليتـابة عـدة أ ـخاص. وقـد أعلنـت مجاعـة املرابطـ ا امسـالمية           20أسفر عن وفاة 

تشـرين   28املتشدسة وتنظيم القاعدة يف بالس املغرب امسالمي مربخوليت  ا عـن اتجـ م. ويف   
مـم املتحـدة املتكاملـة املتعـدسة األبعـاس      الثاينين ف  ، أسى هج م مربـلب علـت معربـكر بعثـة األ    

لتحقيــ  االســتقرار يف مــا ، يف كيــداد، ىل  وفــاة اثــنني مــن حفظــة الربــالم وكــذل  مقــاود    
مــن حفظــة الربــالم ومـ ظفني مــدنيني. ك ــا كــاا لعــدم االســتقرار يف   20مـدين، وىل  ىليتــابة  

ســ ، تعررــت نقطــة  مــا  انعكاســا  مأا ــرة علــت املنطقــة سوا امقلي يــة. ففــي ب ركينــا فا   
ــة يف        ــة النيجري ــن امــدوس املالي ــالقرب م . ويف آبيأرربــطس 23 ــرطة تجــ م يف أورســي ب

تشرين األوديأكت بر، وقع هج م آ ـر علـت لـ اء الـدرم يف سـام رور اا، علـت بعـد اـ           9
 كيل مترا من أراري ما ، ف سفر عن قتة  ربة أ خاص وىليتابة اثنني. 30
ا  وامل اس ر  املشروعة األ رى  ارال  ط ا يف املنطقـة سوا  ويظة االاجتار باملخدر - 25

ــرة مــن مت زيي ليــ  ىل  تشــرين          ــة. وقــد يتــاسر  ســلطا  مطــارا  املنطقــة، يف الفت امقلي ي
كيل ررامـا مـن اتـروين،     44كيل ررام مـن الك كـايني، و    ١00األوديأكت بر، ما يزيد علت 

وكــاا معظــم هــذ  املــ اس متج ــا ىل  مقايتــد  كيل ررامــا مــن امليتامفيتــامني، ١20وأكثــر مــن 
علت حامـة رسـائة    تشرين األوديأكت بر 2أوروبية وآسي ية. وا القأ  يف مطار الر ت يف 

ــ     ــفر  ومعـ ــدى سـ ــ سر     9١لـ ــا يتـ ــامني. ك ـ ــن امليتامفيتـ ــا مـ ــار يف   كيل ررامـ ــار ساكـ مبطـ
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مـن قأـة. ولـ ح ،     حزيراايي ني   حنتاا من القا ، وه  ماسة مل يكن ُيتا ر هبـا يف املنطقـة  
بامرافة ىل  ذل ، تزايد االاجتار باألحياء ال ية. ىلذ أفـاس  رينيـا بإلقـاء القـأ  عـن اثـنني مـن        
م ريب القرسة العليا وأن اع أ رى من األحياء ال ية يف ع لية مشتركة نفـذدا الشـرطة ال طنيـة    

. ويف تطـ ر ىلجيـايب،   رربـطس آبيأبالتعاوا مع املنظ ة الدولية للشرطة اجلنائية )امنتربـ د( يف  
مل يربــجة  ــالد الفتــرة املشــ  لة بــالتقرير ســ ى حــاسثني مــن حــ اس  القريتــنة الأحريــة يف   

  لي  رينيا.
 

 اال ت اعية االقتياسيةاالاجتاها   - يم  
ــ  يتــندو  النقــد الــدو ، يف ت قعــا  حديثــة أعلنــ ا يف تشــرين األوديأكتــ بر،         - 26 تنأ

ــة سوا   ــام يف املنطق ــ  ع ــة نربــأت    ريــدو    ــة يف عــام   3.75امقلي ي ، ونربــأت  20١5يف املائ
. وفي ـا نـص بلـداا    20١4يف املائـة يف عـام    5، بالقيـات ىل   20١6يف املائة يف عـام   4.25

ــ  بنربــأة         ــدد الن  ــدر مع ــا ككــة، ُيق ــرب أفريقي ــدود ر ــة االقتيــاسية ل ــة 4اجل اع يف  يف املائ
. 20١4يف املائـة يف عـام    6بالقيـات ىل   ، 20١6يف املائـة يف عـام    4.7، وبنربأة 20١5 عام

املاليــة  وتزايــد يتــع بة الظــرون ويعــزى التأــاطخ أساســا ىل  اخنفــان أســعار الربــلع األساســية،
العامليـة. ك ـا أس  أع ـاد العنــم الـ  تقـ م هبــا مجاعـة ب كـ  حــرام ور هـا مـن اجل اعــا ،          

، مما ق ن املالية العامة وقلـة  ما  والنيجر ونيج يا، ىل  تع ي  النشا/ االقتياسي و ايتة يف
مــن ىلمكانيــة تــ افر ىليــراسا  ىلرــافية مــن االســتث ار املأا ــر األ ــنل. ويف حــاد ظلــت أع ــاد   

 العنم مربت رة سوا ت قم، فإا الن   االقتياسي سيت ثر ت ثرا سلأيا.
وينتظــر، مــع بــدء ااربــار آثــار تفشــي فــ وت ىليأــ ال، أا َيربــت نم الن ــ  االقتيــاسي   - 27

ــع أا       مربــ ت ــن املت ق ــا. ولكــن م ــا ولي ي ــة يف ســ الي ا وريني ــة املقأل    ــالد الربــن ا  القليل
يف املائة بربأب ىلرال   ـرك  حديـد    20ب كثر من  20١5ينك ش اقتياس س الي ا يف عام 

رئيربيتني. ويف نيج يا، أسى اخنفان أسعار النف  العاملية وتأـاطخ النشـا/ االقتيـاسي املـرتأ      
ا سيحد  يف الفترة التالية لالنتخابا  ىل  سفـع امك مـة الذـاذ تـداب  ل قـم      بالترباؤال  ع 

اخنفــان قي ــة الــن ة. ويف تشــرين األوديأكتــ بر، أعلنــت نيج يــا، يف ىلطــار    سهــا اجلاريــة  
لتدعيم ميزانيت ا ال طنية، وقـم مربـامادا يف اجل اعـة االقتيـاسية لـدود رـرب أفريقيـا ىل  أا        

ــداا األ  ــة الأل ــ ار، ُينتظــر أا ييــة معــدد الن ــ       متتث ــة. ويف كــ   سيف  ــرى اللتزامادــا املالي
يف املائـة، نتيجـة تزايـد االسـتث ار األ ـنل املأا ـر، والت سـع         7ىل   20١5االقتياسي يف عام 

 يف الأنية التحتية، وانتعا  القطاع الزراعي.
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 يف اجملاد امنربايناالاجتاها   - ساد 
يـزاد   . ففي منطقة الربـاحة، ال تث  قلقا بالغاررب أفريقيا نربانية يف ال تزاد امالة ام - 28
ماليـني   5.8ملي ا نرب ة يعـان ا مـن انعـدام األمـن الغـذائي، ويضـم هـخالء         20يرب  علت  ما

يف املائـة مـن  طـة االسـتجابة      40طفة معررني لرب ء تغذية حـاس. وحـىت اليـ م، مل متـ د ىلال     
بليـ ا سوالر، ممـا أسـفر عـن تقلـيص أنشـطة        ١.95ألـ  قي تـ ا   امنربانية ملنطقة الرباحة ال  ت

امراثة. ر  أا آلية منـع األزمـا  الغذائيـة وىلساردـا التابعـة للج اعـة االقتيـاسية لـدود رـرب          
زالـت   أفريقيا قد أعلنت أا ت قعا  امنتار الزراعي تعد مشجعة. ويف لاد  ر  النيجر، مـا 

التغذيــة بربــأب انعــدام األمــن الــذي تشــيع  مجاعــة عشــرا  ا الن مــن األســر معررــة لربــ ء 
ب ك  حـرام والـذي أسى ىل  ارـطراب أنشـطة الزراعـة ويتـيد األمسـام والتجـارة ور هـا مـن           

 األنشطة املدرة للد ة.

ــن         - 29 ــدا م ــداا حــ ن ريــ ة تشــاس مزي ــداس رــخ ة يف بل ــرن تشــرس الربــكاا ب ع وَيف
لفتــرة املشــ  لة بــالتقرير، ارتفــع عــدس  ام  ــاس علــت جمت عــا  حمليــة هشــة بالفعــة. و ــالد ا 

 ال ـ  يف  ١80 000مليـ ا نربـ ة، بامرـافة ىل  اـ       2.5األ خاص املشـرسين سا ليـا ىل    
تشاس والكام وا والنيجر. ويلحـ  الضـرر باألطفـاد والنربـاء علـت و ـ  اخليـ ص، ىلذ تشـ          

مليـ ا طفــة. ويف   ١.4التقـديرا  ىل  أا عـدس األطفـاد الــذين ُاقتلعـ ا مـن سيــارهم ييـة ىل        
تشــرين األوديأكتــ بر، استضــافت حك مــة نيج يــا مــخمترا مدتــ  ي مــاا يف مايــدور ري    27

 بش اد  ر  نيج يا لتنربي     س املرباعدة امنربانية وىلعاسة الت هية يف الش اد الشرقي.  
و  د  الفترة املش  لة بالتقرير تـدفقا مربـت را لال ـئني مـن رـرب أفريقيـا مـتج ني         - 30

أوروبا أساسا. ويف هذا اليدس، طلب مخمتر ق ـة اسـتثنائي للج اعـة االقتيـاسية لـدود       يت ب
، ىل  مف رية اجل اعة أا تربـ م يف يتـيارة   أيل ديسأت   ١2ررب أفريقيا، ُعقد يف ساكار يف 

م قم مشترم لال اس األفريقي بش ا اتجرة يف ىلطـار األع ـاد التحضـ ية ملـخمتر الق ـة املعـ        
تشــرين الثــاينين ف  .  ١2و  ١١ذي سعــا اال ــاس األورويب ىل  عقــد  يف فاليتــا يف بــاتجرة الــ

رـ ن مجلـة أمـ ر، باألهليـة      و الد تل  األع ـاد التحضـ ية، ُطرحـت ُن ـ  متن عـة تتعلـ ،      
ــاال      ــة حـ ــتئ اين األورويب مل ا  ـ ــندو  االسـ ــاع باليـ ــة تعزيـــز     لالنتفـ ــن أ ـ ــ ار  مـ الطـ

ــة ول  ومعاجلــة األســأاب اجلذ  االســتقرار ــ  القان ني ــ جرة ر ــة لل ــا، وبإنشــاء   ري لتشــرس يف أفريقي
 استقأاد. مراكز

ويف أيل ديســأت  ، حــدثت فيضــانا  عارمــة يف ب ركينــا فاســ  وســ الي ا والنيجــر    - 3١
 ـــخص وأوس  رييـــاة مـــا ال يقـــة عـــن  300 000ونيج يـــا، أمقـــت الضـــرر بـــ كثر مـــن 

 قي  ا يف مآٍو مخقتة. وم  الضـرر أيضـا   خيا. ويف س الي ا، ما زاد آالن الضحايا ي 39
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. ويف تطــ ر H5N1بكــ   سيفــ ار ونيج يــا مــن  ــراء زيــاسة تفشــي فــ وت أنفلــ نزا الطيــ ر 
أيل ديسأت  ، أن  قد ا استئياد  لة األطفـاد   25ىلجيايب، أعلنت منظ ة اليحة العاملية، يف 

 من نيج يا.
ــ ال    - 32 ــداا املتضــررة مــن فــ وت ىليأ ــدارت نشــاط ا بيــ رة   ويف كــة الأل ، اســت نفت امل

ــيم          ــر يف قطــاعي التعل ــت حمرب ســة األث ــا زال ــاء م ــب يتــدمة تفشــي ال ب ــة. رــ  أا ع اق كامل
واليحة. وتـأني الدراسـا  الـ  نشـر  عـن سـ الي ا أا اخنفارـا كـأ ا قـد حـد  يف عـدس            

د ارتفعـت بنربـأة   النرباء املنتفعا  بالرعاية اليحية املتعلقة باألم مـة، وأا ال فيـا  النفاسـية قـ    
يف املائة. واستجابة لذل ، أوفد يتندو  األمم املتحدة للربكاا بعثة ىل  الألداا املتضـررة   30

الثالثة، وساند مأاسرة رر مـان  املتعلقـة بتـ ف  الرعايـة علـت أيـدي القـابال ، و ـجع كـذل           
املتحـدة   علت ىلجياس فرص ع ة للشأاب. وعالوة علت ذل ، أورب تقييم أ رت  منظ ـة األمـم  
ــة العــاملي      ــام  األرذي ــة وبرن ــة الزراعي ــدو  للتن ي ــة والزراعــة واليــندو  ال ــداا  لعرذي يف الأل

مليـ ا نربـ ة    ١.9املتضررة، يف أوا ر حزيراايي ني ، أا انعدام األمن الغذائي يخثر علـت اـ    
 ا.  نرب ة يف لي ي 640 000ملي ا نرب ة يف س الي ا، وعلت  2.5يف رينيا، وعلت أكثر من 

 
 االاجتاها  يف جماد حق   امنرباا - هاء 

و ـ د    هشـة.  املنطقـة سوا امقلي يـة حالـة   ق   امنرباا يف العامة مالة امال تزاد  - 33
الفتــرة املشــ  لة بــالتقرير اســت رار القتــة العشــ ائي لل ــدنيني علــت يــد مجاعــة ب كــ  حــرام يف  

تحارية الـ  تنفـذها النربـاء والفتيـا .     منطقة ح ن ري ة تشاس، وارتفاع عدس التفج ا  االن
وأيتدر  مف رية األمم املتحدة الربامية مق   امنرباا تقريرا عن االنت اكا  والتجـاوزا   
ــررة          ــداا املتضـ ــاا يف الألـ ــ   امنربـ ــت حقـ ــا علـ ــرام وأثرهـ ــ  حـ ــة ب كـ ــ ا مجاعـ ــ  ترتكأـ الـ

(A/HRC/30/67و .)   ُأ ـــ  يف التقريـــر ىل  أا اجل اعـــة قـــد اســـت دفت مرافـــ  مدنيـــة، تشـــ ة
مدارت ومربا د وكنائس وسج نا ومربتشفيا  وأس اقا، وأرا قامت بتل يـح ميـاسر ميـا .    
وعــالوة علــت ذلــ ، يــث  التقريــر اــاون ىلزاء انتــ اكا  حقــ   امنربــاا املقترفــة يف ســيا     

ا ال  تشن رد مجاعة ب ك  حـرام، مثـة االفتقـار    الع ليا  العربكرية ال طنية ملكافحة العييا
ىل  محاية املدنيني، وقتة املدنيني أثناء تل  الع ليا ، مبا يف ذل  استخدام املـدنيني يف أرـران   
االقتياص. ك ا أ ار التقرير ىل  ما ترتكأ  ق ا  األمن ال طنية من انت اكا ، مثة ع ليـا   

ىلسـاءة معاملـة مـن يشـتأ  يف أرـم أعضـاء يف مجاعـة        اال تفاء القربري واالعتقـاد واالحتجـاز و  
 ب ك  حرام.

  

http://undocs.org/ar/A/HRC/30/67
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ويف ال قت نفرب ، ت ايتلت أيضا يف املنطقة سوا امقلي ية انت اكا  امـ  يف تكـ ين    - 34
 اجل عيــا  وامــ  يف التعــأ ، وال ســي ا يف ســيا  الع ليــا  االنتخابيــة. ويف ب ركينــا فاســ ،   

أيل ديسـأت  ، وبامرـافة ىل  ذلـ      ١6أثناء انقالب  أفاس  التقارير ب ق ع وفيا  وىليتابا 
فقد كث  من املدنيني سأة كربب عيشـ م بربـأب تـدم  ممتلكـادم. ك ـا أفـاس  عـدة تقـارير         
بتلقي يتحفيني دديدا  بامل   من كتيأة األمن الرئاسي. و ق  مدعي عـام عربـكري حاليـا    

ــ ، أنشــ     ــت ذل ــاالنقالب. وعــالوة عل ــتني  يف األحــدا  املتيــلة ب ــة هيئ   الربــلطا  االنتقالي
ــ بر      ــ  وقعــت يف تشــرين األوديأكت ــ  يف االنتفارــة الشــعأية ال ويف  20١4مربــتقلتني للتحقي

   .20١5االنقالب الذي حد  يف أيل ديسأت   
ويف رينيا، أفاس  تقارير ىلعالمية ب ا قـ ا  األمـن قتلـت ثالثـة أ ـخاص علـت األقـة         - 35

االنتخابا . وأفاس  التقـارير أيضـا ب قـ ع أع ـاد ذريـب      و رحت مثانية آ رين  الد فترة 
 وتدم  واسعة النطا  لل  تلكا .

تشرين األوديأكتـ بر، اجمللـس املربـتقة     20ويف س الي ا، س ن الرئيس ك روما، يف  - 36
لشكاوى الشرطة الذي تت ثة واليت  يف محاية املـدنيني مـن التجـاوزا  يف ممارسـا  الشـرطة.      

احتجت رابطـة اليـحفيني يف سـ الي ا علـت قيـام اللجنـة امعالميـة املربـتقلة          ويف تط ر آ ر،
ب نــ  رــ   مونولووو بــإرال  منافــذ ىلعالميــة، وايتــفةن وقــم اللجنــة لل نــام  امذاعــي الشــعل   

قان ين. وانتقد أيضا ممثل  اجملت ع املدين اجتديد حالة الط ار  املتيلة بفـ وت ىليأـ ال، وايتـفني    
 لتقييد حرية التعأ  والتج ع. ىلياها ب را أساة

ويف رامأيا، ُو َِّ ت ىل  مدير حمطة ىلذاعية مربتقلة، هي ت انغا ىلن ىلم، سـأعة ادامـا     - 37
، بعـد أا احتجزتـ  عنايتـر األمـن ال طنيـة لفتـرتني اجتاوزتـا        آبيأرربـطس تتعل  بـالتحري  يف  

رسين كانـا  اك ـاا منـذ    امدوس الدست رية. ويف تطـ ر ىلجيـايب، ُبرئـت يف مت زيي ليـ  سـاحة فـ      
. ويف مت زيي ليــ  أيضــا، رحأــت جلنــة “أفعــاد ل اطيــة”متيــاا  20١4كــان ا األوديسيربــ   

يف ىل ـراء ىليتـالحا     2005القضاء علت الت ييـز رـد املـرأة بالتقـدم احملـرز يف الألـد منـذ عـام         
القان نيــة (، وقــان ا املع نــة 2007تشــريعية، مبــا يف ذلــ  بشــ ا قــان ا االاجتــار بالأشــر )عــام   

(، وقــان ا 20١3(، وقــان ا العنــم املــزن  )عــام 20١0(، وقــان ا املــرأة )عــام 2008 )عــام
(. وأويتت اللجنة أيضـا بإنشـاء مخسربـة وطنيـة مربـتقلة مقـ         20١3اجلرائم اجلنربية )عام 

ــامع بابـــة منربـــا، يف   ىيامنربـــاا. وعـــالوة علـــت ذلـــ ، أيتـــدر الـــرئيس  ـــ   ــرين  24 ـ تشـ
 ا رئاسيا ف ري النفاذ يقضي بتجرمي  تاا امنا .الثاينين ف  ، مرس م
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مت زيي ليـ  حماك ـة رئـيس تشـاس الربـاب  حربـني حـ ي،         20يف  ويف الربنغاد، بـدأ   - 38
املت م بارتكاب  رائم رد امنربانية و رائم تعـذيب و ـرائم حـرب، أمـام الـدوائر األفريقيـة       

نتقـا  الـ ط  يف ب ركينـا فاسـ  اجمللـس      االستثنائية. ويف تشرين األوديأكت بر، أنش  اجمللس اال
ــن      ــر م ــ  يف أكث ــة للتحقي ــت لل يــامة وال حــدة ال طني ــة مل  ــة،   5 000األعل قضــية  نائي

حـىت ال قـت امارـر. وُأ ـرر لليـحافة التقريـر األود عـن         ١960حدثت وقائع ـا مـن عـام    
  يـ  ادـام ىل  تربـعة    التحقي  يف وفاة الرئيس الرباب  ت مات سانكارا، وقد أسفر التقرير عن ت

 أفراس من بين م عدة أعضاء سابقني يف كتيأة األمن الرئاسي.
، اعت د  اجل عية ال طنية يف م ريتانيا قان نـا  ديـدا ملكافحـة    آبيأرربطس ١١ويف  - 39

ــا جملـــس الـــ زراء يف آذاريمـــارت          ــة الطريـــ  الـــ  أقرهـ ــر ، متا ـــيا مـــع  ريطـ . 20١4الـ
ــة  آبيأرربــطس 20 ويف ــد  حمك  ــد،      ، أي ــد عأي ــ م ول ــتئنان امكــم القارــي بربــجن ب اس

يف جمــاد حقــ   امنربــاا امايتــة علــت عــدة  ــ ائز واملر ــب الرئاســي، واثــنني مــن     النا ــ 
 زمالئ ، ملدة سنتني.

 
 االاجتاها  يف جماد املربائة اجلنربانية - واو 

لربياســية  ــالد الفتــرة املشــ  لة بــالتقرير، ُأحــرز تقــدم يف ىلسمــار النربــاء يف الع ليــة ا   - 40
والع ليـة االنتخابيـة، وعينــت عـدة بلــداا نربـاء يف منايتــب وزاريـة ويف منايتــب عليـا أ ــرى       

تشــرين الثــاينين ف   قــان ا يقضــي بتخيــيص نربــأة  ١2ليــنع القــرار. ويف مــا ، ُاعت ــد يف 
بيربـاو،   -يف املائة لل رأة يف املنايتب ال  ُتشـغة باالنتخـاب وبـالتعيني. ويف رينيـا      30قدرها 

نــت ثــال  نربــاء علــت رأت وزارا  رئيربــية هــي الــدفاع والعــدد واليــحة. ويف النيجــر،    ُعي
ُانتخأت امرأة نائأة لرئيس جلنة االنتخابا  ال طنيـة املربـتقلة. ك ـا  ـاركت مجاعـا  نربـائية       

ــة يف   ــة االنتخابيــ ــطة يف الع ليــ ــاركة نشــ ــا   مــــن اجملت ــــع املــــدين مشــ ــ  ورينيــ ــا فاســ ب ركينــ
الـــ  أنشـــئت أثنـــاء  “رـــرن ع ليـــا  املـــرأة”د ىلسارة سيفـــ ار، و ايتـــة مـــن  ـــال وكـــ  

االنتخابــا . وعــالوة علــت ذلــ ، ا تــار  أحــزاب سياســية نربــاء ك ر ــحا  لالنتخابــا   
 الرئاسية يف تل  الألداا الثالثة.

ــاة املنظــ ر        - 4١ ــة ىل  تع ــيم مراع ــة الرامي ــداا اجل ــ س ال طني ــن الأل وت ايتــلت يف عــدس م
يف ار والنيجـر مريتـدا وطنيـا لتعزيـز املربـاواة بـني اجلنربـني.        اجلنرباين. وأنش  كة من ك   س

ويف ال قت نفرب ، اعت د اجمللـس االنتقـا  الـ ط  يف ب ركينـا فاسـ  قان نـا بشـ ا منـع العنـم          
رد النرباء والفتيا ، يف حني اذذ  وزارة الدفاع يف رانا  ط ا  لتنفيذ قرار جملـس األمـن   

م واألمن. ويف ما ، ُعينت أربع نربـاء يف جلنـة امقيقـة    ( املتعل  باملرأة والربال2000) ١325
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ــن   ــ لم مـ ــ  تتـ ــامة الـ ــة وامليـ ــب    ١5 والعدالـ ــدة يف منيـ ــ ن واحـ ــن بينـ ــاا مـ ــ ا، وكـ عضـ
 الرئيس. نائب
  

 أنشطة مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا -ثالثا  
 املرباعي ام يدة وامل ام اخلايتة ال  قام هبا ممثلي اخلاص -ألم  

 
 ب ركينا فاس   

ــا اال ت ــاع الرابــع ل    ١5يف  - 42 ــ  أيل ديســأت  ، تــرأت ممثلــي اخلــاص لغــرب أفريقي لفري
، وكـاا م  ـ سا يف وارـاسور  لـدى     الع ليـة االنتقاليـة يف ب ركينـا فاسـ      وسعـم  الدو  ملتابعة

 أيل ديسأت  . وقد َعقـد، بالتنربـي  ال ثيـ  مـع اجل اعـة االقتيـاسية لـدود        ١6وق ع انقالب 
ررب أفريقيا واال اس األورويب، ا ت اعا عا ال مع ممثلي اجملت ع الدو  يف وارـاسور  ملناقشـة   
التط را  املتالحقة واالتفا  علـت م قـم مشـترم. وعـالوة علـت ذلـ ، يتـدر بيـاا مشـترم          
بني األمم املتحدة واجل اعة االقتياسية لـدود رـرب أفريقيـا واال ـاس األفريقـي أساا االنقـالب       

أيل ديسأت  ، حضـر   22وطالب بامفرار الف ري عن الربلطا  االنتقالية املعتقلة. ويف  بق ة
ممثلي اخلاص مخمتر الق ة االستثنائي لرؤساء سود وحك ما  اجل اعة االقتياسية لدود رـرب  

عقــد يف أب  ــا ونــاقش امالــة يف ب ركينــا فاســ . ك ــا حضــر االحتفــاد بإعــاسة  أفريقيــا الــذي
أيل ديســأت  ، الــذي أكــد فيــ  جمــدسا سعــم األمــم   23النتقــا  كافانــدو يف تنيــيب الــرئيس ا
 يتزعزع للع لية االنتقالية. املتحدة الذي ال

يف  ويف أعقاب ىلعـاسة تنيـيب الربـلطا  االنتقاليـة، عـاس ممثلـي اخلـاص ىل  وارـاسور          - 43
تشــرين األوديأكتــ بر لتقيــيم اســتعداسا  الألــد لالنتخابــا  الرئاســية والتشــريعية.   26و  25

وأ رى  الد زيارت  مشاورا  مع الرئيس كافانـدو، ورئـيس الـ زراء زيـدا، ورئـيس اجمللـس       
ــ طنيني      ــركاء الـ ــن الشـ ــم مـ ــتقلة، ور هـ ــة املربـ ــا  ال طنيـ ــة االنتخابـ ــيس جلنـ ــا ، ورئـ االنتقـ

تشـرين الثـاينين ف  ، سـافر ممثلـي اخلـاص ىل  ب ركينـا فاسـ  قأـة م عـد           27 والدوليني. ويف
االنتخابا  العامة ليأذد مرباعي  ام يدة هبدن ديئة ظرون م اتية م راء انتخابـا  سـل ية.   
ــاا      ــ   امنربـ ــخوا حقـ ــية و ـ ــخوا الربياسـ ــ ا بالشـ ــ ا معنيـ ــ  م ظفـ ــاند  يف م  تـ ــد سـ وقـ

اســ  ل اقأــ ا التطــ را  الربياســية والتطــ را  املتعلقــة  تــ زيع م بيــفة مخقتــة يف ب ركينــا ف ا
   ريق   امنرباا.
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 رينيا  
حزيراايي ني  برئاسـة وزيـر العـدد، وايتـة      ١8منذ استئنان ع لية ام ار ال ط  يف  - 44

، ا آبيأرربــطس 20ممثلــي اخلــاص تيربــ  املشــاورا  بــني امــزب امــاكم واملعاررــة. ويف   
ري  م راء االنتخابـا  الرئاسـية. ووسـ   الفـا  مربـت رة علـت       الت يتة ىل  اتفا  ق د الط

تنفيذ االتفا ، وايتة ممثلي اخلـاص الع ـة مـع أيتـحاب امليـلحة الـ طنيني لت يئـة بيئـة م اتيـة          
م راء انتخابا  سل ية و ـاملة للج يـع وذا  ميـداقية. وقـام،  ـالد الفتـرة الربـابقة علـت         

 فتية الت ترا  وبناء الثقة بالع لية االنتخابية.االنتخابا ، بعدة بعثا  ىل  رينيا لزنع 
وبامرـــافة ىل  ذلـــ ، حـــاف  ممثلـــي اخلـــاص علـــت حضـــ ر نشـــ  يف الألـــد  ـــالد    - 45

االنتخابا  وبعدها، حيح ا ت ع مع ررفة ع ليا  املرأة، ومجاعا  معنيـة ريقـ   امنربـاا،    
  ا ت ــاع تشــاوري بــني  ومنظ ــا  مــن اجملت ــع املــدين. وقأــة ىلعــالا النتــائ  املخقتــة، سعــا ىل  

الشركاء الدوليني والدبل ماسيني، وحـح األطـران الربياسـية علـت اللجـ ء للقنـ ا  القان نيـة        
مة ما قد ينش  من منازعا . وسي ايتة ممثلي اخلاص الع ـة مـع األطـران ال طنيـة والدوليـة      

يف م عــد ، اســتأاقا لالنتخابــا  احملليــة املقــرر ىل راؤهــا  آبيأرربــطس 20لــدعم تنفيــذ اتفــا  
 .20١6يتجاوز حزيراايي ني   ال

ــ ا الألــداا األعضــاء يف ا ــاس رــر مــان  بشــ ا      - 46 وبــالنظر ىل  الشــ ارة الــ  أعربــت عن
ــا يف       ــاص ىل  م نروفيـ ــي اخلـ ــافر ممثلـ ــا، سـ ــ  يف رينيـ ــة وق عـ ــطراب احملت ـ ــرين  ١7االرـ تشـ

تكتنــم الع ليــة  ســ ليم بالتحــديا  الــ  -األوديأكتــ بر محاطــة الرئيربــة ىليلــني   نربــ ا 
االنتخابية وملناقشة الربأية الذي يـتعني انت ا ـ . وُاتفـ  يف هـذا اليـدس علـت أا يقـ م رؤسـاء         

 سود ا اس رر مان  بزيارة رمسية لغينيا يف أقرب فريتة ممكنة.
 

 نيج يا  
، بيــحأة  آبيأرربــطس  ١مت زيي ليــ  ىل    26ســافر ممثلــي اخلــاص، يف الفتــرة مــن      - 47

املنربــ  امقلي ــي للشــخوا امنربــانية يف منطقــة الربــاحة، ىل  أب  ــا حيــح أ ــرى اتيــاال     
بالرؤساء املعينني حديثا للدوائر األمنية، وناقش التحديا  املتيلة ب ع اد العنم الـ  ترتكأـ ا   
 مجاعة ب ك  حرام. و الد الفترة املش  لة بالتقرير، ا ت ـع أيضـا مـع مـدير مخسربـة نيج يـا      

 لدعم رحايا امرهاب، وذل  هبدن تعزيز التعاوا.
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 النيجر  
يف مناع يرب س  عدم الثقة بـني األطـران الربياسـية يف الفتـرة الربـابقة علـت االنتخابـا          - 48

ــام     ــا يف النيجــر يف ع ــ  يزمــع ىل راؤه ــة ال ــد يف    20١6العام ــي اخلــاص ىل  هــذا الأل ، ســافر ممثل
حاب امليلحة ال طنيني. وا ت ع مع الرئيس ىليرب ف ، أيل ديسأت   م راء مشاورا  مع أيت 6

ورئيس ال زراء بريغي رافي ، واألحزاب الربياسية، وجلنة االنتخابا ، واللجنـة ال طنيـة مقـ      
امنرباا وامريا  األساسية، واجمللس ال ط  للحـ ار الربياسـي، ومنظ ـا  مـن اجملت ـع املـدين.       

 للج يع. خنرا/ يف ع لية ح ار  املةوحح،  الد زيارت ، مجيع األطران علت اال
 

 جلنة الكام وا ونيج يا املختلطة  
وايتلت جلنة الكام وا ونيج يا املختلطـة ىلحـراز تقـدم يف الترسـيم الكامـة للحـدوس        - 49

ــة       ــ لم مــن مربــاحني وأ يــائيني يف املعل مــا  اجلغرافي ــ  تقــ  مشــترم يت ــة. وُنشــر فري ال ي
كال الطرفني، الكام وا ونيج يا، ىل   انـب فريـ  الـدعم التـابع     املكانية وم ندسني ينت  ا ل

لعمـم املتحــدة، يف لـاد رــرب الكــام وا )املنطقـة املركزيــة للحــدوس ال يـة( لب ــران علــت     
عالمـة حدوسيـة. ويف ىلطـار االسـتعداس لتثأيـت العالمـا         23١املرحلة الثانية من بناء وتثأيـت  
بع لعمم املتحدة تنربي  بعثا  الت عية امل فدة ىل  كـال الألـدين   امدوسية، ت   فري  الدعم التا

لض اا قأ د اجملت عا  احمللية وامتثاتا للع لية. وَعقد الطرفـاا أيضـا ا ت اعـا  ذطـي  تقنيـة      
 ١ 800، لأنــاء 20١5يف أب  ــا وياونــدي يف تشــرين الثــاينين ف   وكــان ا األوديسيربــ     

ايا املعلقة. ويف ال قت نفربـ ، تت ايتـة االسـتعداسا  لتنفيـذ     عالمة حدوسية متأقية، وحة القض
ــاء علــت طلــب مــن      مأــاسرا  لأنــاء الثقــة تربــت دن الربــكاا املتضــررين بترســيم امــدوس. وبن
حك مــة نيج يــا، قــام فريــ  الــدعم التــابع لعمــم املتحــدة بأعثــة ىل  أب  ــا لتخطــي  املشــاريع    

 اال ت اعية االقتياسية املياحأة.

ممثلــــي اخلــــاص، بيــــفت  رئــــيس جلنــــة الكــــام وا ونيج يــــا املختلطــــة،    وأ ــــرى - 50
فرسية مع رئيس نيج يا ورئيس وزراء الكام وا، أفضت ىل  ىليتـدار بيـاا مشـترم     مشاورا 

يربــت دن اجتديــد اجل ــ س الراميــة ىل  ىلمتــام ترســيم حــدوسما  20١5يف ياونــدي يف مت زيي ليــ  
 ال ية املشتركة.

أيضا مع جلنة ح ن ري ة تشاس. وقدمت األمم املتحـدة سع ـا تقنيـا     وَت ايتة التعاوا - 5١
ىل  أمانة اللجنة من أ ة تي يم وتنفيذ مشاريع ا ت اعية اقتياسية لت كني النرباء والشـأاب.  
وســاعد  األمـــم املتحـــدة أيضـــا اللجنــة يف االســـتعداسا  ميتـــال  العالمـــا  امدوسيـــة يف   

 تشاس. ري ة
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ــدرا  ع -باء   ــز القـ ــابرة   تعزيـ ــار العـ ــديان لع طـ ــي تيـ ــعيد سوا امقلي ـ ــت اليـ لـ
 للحدوس واملتعدسة األو   ال   د  بالربالم واألمن

 

 استراتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الرباحة  
، بالتنربــي  ال ثيــ  مــع املأعــ   اخلــاص  مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا وايتــة  - 52

لعمني العام ملنطقة الرباحة، سعم تنفيـذ اسـتراتيجية األمـم املتحـدة املتكاملـة ملنطقـة الربـاحة.        
الدعم ىل  حلقة النقا  املعنية بقضايا امكـم الر ـيد    مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقياوقدم 

املربـت ى الـذي عقـد يف ساكـار يف تشـرين      واألمن ىلبـاا اال ت ـاع التشـاوري امقلي ـي الرفيـع      
يف ذلـ  اال ت ـاع    األوديأكت بر. و ارم عدة رؤساء حك ما  ووزراء من بلـداا الربـاحة  

الــذي نــاقش نتــائ  تقريــر أو  وأيــد ىل ــراء سراســة متع قــة عــن منطقــة الربــاحة تركــز علــت    
الطأيعيـة، بامرـافة   سقغرافيت ا، واقتياسها، وبناها اال ت اعية، وُحك  ـا، وأمنـ ا، وم ارسهـا    

 ىل  تغ  املناع في ا.
ــف  اجل ـــة الداعيـــة ىل  عقـــد  ووايتـــة مكتـــب األمـــم املتحـــدة لغـــرب أفريقيـــا،   - 53 ب يتـ

يف ىلطــار اســتراتيجية األمــم املتحــدة املتكاملــة ملنطقــة  بــاألمن املعــ   ا ت اعــا  الفريــ  العامــة
وتضــم هــذ   .كــاال  املنفــذة، بالتشــاور مــع ال  الــدعم لتنفيــذ االســتراتيجية ميقــدت الربــاحة،
، مــن أ ــة بنــاء القــدرا  علــت  مكتــب األمــم املتحــدة املعــ  باملخــدرا  واجلرقــة ال كــاال  

ــم املتحــدة        ــة املنظ ــة وامرهــاب والفربــاسمل ومركــز األم مكافحــة االاجتــار باملخــدرا  واجلرق
مكافحــة امقلي ــي للربــالم ونــزع الربــال  يف أفريقيــا، مــن أ ــة تقــدمي مربــاعدة تقنيــة لتعزيــز  

ــا  يف منطقــة الربــاحةمل واملركــز األفريقــي      األســلحة اليــغ ة واألمــن املــاسي وىلسارة املخزون
والتشــدس  للدراســا  والأحــ   املتعلقــة بامرهــاب، مــن أ ــة ىلنشــاء مريتــد ُيعــ  بــالتطرن   

 امليح بني بالعنم يف منطقة الرباحة.
 

 استراتيجية ا اس رر مان  للحفاظ علت األمن ع  امدوس    
بربأب التركيز علت    س التعايف بعد انت اء تفشـي فـ وت ىليأـ ال، مل  ـرز ىلال تقـدم       - 54

ال حـدا   رئية يف تنفيذ استراتيجية ا اس رر مان  للحفاظ علـت األمـن عـ  امـدوس. رـ  أا      
قـد وايتـلت الع ـة     املشتركة املعنية ب من امدوس وبناء الثقة ال  أنشئت يف ىلطار االسـتراتيجية 

الرب الي نية الغينيـة. وفي ـا يتعلـ  بفـ وت ىليأـ ال، عقـد        امت بتربي  سوريا  بط د امدوسفق
اال ـاس عــدة ا ت اعــا  بشــ ا ال قــ ن علــت الـدروت املربــتفاسة وورــع أطــر للتعــاوا بشــ ا   

 التعايف من تفشي الف وت.
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 القريتنة يف  لي  رينيا  
ــ  اع      - 55 ــذ القـــرارا  الـ  ت ـــد  يف ياونـــدي يف حزيـــرااي  ظـــة التقـــدم احملـــرز يف تنفيـ
بش ا الربالمة واألمن الأحريني يف  لي  رينيا تقـدما بطيئـا. وع ـال علـت تقيـيم       20١3 ي ني 

بشـ ا   أيل ديسأت  ، ا ت اعا ُعقـد يف نيج يـا   ١التحديا  املياسفة، ترأت ممثلي اخلاص، يف 
األمن يف  لي  رينيا. ويف اال ت ـاع، الحـ  أيتـحاب امليـلحة أا مركـز التنربـي  األقـالي ي        

وي  ـد مقـر     20١4للربالمة واألمن الأحريني يف  لي  رينيا، الذي ُافتـتب يف أيل ديسـأت     
يف ياونـدي، مل يع ــة بعــد بكامــة طاقتــ  بربـأب اســت رار اليــع با  الت ظيفيــة والل  ربــتية.   

بــنن  فــإا املنطقــة هــاء التابعــة ملركــز التنربــي  الأحــري املتعــدس اجلنربــيا ، الــ  ُتغطــيوباملثــة، 
ــارت     ــ  افتتحــت يف آذاريم ــا، وال ــامل ظفني   20١5وت رــ  والنيجــر ونيج ي ــد ب ــَزو س بع ، مل ُت

والت  يــــة واملعــــدا . لــــ ح  أيضــــا يف املــــخمتر نقــــص التعــــاوا في ــــا بــــني أيتــــحاب          
 الرئيربيني. امليلحة

التابعــة للج اعــة  القــ ا  املربــلحة، اسرة ىلجيابيــة، قــرر  جلنــة رؤســاء األركــاا ويف بــ - 56
االقتياسية لدود ررب أفريقيـا، يف ا ت اع ـا العـاسي اخلـامس والـثالثني املعقـ س يف ساكـار يف        
أيل ديســأت  ، أا تضــم م ريتانيــا ىل  الأنيــة املعنيــة بــاألمن الأحــري يف  لــي  رينيــا. وألذا        

بعثـة تقيـيم للتعجيـة بتشـغية املنطقـة هـاء، ك ـا وافـ  علـت أا تكـ ا كـاب             اال ت اع بإيفـاس  
فــ سي هــي الألــد املضــيم لل نطقــة زاي التابعــة ملركــز التنربــي  الأحــري املتعــدس اجلنربــيا .    
وعالوة علت ذل ، حح أيتـدقاء  لـي  رينيـا، يف ا ت ـاع عقـد يف أبيـد اا بكـ   سيفـ ار         

ين ف  ، الشــركاء علـت تكثيــم تعـاورم مــع القطــاع   تشـرين الثــاين  26ىل   24يف الفتـرة مــن  
اخلاص وزياسة تعاورم مع املنظ ا  الدولية، مبا في ا مكتـب األمـم املتحـدة املعـ  باملخـدرا       

امقلي ـي  مكتـب األمـم املتحـدة    واجلرقة، وامنترب د، ومكتب األمم املتحدة لغـرب أفريقيـا، و  
 .ل س  أفريقيا

 
 ىليتال  قطاع األمن  

وايتة مكتب األمم املتحـدة لغـرب أفريقيـا التعـاوا مـع مف رـية اجل اعـة االقتيـاسية          - 57
لتعجيـة ب رـع واعت ـاس ىلطـار اجل اعـة املتعلـ  بإيتـال  قطـاع         الدود ررب أفريقيـا مـن أ ـة    

تشـرين الثـاينين ف  ، عقـد  اجل اعـة االقتيـاسية       22األمن وبربياسا  امكم الر يد. ويف 
ــا ومف رــي  ة اال ــاس األفريقــي، بــدعم مــن األمــم املتحــدة، حلقــة سراســية    لــدود رــرب أفريقي

مشتركة يف باماك  هبدن تعزيز التنربي  املخسربي بش ا سعم ىليتال  قطاع األمـن مـن  ـالد    
 أنشطة ذطي  واستعران مشتركة.
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ويف رينيا، ت   ممثلي اخلاص تقـدمي كـأ  املربتشـارين اجلديـد لشـخوا ىليتـال  قطـاع         - 58
تشرين األوديأكتـ بر. وبنـاء علـت طلـب الـرئيس، اسـت نفت        ١0س ك ندي  يف األمن ىل  الرئي

جلنة املتابعة التقنية وكة اللجاا القطاعية التقنية اخل ـس املعنيـة بإيتـال  قطـاع األمـن، بقيـاسة       
ــرئيس      كــأ  املربتشــارين لشــخوا ىليتــال  قطــاع األمــن، عقــد ا ت اعادــا الــ  تــرأت أوتــا ال

 يسيرب  .  كان ا األود 8ك ندي  يف 
 

 االاجتار باملخدرا  واجلرقة املنظ ة ع  ال طنية  
ــن     - 59 ــا قـــ ة سفـــع يف النيـــم الثـــاين مـ اكتربـــب تنفيـــذ مأـــاسرة ســـ احة رـــرب أفريقيـ
. وزاس  وحــدا  مكافحــة اجلرقــة املنظ ــة عــ  ال طنيــة، يف كــة مــن ســ الي ا  20١5 عــام

قلي يـة وسوليــة مشـتركة. وُأنشــئت   بيربـاو ولي يــا، مـن ع ليادــا وأ ـر   قيقــا  ىل    -ورينيـا  
قاعدة بيانا  استخأارية  ديدة، واست ة تشييد مكتب وحدا  مكافحة اجلرقة املنظ ـة عـ    
ال طنية يف فريتـاوا. واسـت ة يف مت زيي ليـ  املشـروع املشـترم بـني اجل اعـة االقتيـاسية لـدود          

مل ـ د مـن اال ـاس األورويب    ررب أفريقيا ومكتب األمم املتحـدة املعـ  باملخـدرا  واجلرقـة، ا    
واملتعل  بتنفيذ  طة الع ة امقلي ية للج اعة االقتياسية لـدود رـرب أفريقيـا بشـ ا مكافحـة      
االاجتـــار رـــ  املشـــروع باملخـــدرا  واجلرقـــة املنظ ـــة وتعـــاطي املخـــدرا  يف رـــرب أفريقيـــا  

 (، فحق  تقدما كأ ا بعد ت  ر است ر ست سن ا .2008-20١5)
ــة    ت 24ويف  - 60 شــرين الثــاينين ف  ، تــرأت ممثلــي اخلــاص ا ت اعــا ُعقــد يف بيربــاو للجن

الربياسا  الرفيعة املربت ى التابعة ملأاسرة س احة ررب أفريقيا، وذل  من أ ـة تـ ف  تنربـي     
وت  ي  استراتيجيني خلطة الع ة امقلي ية للج اعة االقتياسية لدود رـرب أفريقيـا، بامرـافة    

. واستعررـت مف رـية اجل اعـة االقتيـاسية     20١7ت ديدها حىت عـام  ىل  و  ة استراتيجية ل
بيربـاو   -سـ الي ا ورينيـا ورينيـا     لدود ررب أفريقيا والألداا األعضاء يف املأاسرة، ومن بين ا

ــد         ــة، وأي ــت أع ــاد املتابع ــذ  طــة الع ــة، واتفقــت عل ــة تنفي ــا، حال ــ ار ولي ي وكــ   سيف
ية ل نـام  املأـاسرة الـ  يرأسـ ا مكتـب األمـم املتحـدة        الت يتيا  املقدمة من اللجنـة االستشـار  

لغــرب أفريقيــا، الــ  كانــت قــد ا ت عــت يف اليــ م الربــاب  يف بيربــاو أيضــا. وقــد ُنظــم كــال     
 بيرباو. -اال ت اعني بالتعاوا ال ثي  مع مكتب األمم املتحدة املتكامة لأناء الربالم يف رينيا 

 
 مكافحة امرهاب ومجاعة ب ك  حرام  

وايتة مكتب األمم املتحـدة  استجابة للخطر املتزايد الذي تشكل  مجاعة ب ك  حرام،  - 6١
. وا الت قيـع يف  الق ة املشتركة املتعدسة اجلنربـيا  لغرب أفريقيا الع ة بي رة نشطة مع قياسة 

ــة        ١6 ــني اال ــاس األورويب وجلن ــاهم ب ــت مــذكرة تف ــا عل ــس أباب ــ بر يف أسي تشــرين األوديأكت
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اس، كخطــ ة يتــ ب التشـــغية الكامــة للقــ ة امقلي يــة. و ــدس املـــذكرة       حــ ن ريــ ة تشــ   
املربخوليا  املن طة بكة من مف رية اال اس األفريقي وأمانة جلنة ح ن ري ة تشـاس يف تنفيـذ   

 مف  م الع ليا  االستراتيجي للق ة املشتركة.
بالتنفيــذ يف جمــاد و ــارم مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا وفرقــة الع ــة املعنيــة    - 62

تشــــرين  ١6ىل   ١3امرهـــاب و ـــركاء آ ـــروا يف بعثـــة زار  نيج يـــا يف الفتـــرة مـــن        
األوديأكت بر بقيـاسة املديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة امرهـاب، مـن أ ـة اسـتعران التقـدم           
ة احملرز يف تنفيـذ الت يتـيا  املتعلقـة مبكافحـة امرهـاب. وتتعـاوا منظ ـة األمـم املتحـدة للتربيـ          

والعلم والثقافة )الي نربك (، من  انأ ا، مع الشأكا  امذاعية اجملت عية يف ما  والنيجر علـت  
 ن الشـأاب. ك ـا تضـطلع فرقـة الع ـة والي نربـك  ب نشـطة        فمكافحة انتشـار التشـدس يف يتـ   

ــة مكتــب          ــالعنم. ويف النيجــر، يع  ــع التطــرن امليــح ب ب ــا فاســ  ملن مشــتركة يف ب ركين
ــة       املتحــدة  األمــم ــت اســتحدا  أنشــطة ا ت اعي ــاء الربــالم عل ــا مــع يتــندو  بن لغــرب أفريقي

ــة، مبــا في ــا         ــع مشــاركت م يف أنشــطة رــ  قان ني اقتيــاسية م   ــة ىل  الشــأاب مــن أ ــة من
 األنشطة ذا  الطابع امرهايب.

و ـارم مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا وبعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة املتعـدسة             - 63
لتحقيـ  االسـتقرار يف مـا  ومكتـب املأعـ   اخلـاص لعمـني العـام ملنطقـة الربـاحة يف            األبعاس

أيل ديسـأت  ، يف ىلطـار ع ليــة    4يف  اال ت ـاع األود لـ زراء الـدفاع، الـذي عقــد يف بامـاك      
األفريقيــة يف منطقــة  واألمــن وتفعيــة منظ مــة الربــلم  ن اكشــ / بشــ ا تعزيــز التعــاوا األمــ  

نــاقش املشــارك ا طرائــ  تعزيــز التعــاوا التنفيــذي في ــا بــني الألــداا،   الربــاحة واليــحراء. و
ــة املشــتركة، وىلنشــاء          ــدوريا  امدوسي ــت ال ــ جي عل ــابع املن ــن  ــالد ىلرــفاء الط و ايتــة م

 وحدا  اتلطة تضم ق ا  عربكرية.
 

امكــم الر ــيد واحتــرام ســياسة القــان ا وحقــ   امنربــاا وتع ــيم   تشــجيع -  يم 
 اين  مراعاة املنظ ر اجلنرب

يف ىلطار اجل  س الرامية ىل  بناء  راكا  مع األطران الفاعلة يف اجملت ـع احمللـي بشـ ا     - 64
قضــايا حقــ   امنربــاا وامكــم الر ــيد، ســاند مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا منتــدى  
املنظ ــا  رــ  امك ميــة  ــالد الــدورة الربــابعة واخل ربــني للجنــة األفريقيــة مقــ   امنربــاا 

لشع ب، الـ  عقـد  يف بـا  د يف مطلـع تشـرين الثـاينين ف  . وقـد  ـارم ممثلـي          وحق   ا
اخلــاص يف امــد  وأكــد  اللــ  علــت التــزام األمــم املتحــدة ريقــ   امنربــاا ب يتــف ا عنيــرا  

   هريا للربالم واألمن.
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أيل ديســأت  ، نظــم مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا ا ت اعــا تشــاوريا     ١ويف  - 65
املخسربــا  القضـائية يف ىلسارة وحــة املنازعـا  االنتخابيــة يف رـرب أفريقيــا. وأسار     بشـ ا سور 

مف رـية حقـ   امنربـاا امقلي ـي      مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا، باال ترام مع مكتـب 
لغرب أفريقيا، سورة ت عية بش ا مأاسرة حق   امنرباا أوالن، ال  طرح ا األمـني العـام والـ     

ــ    ــة حقـ ــع محايـ ــتعداس     تضـ ــار االسـ ــدة. ويف ىلطـ ــم املتحـ ــا  األمـ ــدارة ع ليـ ــاا يف يتـ امنربـ
لالنتخابا  يف ب ركينا فاس ، ارطلع مكتب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا ومف رـية حقـ         

 امنرباا بأعثة مشتركة لتقييم امالة الربياسية وحالة حق   امنرباا يف الألد.  
 حلقــة ع ــة نظ ــت يف الفتــرة مــن وعــرن مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا، يف - 66
تعزيــز سور النربــاء والشــأاب   ”يف أب  ــا بنيج يــا،   تــ  يف جمــاد    آبيأرربــطس  6ىل   4

. وكانـت حلقـة   “والقياسا  األهلية يف مكافحة التطرن امليح ب بـالعنم يف رـرب أفريقيـا   
امليـلحة   الع ة ترمي ىل  تشجيع التعاوا بـني القيـاسا  األهليـة النربـائية والشـأاب وأيتـحاب      

امقلي ــيني. وكــاا الغــرن منــ ا أا تكــ ا األو  يف سلربــلة مــن األنشــطة املقألــة الراميــة ىل     
تعزيــز امــ ار مــع اجملت عــا  املتضــررة ويتــيارة  ــراكا  بــني مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب    
أفريقيــا واجل اعــة االقتيــاسية لغــرب أفريقيــا ومنظ ــا  اجملت ــع املــدين يف مكافحــة امرهــاب.  

ب ركينــا فاســ  ورينيــا  نربــ  مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا بعثــا  قامــت هبــا ىل  ك ــا 
وكــ   سيفــ ار قيــاسا  نربــائية مــخثرة علــت املربــت ى سوا امقلي ــي مــن أ ــة ىلنشــاء رــرن   

 ع ليا  املرأة.
تشــرين الثــاينين ف  ، ا ت ــع ممثلــي اخلــاص مــع قيــاسا  نربــائية مــخثرة علــت     3ويف  - 67

قلي ي يف ساكار من أ ة تقيـيم ام ـازا  والتحـديا  املتعلقـة بتنفيـذ القـرار       املربت ى سوا ام
(. وأويتــت اال ت ــاع، الــذي ُنظــم بالتعــاوا مــع اجل اعــة االقتيــاسية لــدود   2000) ١325

ررب أفريقيا وهيئة األمـم املتحـدة لل ربـاواة بـني اجلنربـني ومتكـني املـرأة )هيئـة األمـم املتحـدة           
تحدة مف  الربالم والفريـ  العامـة املعـ  بـاملرأة والربـالم واألمـن يف       لل رأة( وبعثا  األمم امل

ررب أفريقيا، بإنشاء فري  اتياد رفيع املربت ى مع  بـاملرأة تـابع للج اعـة االقتيـاسية لـدود      
 ررب أفريقيا.

 
 التعاوا بني املخسربا  - ساد 

 التعاوا بني مخسربا  األمم املتحدة  
بـالتقرير، تـرأت ممثلـي اخلـاص ا ت ـاعني استشـاريني مـع فريـ           الد الفترة املش  لة  - 68

املديرين امقلي يني ملناقشة القضايا األمنية وامنربـانية يف منطقـة حـ ن ريـ ة تشـاس، وكـذل        
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كــان ا األوديسيربـــ  ، تـــرأت ممثلـــي اخلـــاص   ١١القضــايا ام ائيـــة وأثـــر تغـــ  املنـــاع. ويف  
رين لرؤسـاء بعثـا  األمـم املتحـدة للربـالم الـ  ت  ـد        الثامن والعشـ  اال ت اع الرفيع املربت ى

مقارهــا يف رــرب أفريقيــا، الــذي عقــد يف أبيــد اا ونــاقش التطــ را  االنتخابيــة، وامليــامة    
 ال طنية، ودديد التطرن امليح ب بالعنم، وكذل  جماال  التعاوا بني اتيئا  املعنية.  

 
 نيالتعاوا مع الشركاء امقلي يني وسوا امقلي ي  

تعاونـ  مـع   ط اد الفترة املش  لة بالتقرير،  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا، وايتة - 69
اجل اعة االقتياسية لدود ررب أفريقيا ومخسربا  ىلقلي ية أ رى. وأس م التشـارم يف رئاسـة   
الفريــ  الــدو  ملتابعــة وسعــم الع ليــة االنتقاليــة يف ب ركينــا فاســ ، مــن  انــب ممثلــي اخلــاص    
واال اس األفريقي واجل اعة االقتياسية لدود ررب أفريقيا، يف رـ اا االتربـا  بـني أيتـحاب     
امليلحة امقلي يني والدوليني يف سعم حة األزما  ال  وا  تـ ا ب ركينـا فاسـ  أثنـاء املرحلـة      
االنتقالية. ويف رينيا، ع ة ممثلي اخلاص يف ارتأا/ وثي  مـع اجل اعـة االقتيـاسية لـدود رـرب      

ريقيا واملنظ ة الدولية للفرنك ف نية و ركاء سوليني آ رين لزنع فتيـة التـ ترا  وبنـاء الثقـة     أف
 بالع لية االنتخابية.

ويف مت زيي لي ،  ارم مكتب األمم املتحـدة لغـرب أفريقيـا يف اجل عيـة العامـة لشـأكة        - 70
ــ  ع       ــا ال ــدود رــرب أفريقي ــة االقتيــاسية ل ــة للج اع ــا  التابع ــا.  جلــاا االنتخاب ــد  يف براي ق

ــا  يف رــرب        ــإسارة االنتخاب ــة ب ــا  املعني ــ  اتيئ ــ  ممثل ــذي  ــارم في واســتعرن اال ت ــاع، ال
أفريقيا، الدروت املربتفاسة وأفضة امل ارسا  في ا يتعل  رية املنازعا  االنتخابية، ومشـاركة  

ذار املأكـر  والنرباء. ك ا  ارم مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا يف بعثة لتقيـيم امنـ   الشأاب
ــذد اجل اعــة االقتيــاسية لغــرب       ــ ا تأ ــ بر، وأويتــت ب زار  ســ الي ا يف تشــرين األوديأكت

 أفريقيا مرباعي ا ام يدة لدعم ع لية بناء الربالم يف الألد.
تشـــرين  ١3ىل   ١١ونظـــم مكتـــب األمـــم املتحـــدة لغـــرب أفريقيـــا، يف الفتـــرة مـــن   - 7١

اطة التابعـة مسارة الشـخوا الربياسـية، حلقـة ع ـة      الثاينين ف  ، مبرباندٍة من وحدة سعم ال س
بش ا ال ساطة باال ـترام مـع املديريـة الربياسـية للج اعـة االقتيـاسية لـدود رـرب أفريقيـا يف          
أب  ا من أ ة تأاسد اخلـ ا  املتعلقـة بع ليـا  ال سـاطة واسـتعران الـدروت املربـتفاسة مـن         

واجل اعـة االقتيـاسية ىلزاء األزمـا  الـ       االستجابا  املشـتركة الـ  قامـت هبـا األمـم املتحـدة      
أثاردــا املنازعــا  املتيــلة بالقضــايا االنتخابيــة والدســت رية. و ــاركت يف املقــة أيضــا جلنــة    
الكام وا ونيج يا املختلطة، مما أتا  ملقة الع ة فريتة ملعاجلة القضايا املتعلقة بأناء الثقـة يف  

م املقة، ورع املشـارك ا الل ربـا  األ ـ ة علـت     سيا  التحديا  العابرة للحدوس. ويف  تا
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برنــام  للتعــاوا بــني اجل اعــة االقتيــاسية لــدود رــرب أفريقيــا واألمــم املتحــدة يــأني األنشــطة  
 .20١6املشتركة املزمع تنفيذها يف عام 

واست ر مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا يف تيرب  تأـاسد املعل مـا  مـع ال كـاال       - 72
يــة. ويف هــذا اليــدس، عقــد مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا ا ت اعــا رفيــع     سوا امقلي 

املربت ى يف أمانة ا اس رر مان  ملناقشة ىلطار التعاوا املتعلـ  بتنفيـذ اسـتراتيجية ا ـاس رـر مـان        
للحفاظ علت األمن ع  امدوس. وعالوة علت ذل ، بذد مكتب األمم املتحـدة لغـرب أفريقيـا    

ة ووايتة الع ة مع جلنـة بنـاء الربـالم علـت ت  يـ  االنتأـا  الـدو  ىل  مـا لأنـاء          مرباعي  ام يد
 الربالم من انعكاسا   د من تفشي ف وت ىليأ ال.

ــاملرأة       - 73 ــ  العامــة املعــ  ب ــا يف سعــم الفري واســت ر مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقي
ئــة األمــم املتحــدة لل ــرأة والربــالم واألمــن يف رــرب أفريقيــا. وعقــد املكتــب، مبربــاندٍة مــن هي 

ــاسا  النربــائية وامل ــثلني       ــة لقــاءا  م ارــيعية مــع القي ــائي، ثالث ــام  األمــم املتحــدة ام  وبرن
مشــاركة املــرأة يف يتــنع ”الـ طنيني ألفرقــة الع ــة مـن كــة بلــد لتأـاسد الــرأي بشــ ا م ارـيع     

رــرن  تقيــيم”، و “التطــرن والعنــم اجلنربــي واأل ــخاص املشــرسين ”، و “القــرار وامكــم
 .“ع ليا  املرأة

 
 املالحظا  والت يتيا   

ظلت منطقة ررب أفريقيا سوا امقلي ية ت ا ـ  عـدسا مـن التحـديا  اخلطـ ة  ـالد        - 74
الفترة املش  لة بالتقرير. ومما يـث  القلـ  ب  ـ   ـاص ع ليـا  القتـة العشـ ائي الـ  ترتكأـ ا          

س من آثار مزعزعة لالستقرار تتعلـ   مجاعة ب ك  حرام وما  لفت  علت بلداا ح ن ري ة تشا
باجلانب امنرباين وريق   امنرباا وباألمن، واست رار الت ديد احملد  بع لية الربـالم يف مـا ،   
وانعكاسا  تفشي ف وت ىليأ ال. ولكن حدثت عـدة تطـ را  ىلجيابيـة مثـة ىل ـراء انتخابـا        

بعـ    ىلحـراز تقـدم يف ويتـ د   رئاسية وبرملانية وحملية سل ية وذا  ميداقية يف عدة بلـداا، و 
بلداا ا اس رر مان  ىل  حالة اخلل  من انتقـاد فـ وت ىليأـ ال. ويف هـذا الربـيا ، فـإا التعـاوا        
امل تــاز بــني اال ــاس األفريقــي واجل اعــة االقتيــاسية لــدود رــرب أفريقيــا واألمــم املتحــدة، مــن 

شــتركة، كــاا مفيــدا يف امل  ــالد املربــاعي ام يــدةيزيارا  ال ســاطة وبعثــا  امنــذار املأكــر 
تيرب  ام ار الربياسي، وتعزيـز املأـاس  الدققراطيـة، واملربـاعدة علـت اجتنـب تيـاعد التـ ترا          

 اجتدس الزناع. أو
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وُأ يد بالنض  الذي أظ ر   عب ب ركينا فاس  رـداة االنقـالب اجمل ـ  الـذي وقـع       - 75
ســـية يف ب ركينـــا فاســـ  يف يف أيل ديســأت  . وأرحـــب بالنجـــا  يف ىل ـــراء االنتخابـــا  الرئا 

نــا فاســ  علــت مشــاركت  الربــل ية يف الع ليــة يتشــرين الثــاينين ف  ، وأ ــيد بشــعب ب رك 29
االنتخابية ال   كلت  امتـة للفتـرة االنتقاليـة. وأرحـب بالـدور الأنـاء الـذي قـام بـ  أيتـحاب           

ــإ راء امليـــلحة امقلي يـــ ا وأفضـــت ىل  ىلعـــاسة تنيـــيب املخسربـــا  االنتقاليـــة، ممـــا مســـب    بـ
ــت أا ت ايتــة        ــا فاســ  عل ــ   . وأحــح ا ا ســلطا  ب ركين ــدر مــن الت ــة ق ــا  ب ق االنتخاب

الراميـــة ىل  ىليتـــال  قطـــاع األمـــن، وأا تضـــ ن حماك ـــة عاسلـــة ملـــن قـــأ  علـــي م    اجل ـــ س
 يتية باالنقالب. في ا
تشــرين  ١١وأرحــب بالربــ  الربــل ي لالنتخابــا  الرئاســية الــ   ــر  يف رينيــا يف     - 76

أكت بر، وال  كانت عالمة فارقـة هامـة يف ت طيـد الدققراطيـة بالألـد. وأسعـ  أيتـحاب        األودي
ــذ اتفــا       ــة امــ ار الربياســي وىل  تنفي ــيني ىل  م ايتــلة ع لي آبيأرربــطس  20امليــلحة الغين

متاحة ىل راء االنتخابا  احمللية يف ال قت احملدس. وأرحـب أيضـا بتشـكية حك مـة  ديـدة يف      
ــا، ويربــرين مال  ــ  املنيــم،        نيج ي ــة للن  ــة م اتي ــة بيئ ــا مبكافحــة الفربــاس، وديئ ــة التزام  حظ

 والتيدي النعدام األمن يف الألد.
وال أزاد أ عر بقلـ  ع يـ  ىلزاء اسـت رار هج ـا  مجاعـة ب كـ  حـرام، مبـا يف ذلـ            - 77

تزايد استخدام املفجرين االنتحاريني، يف منطقة ح ن ري ة تشاس. ولئن كنت أالحـ  أو ـ    
وتشـاس والكـام وا والنيجـر ونيج يـا، والـ  كـاا منـ ا ىلنقـاذ          بـنن  م اتامة الـ  حققتـ ا  التقد

ــة       ــ ة وكثاف ــالقل  ىلزاء وت ــإين ال أزاد أ ــعر ب ــا  مــن األســر، ف عــدس كــأ  مــن النربــاء والفتي
حــرام رــد الربــكاا املــدنيني. وأرحــب بالتقــدم احملــرز يف   اتج ــا  الــ  تشــن ا مجاعــة ب كــ 

تشغية الق ة املشتركة املتعدسة اجلنربيا ، مبا يف ذل  الت قيع مـخ را علـت مـذكرة تفـاهم بـني      
جلنة ح ن ري ة تشاس واال اس األفريقي. و تم األمر أا َت ـد الـدود األعضـاء يـد الـدعم ىل       

طاقتــ ا يف أقــرب فريتــة ممكنــة. ويف ال قــت نفربــ ، القــ ة املشــتركة لضــ اا أا تع ــة بكامــة 
أوايتة التشديد علت و  ب أا تتيرن الق ة املشتركة والربلطا  األمنية ال طنيـة يف امتثـاد   
تام للقان ا الدو  امنرباين وللقان ا الدو  مقـ   امنربـاا وللقـان ا الـدو  لال ـئني لـدى       

 تنفيذ ع ليا  مكافحة امرهاب.
املتحـدة ملتزمـة بالع ـة يف ارتأـا/ وثيـ  مـع اال ـاس األفريقـي واجل اعـة          وتظة األمـم   - 78

االقتياسية لدود ررب أفريقيا واجل اعة االقتيـاسية لـدود وسـ  أفريقيـا وجلنـة حـ ن ريـ ة        
تشاس من أ ة تعزيز التعاوا امقلي ي علت التيدي للت ديدا  األمنيـة العـابرة للحـدوس ومنـع     

ــدود رــرب    انتشــار التطــرن وامرهــاب امل  ــالعنم. وأحــح اجل اعــة االقتيــاسية ل يــح بني ب
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أفريقيا واللجنة علت عقد مخمتر الق ة املزمع لرؤساء الدود من أ ة معاجلـة األسـأاب اجلذريـة    
ال  أفضت ىل  ظ  ر مجاعة ب ك  حرام، وال  ت فر ظروفا م اتيـة النتشـارها. وبامرـافة ىل     

ية حامسة أا تضع الألداا املتضررة استراتيجيا  تعـا   االستجابة العربكرية، فإا مما يتربم ب م
املظامل اال ت اعية االقتياسية األساسية للج اعـا  امل  شـة. وسي ايتـة فريقـا األمـم املتحـدة       
القطريــاا يف النيجــر ونيج يــا، مبربــاندٍة مــن ممثلــي اخلــاص، سعــم اجل ــ س ال طنيــة وامقلي يــة    

الا كــذل  سعــم هــذين الألــدين باملربــاعدة امنربــانية. الراميــة ىل   قيــ  االســتقرار، وسي ايتــ
وأسع  يف هـذا اليـدس الـدود األعضـاء ىل  املربـامة بربـخاء يف برنـاجمي األمـم املتحـدة لتقـدمي           

 املرباعدة امنربانية ىل  هذين الألدين.
وأحي  عل ا باملشاورا  اجلارية يف رانا بشـ ا املربـائة االنتخابيـة اخلالفيـة، وأ ـجع       - 79
ان الفاعلة الربياسية علت م ايتلة ام ار. وفي ا نص بنن والنيجر، أطلب ىل  أيتـحاب  األطر

امليــلحة الــ طنيني أا يق مــ ا، بــدعم مــن الشــركاء الــدوليني، بت يئــة ظــرون م اتيــة م ــراء    
ــ ، أحــح أيتــحاب          ــا نــص ت ر ــاملة للج يــع. وفي  ــل ية وذا  ميــداقية و  ــا  س انتخاب

 سهم الراميـة ىل  ت طيـد املخسربـا  امقلي يـة واميتـال       امليلحة ال طنيني علـت م ايتـلة   ـ   
بيربــاو، أسعــ  القـاسة الــ طنيني ىل  الع ــة علــت امفــاظ علــت   -االنتخـايب. وفي ــا نــص رينيــا  

االستقرار والن  ن بالن   اال ت ـاعي االقتيـاسي مبـا نـدم ميـلحة األمـة و ـعأ ا. وأحـي          
م ريتانيـا، وأحـح امك مـة علـت أا تفـي علـت        عل ا باجل  س الرامية ىل  القضاء علت الر  يف

ال  ــ  األك ــة بالتزامادــا الدوليــة يف هــذا اليــدس عــن طريــ  تنفيــذ األنظ ــة ال طنيــة ال ا أــة  
 االنطأا ، واذاذ ما يقتضي  األمر من تداب .

وأرحب بالتقـدم الـذي أحرزتـ  الـدوائر األفريقيـة االسـتثنائية يف حماك ـة رئـيس تشـاس           - 80
حربــني حــ ي، ممــا أظ ــر التــزام املنطقــة مبكافحــة امفــال  مــن العقــاب. وأقــدر سور   الربــاب  

حك مة الربنغاد يف عقد احملاك ة، وأطلب ىل  سائر حك ما  املنطقة ر اا ويتـ د رـحايا   
 العنم الربياسي، مبا يف ذل  يف رينيا وك   سيف ار، ىل  العدالة.

ويربـرين مالحظــة التقـدم احملــرز يف ســ الي ا ورينيـا ولي يــا في ــا نـص املــرن الــذي      - 8١
يربأأ  ف وت ىليأ ال. وأ جع حك ما  الألداا املتضررة علت استخالص الـدروت مـن تفشـي    
الفــ وت بغيــة معاجلــة املربــائة الأني يــة الكامنــة ورائــ ، وم ايتــلة تعزيــز نظــم امكــم الر ــيد     

ذ  امك مـا ، وعيـان مـ  بعـبء ال يتـم الـذي يعـاين منـ  النـا  ا،          اخلايتة هبا. ك ا أحح ه
علت أا تلل احتيا ا  الفئـا  الضـعيفة املنعـة، مبـا في ـا النربـاء والفتيـا ، في ـا يتعلـ  بربـأة           

 كربب العيش، وأا تض ن االحترام الكامة مق   امنرباا وامريا  األساسية.
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 احة رـرب أفريقيـا. وأ ـجع بقـ ة الـدود      وأرحب بالتقدم احملرز يف تنفيذ مأـاسرة سـ   - 82
األعضاء والشركاء علت م ايتلة سعم التشغية الكامة ل حـدا  مكافحـة اجلرقـة عـ  ال طنيـة      
وتنفيــذ  طــة الع ــة امقلي يــة للج اعــة االقتيــاسية لــدود رــرب أفريقيــا بشــ ا االاجتــار رــ      

ريقيـا. وقـد سـل  ظ ـ ر     املشروع باملخدرا  واجلرقة املنظ ة وتعـاطي املخـدرا  يف رـرب أف   
أ ــكاد  ديــدة مــن املخــدرا  ويتــ ر  ديــدة مــن االاجتــار الضــ ء علــت اما ــة ىل  آليــا       

 استجابة مخسربية وىل  زياسة امراسة الربياسية املعق سة علت مكافحة هذ  الكارثة.

وعلت الررم من أننا   دنا اخنفارـا يف عـدس حـ اس  القريتـنة الأحريـة، فـإا الـدود         - 83
ــة ىل  ورــع وتشــغية منظ مــة للربــالمة واألمــن    األعضــاء ي نأغــي أال تتــ اج يف    سهــا الرامي

الأحــريني يف  لــي  رينيــا، وهــ  أمــر مــا زاد يقيــد  عــدم كفايــة الل  ربــتيا  والت  يــة.           
وسي ايتة مكتب األمم املتحدة لغـرب أفريقيـا، بالتعـاوا مـع مكتـب األمـم املتحـدة امقلي ـي         

ررب أفريقيا ووس  أفريقيـا سوا امقلي يـتني يف تعأئـة املـ ارس     ل س  أفريقيا، مرباعدة منطق  
الالزمة لتحقي  هذ  األهدان. وأ يد باجل  س املأذولة من أ ـة تعزيـز مأـاسرا  التعـاوا عـ       

املعنيــة بــاألمن وبنــاء الثقــة الــ  أنشــ ها ا ــاس رــر  امـدوس، مثــة ال حــدا  امدوسيــة املشــتركة 
ــداا املنط   ــب ىل  بل ــان . وأطل ــ  امــدوس وأا تنفــذ       م ــ  ع ــاوا األم ــز التع ــة أا ت ايتــة تعزي ق

 االستراتيجيا  القائ ة لتحقي  هذ  الغاية.
ثــ  علــت جلنــة الكــام وا ونيج يــا املختلطــة للج ــ س املت ايتــلة الــ  تأــذتا لتنفيــذ   وُأ - 84

ــة يف     ــ بر   ١0امكــم اليــاسر عــن حمك ــة العــدد الدولي . وأرحــب 2002تشــرين األوديأكت
 ت ــاع الــذي عقــد بــني رئيربــي سولــ  الكــام وا ونيج يــا يف مت زيي ليــ ، وبَتَ ايُتــة          باال

ــة املشــتركة. وأحــي  عل ــا بــ ا اللجنــة قــد         سمــا الراميــة ىل  ىلمتــام ترســيم حــدوسما ال ي
س لــت مرحلــة حامســة مــن ىلمتــام واليتــ ا، ُتركــز في ــا علــت تقــدمي الــدعم يف ترســيم امــدوس      

ــا علــت م ايتــلة     وكــذل  يف تنفيــذ أنشــطة  بنــاء الثقــة. وأ ــجع حكــ م  الكــام وا ونيج ي
تعاور ــا مــن أ ــة زيــاسة اجل ــ س الراميــة ىل  اممتــام الربــريع لترســيم امــدوس. وسي ايتــة           

اخلاص بذد مرباعي  ام يـدة لل ربـاعدة علـت حـة القضـايا املعلقـة ومعاونـة الطـرفني يف          ممثلي
 امل ارس. تعأئة
ــرأة   - 85 ــدر ىلســ ام امل ــن  ــالد مشــاركت ا النشــطة يف     وأق ــد الربــالم، و ايتــة م يف ت طي

الع ليــا  االنتخابيــة الربــالفة الــذكر، مبــا يف ذلــ  ىلنشــاء رــرن ع ليــا  املــرأة. وأطلــب ىل     
( والقـرارا   2000) ١325بلداا املنطقة والشركاء م ايتلة ديئـة بيئـة متكينيـة لتنفيـذ القـرار      

 الالحقة املتعلقة باملرأة والربالم واألمن.
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ــام، أوس أا أعــرب عــن تقــديري مك مــا     - 86 ــا ومف رــية  بلــداا ويف اخلت رــرب أفريقي
وجلنة ح ن ريـ ة تشـاس وا ـاس رـر      اجل اعة االقتياسية لدود ررب أفريقيا واال اس األفريقي

لتيـدي للتحـديا  الـ     مـن أ ـة ا  مان  لتعاورا املت ايتة مع األمم املتحدة يف اجل  س املأذولة 
 . وأوس أيضــا أا أعــرب عــن تقــديري مل ثلــي اخلــاص رــرب أفريقيــاالم واألمــن يف ت ا ــ  الربــ

ــن   ــا، حم ــد ب ــ ظفي  ــامأات، لغــرب أفريقي ــب ومل ــة     مكت ــا وجلن ــم املتحــدة لغــرب أفريقي األم
الكام وا ونيج يا املختلطة ومجيع كيانا  األمـم املتحـدة يف رـرب أفريقيـا علـت مـا يأذل نـ         

 املنطقة. ن يفمن    س لت طيد الربالم واألم
  
 


