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  تقرير األمني العام عن مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا    
  

  مقدمة  -أوال   
جملــس األمــن املؤرخــة   رئــيس هــذا التقريــر عمــال بالطلــب الــوارد يف رســالة      م يقــدَّ  - ١

تقــدمي رئــيس اجمللــس فيهــا إيلّ طلــب  الــيت )S/2007/754 (٢٠٠٧ ديــسمرب/كــانون األول ٢١
ويغطـي  ). املكتـب ( مكتب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا           تقرير كل ستة أشهر عن تنفيذ والية      

 املـسائل ركـز علـى     يو. ٢٠٠٩ يونيـه /حزيـران  ٣٠ينـاير إىل    /كـانون الثـاين    ١التقرير الفترة من    
 العـابرة للحـدود يف غـرب أفريقيـا، وعلـى األنـشطة الـيت يـضطلع هبـا املكتـب،                      سائلالعامة واملـ  

ها من املنظمات الدولية واإلقليميـة، مبـا يف ذلـك            األمم املتحدة وغري   كياناتبالتعاون مع سائر    
  .اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

  
  العابرة للحدودواالجتاهات التطورات   -ثانيا   

علـى الـرغم مـن      و.  يف غـرب أفريقيـا      عموما يف التحسن   م واألمن  حالة السال  استمرت  - ٢
 انعـدام األمـن الغـذائي واألزمـة املاليـة           وال سـيما  ،   املعوقـة  الداخلية واخلارجيـة  العوامل  عدد من   
االسـتقرار بعـد   وواالنتعـاش   غرب أفريقيا اجتاهـات إجيابيـة حنـو الـسالم    بدأت تظهر يف  العاملية،  
، وإن كـان كـبريا، ال يـزال هـشا            فإنـه  وسيادة القـانون  احلكم   يف جمايل احملرز  التقدم  أما  . الرتاع

التهديــدات فــإن وعــالوة علــى ذلــك، . تاجملــاال يف بعــض أن يتراجــع  حــىتوميكــنجــوهره يف 
اإلرهابيـة  واألنـشطة    ة اجلرمية املنظمة واألنشطة غري املشروع     وال سيما ،   الناشئة واملتنامية  األمنية

  .املكاسب اليت حتققت حىت اآلنو املبذولة حاليااملساعي ، هتدد وتغري املناخ
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  العوامل االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية  -ألف   
  و االقتصادي وآثار األزمة املالية العامليةالنم    

ومل جيـر بعـد تقاسـم    . بوترية أبطـأ   كانت    وإنْ تستمر اقتصادات غرب أفريقيا يف النمو       - ٣
 وتـشكل   . يف غـرب أفريقيـا     ات اجملتمع شرائح مجيع   بنيمثار النمو االقتصادي على نطاق واسع       

 يف اتلثــروة يف حــدوث تركيــز شــديد لواملتمثلــاالجتاهــات الــسائدة يف املنطقــة دون اإلقليميــة 
مـن  لألغلبيـة    املعيـشية    األوضـاع صغرية من األفراد من جهة، وتدهور سريع يف         أيدي مجاعات   

االسـتقرار  األساسـية املؤديـة إىل زعزعـة        عناصر  تدخل يف عداد ال   جهة أخرى، مصدر قلق ألهنا      
  .العنفاندالع أعمال و
اآلثار الـسلبية لألزمـة املاليـة       يقابلها جزئيا   صادي  املكاسب اليت حتققت يف اجملال االقت     و  - ٤

لتحـويالت  يف االخنفـاض الكـبري يف ا  لألزمة يتمثل أحد اآلثار اهلامة و. اليت يشهدها العامل حاليا   
 األوضـاع املالية مـن عمـال غـرب أفريقيـا املهـاجرين، ممـا قـد يـؤدي إىل مزيـد مـن التـدهور يف                

بيـساو   - غينيـا     املاليـة إىل   نـات احلديثـة أن التحـويالت      وتظهـر البيا  . ضـعف لفئـات األ  لة  يعيشامل
يف أهنــا اخنفــضت يف غانــا، و؛ ٢٠٠٧عــام يف املائــة عــن  ١٨ بنــسبة ٢٠٠٨يف عــام اخنفــضت 

يف الفتــرة  عمــا كانــت عليــه  يف املائــة ١٦ بنــسبة، ٢٠٠٩فربايــر /ينــاير وشــباط/كــانون الثــاين
 أن تـــنخفض  النقـــد الـــدويلصـــندوقيتوقـــع ، وبالنـــسبة للـــسنغال. ٢٠٠٨نفـــسها مـــن عـــام 

ة الـيت   العديـد الـسلع األساسـية     أسعار  أما  . ٢٠٠٩يف عام   يف املائة    ٢٨التحويالت املالية بنسبة    
  .االخنفاضدون اإلقليمية فإهنا مستمرة يف املنطقة تصّدرها 

ألزمـة علـى االقتـصادات واجملتمعـات يف     ا  الـيت خلّفتـها  معاجلة اآلثار السلبيةوأصبحت    - ٥
هــذه األزمــة اهلائــل حجــم وسُيــضعف . ختــاذ إجــراءات وقائيــة ال أولويــة ذايقيــا جمــاالغــرب أفر

 االجتماعيــة الطلبــات اخلــدمات االجتماعيــة وتلبيــة  تــوفريعلــى ، اجملهــدة أصــال، قــدرة الــدول
  . االستقرار السياسيزعزعة يف اإلسهام تأجيج التوتر ومما سيؤدي إىل املتزايدة، 

  
  ذائيتغري املناخ واألمن الغ    

بـسبب عـدد    ،  انعـدام األمـن الغـذائي      شديدة الضعف إزاء      غرب أفريقيا  ال تزال منطقة    - ٦
الـسريع وارتفـاع معـدالت النمـو        التوسـع العمـراين      انتـشار الفقـر و     ومنها املساِعدةمن العوامل   

 مـن   أيـضا ملنطقـة   ا وتعـاين .  علـى الزراعـة املعتمـدة علـى األمطـار          تكالالسكاين واإلفراط يف اال   
ارتفـاع  دون اإلقليمية خماوف مـن  مجيع أحناء املنطقة تسود اآلن   ، و ر زحف التصحر البطيء   آثا

قـل عـن عـشر      يال  يقـع مـا     منسوب مياه البحـر علـى طـول املنـاطق الـساحلية املنخفـضة حيـث                 
  . رئيسية مدن
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 التــصدي آلثــار تغــري املنــاخ علــى األمــن الغــذائي يف غــرب    أصــبحيف هــذا الــسياق، و  - ٧
شــبه زراعــة الحلكومــات واملنظمــات دون اإلقليميــة، ال ســيما أن ا لــدىل أولويــة أفريقيــا يــشك

كـسب الـرزق     تشكل العمـود الفقـري القتـصادات معظـم دول غـرب أفريقيـا وسـبل                  يةالكفاف
علـى الـرغم مـن    و.  االحتياجـات الغذائيـة الـسنوية   يف املائة مـن  ٩٠ ما يصل إىل    إذ تغطي ،  فيها

 مـشكلة   احلصول على املواد الغذائيـة    ال يزال   ،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ جين حماصيل مشجعة يف الفترة    
ارتفاع أسـعار املـواد الغذائيـة وتفـاقم الفقـر      ويؤدي .  من السكان ضعفاأللفئات  ا كربى لدى 

 شـبكات  إضـعاف  املخاطر البيئية يف اجملتمعات احملـدودة املـوارد إىل       وازدياديف املناطق احلضرية    
ــة االجتماعيــة و  ــةاالحتياجــات اإلنــسانية  اشــتداداألمــان واحلماي  لتزعــزع خــصبة ية أرضــوهتيئ

 إىل  الـسائدة االجتماعيـة والتحوالت يف األمنـاط االقتـصادية   كذلك تؤدي   . االستقرار السياسي 
 اآثـار ، وهـذا أمـر قـد خيلـف           احملليـة  الرتاعـات  وتـؤجج زيادة حدة التوتر بني الرعـاة واملـزارعني         

  . على الصعيد دون اإلقليميسلبية 
  

  ة اإلنسانياكلاملش    
 الـيت يتفـشى فيهـا      غرب أفريقيـا    منطقة يفة  خطريإنسانية   متثل مشكلة األوبئة  ما زالت     - ٨

مـع بـدء موسـم األمطـار،     و.  يف الـسنوات اخلمـس األخـرية   شهدتهلتهاب السحايا وباء ال أسوأ  
مــراض  يف غــرب أفريقيــا مكافحــة الكــولريا وغريهــا مــن األةاإلنــسانيتــويل هيئــات املــساعدات 

ــة دون  املنطقــة  هــذهساعدة حلكومــاتي ناشــطة يف تقــدمي املــ وهــ.  مــن االهتمــامامزيــد املعوي
  . A/H1N1نفلونزا إائحة التفشي احملتمل جللتأهب ملواجهة اليت تضعها لطط اإلقليمية يف اخل

باالقتـصاد أكثـر ممـا تتـصل بالرتاعـات، ينبغـي       اإلنـسانية  تتـصل فيهـا املـشاكل      يف بيئة   و  - ٩
  الفقر املدقع واآلثـار احملتمـل  عواقب يف معاجلة ةاإلنساني املعين باملساعدات قطاعالدور إيضاح  

ويلزم أن توسع األوساط املعنية بالتنمية واملـساعدات اإلنـسانية          . ألزمة املالية العاملية  أن ختلفها ا  
لغـذاء  للحـوظ   املسـتثناء   المـع ا  و.  الـالزم  على الدعم املايل   الذي تقوم به للحصول   احلوار  دائرة  

أقـل مـن ثلـث املبلـغ املطلـوب يف           سـوى   حـىت اآلن    األخـرى مجيعهـا     اجملاالت  مل تتلق   والتغذية،  
  . ٢٠٠٩ لعام  يف غرب أفريقياعملية النداء املوحدإطار 

  
  االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة العابرة للحدود  -بـاء   

 األمـن  علـى  سـلبا  انؤثريـ للحـدود   االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمـة العـابرة        ال يزال     - ١٠
ــا  ــشاركة الغــري أن اســتمرار  . يف غــرب أفريقي ــامل ــدة يف مكافحــة هــذه الظــاهرة  دولي ، هاوتزاي

 ت بـــدأ،علـــى الـــصعيدين الـــوطين ودون اإلقليمـــي املتخـــذة ريئـــة اجلبـــادرات املباإلضـــافة إىل 
  . امثاره ؤيتت
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املتوجـه  صادرة الكوكـايني    تعلقـة مبـ   املبيانـات   ُتظهـر ال  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،       - ١١
ــها    ــا ومن ــا إىل غــرب أفريقي ــااجتاه ــا تنازلي ــن ، ملحوظ ــضبوطة   م ــات امل ــث الكمي ــراد حي واألف
بيــد أن اخنفــاض كميــات املخــدرات املــضبوطة ال يعــين بالــضرورة . املعتقلــون علــى حــد ســواء

د  نتيجـة لتـشدّ    عملهم بألسالي املتجرين   تغيري قد يشري إىل     بل،   هبا االجتار غري املشروع  تناقص  
العدالـة اجلنائيـة يف مجيـع أحنـاء غـرب            إنفـاذ القـانون و     سلطاتتتخذ  ومع ذلك،   .  القانون إنفاذ

. واعتقــال الــضالعني فيــهاملخــدرات االجتــار بأفريقيــا خطــوات غــري مــسبوقة يف جمــال مكافحــة  
وانب العمليـة يـشكالن   يف اجل احلايل وتعزيز آليات التعاون التنازيلاالجتاه وستظل احملافظة على  

  .  دول غرب أفريقيا وشركائها الدولينيكبريا أمامحتديا 
 أكثر أشـكال اجلرميـة املنظمـة العـابرة          يربز بوصفه أحد    بدأ ملخدراتومع أنّ االجتار با     - ١٢

 ال تــزال أخــرى أنــشطة غــري مــشروعة فــإن مثــةللحــدود انتــشارا وخطــورة يف غــرب أفريقيــا،  
  الـنفط وسـرقة هتريـب البـشر     أخطـارا عديـدة منـها       واجـه   يج غينيـا    خلـي ف. تشكل مصدرا للقلـق   

األخـرى بلـدان     احلـساسة    ومن املناطق . األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة والقرصنة    وانتشار  
 بــشكل أخــرى عملياهتــا،مجاعــات مــسلحة تنفــذ جمموعــات إجراميــة و حيــث شــريط الــساحل

  .  يف املنطقةةالناشط اإلرهابية بالتعاون مع اجلماعات ،متزايد
  

  واملسائل اجلنسانيةوحقوق اإلنسان كم احل  -جيم   
 السنوات القليلة املاضية تقدما ملحوظـا يف جمـاالت         خاللغرب أفريقيا    ت منطقة حقق  - ١٣

بـصورة  جتـرى   رتيهـة   الرة و احلشفافة و فاالنتخابات ال . إرساء الدميقراطية وتوطيد سيادة القانون    
كمـا يف مـايل والـسنغال حيـث أجريـت انتخابـات             دون اإلقليمية   ة  منتظمة يف مجيع أحناء املنطق    

جمتمــع مــدين  كافــة، يوجــد يف أحنــاء غــرب أفريقيــاو. موثــوق هبــا يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير 
ن حقهــم يف واملواطنــميــارس  لتعزيــز العمليــات الدميقراطيــة، و يــؤدي دورا قويــا شــديد احليويــة
  . يةّرم حب ومؤسساهتماختيار قادهت

 ،دميقراطيالـ كـم  إشـاعة احل  التحـدي املتمثـل يف      يـشكل   هـذه اخللفيـة املـشجعة،       وعلى    - ١٤
أعـرب جملـس األمـن    وقـد  . غري دستوري مصدر قلق متزايـد احلكم بشكل تغيري  ظاهرة  وعودة  

عـن بـالغ قلقـه إزاء عـودة         ’’ ٢٠٠٩ مـايو /أيار ٥ املؤرخ   )S/PRST/2009/11(يف بيانه الرئاسي    
عـن قلقـه إزاء مـا ميكـن         ’’أعـرب   و‘‘  دستوري يف بضعة بلدان أفريقيـة      تغيري احلكم بشكل غري   

أن يــصاحب هــذه األحــداث مــن عنــف، باإلضــافة إىل مــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ســلبية علــى  
 املنطقــة دون اإلقليميــةوكانــت . ‘‘الرفــاه االقتــصادي واالجتمــاعي لــشعوب البلــدان املتــضررة 

الـيت وقعـت يف األشـهر    أو عنيـف،   دسـتوري   غـري مسرحا ملعظم عمليات تغـيري احلكـم بـشكل    
  .القليلة املاضية يف أفريقيا
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 غــري شــرعية تــشكل انتكاســة شــديدة لنــشر الدميقراطيــة يف غــرب   أفعــالاالنقالبــاتو  - ١٥
تترتـب عليهـا تبعـات هامـة علـى      وعلـى الـصعيد الـوطين،     السـتقرار   للـتالحم وا  هتديـدا    و أفريقيا

 اجملتمـع  مـن جانـب    نيا حـازم   وردّ  بـصفتها هـذه، إدانـة      وهي تستدعي، . دون اإلقليمي الصعيد  
 تقتـصر    هـي  ال و دث يف فـراغ   حتـ غري دستوري ال    احلكم بشكل   تغيري  غري أنّ عمليات    . الدويل

احلكـم   تغـيري  الك، أكثر أشـ  إىل حد بعيد، االنقالبات هي  ومع أنّ . على االنقالبات العسكرية  
 أقـل بـروزا  ميكـن أن تتخـذ أشـكاال      هـذه     فإن عمليـات التغـيري     غري دستوري راديكالية،  بشكل  

 انتخابـات   إجـراء ، أو عـدم     منتخـب  زعيم   والية مراجعة الدستور لتمديد      املتمثلة يف  مارسةكامل
  .  احترام نتائجها حيني موعد إجرائها، أو عدمحرة ونزيهة وشفافة عندما

ى صـعيد  كـبرية علـ  عودة االنقالبـات العـسكرية يف غـرب أفريقيـا خمـاوف            وقد ولّدت     - ١٦
ــسان، وهــي مــشكلة تفاقمــت    ــسببحقــوق اإلن ــاة مــن العقــاب يف املؤســسات   ب  إفــالت اجلن

 وال تــزال تــرد مــن أحنــاء املنطقــة دون اإلقليميــة أنبــاء عــن   .العــسكرية واألمنيــة للبلــدان املعنيــة 
 عنــف جنــسي وعنــف قــائم علــى نــوع اجلــنس، وعمليــات اعتقــال واحتجــاز   حــدوث أعمــال

لفئـات  ألراضي أضعف ا  رج نطاق القانون، ومصادرة غري مشروعة       ، وعمليات قتل خا   تعسفية
 التعـاون بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي واجلماعـة             أتـاح تكثيـف     ومـع ذلـك،     . السكانية

اإلقليميـة ودون اإلقليميـة     املنظمـات   االقتصادية لدول غرب أفريقيا واحتاد هنر مانو وغريها من          
إطـار تـصدي هـذه      قوق اإلنـسان واملـساواة بـني اجلنـسني يف           والوطنية، حتسني تعميم مراعاة ح    

  . لسلم واألمناليت يتعرض هلا التهديدات اهليئات ل
  

  أنشطة مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا  -ثالثا   
االضـطالع  خالل الفترة قيد االستعراض، واصل مكتب األمم املتحـدة لغـرب أفريقيـا                - ١٧

تعزيز مسامهة األمـم املتحـدة مـن أجـل حتقيـق الـسلم              املتمثلة يف   واليته الشاملة   بأنشطته تنفيذا ل  
  .واألمن يف غرب أفريقيا

  
  التعاون بني مؤسسات األمم املتحدة  -ألف   

تـآزر  حـاالت    علـى بنـاء      ، خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير      ، املكتب بشكل خاص   ركز  - ١٨
رؤسـاء وكـاالت األمـم      ل نيجتمـاع نظم ا فـ .  دون اإلقليمية  بني كيانات األمم املتحدة يف املنطقة     

 عـن  وتبـادل معلومـات      لعـرض  أبريـل / نيـسان  ٢٣ينـاير و    / كانون الثاين  ٩يف  املتحدة يف داكار    
األمــن الغــذائي  ومنــها الــيت تــؤثر علــى املنطقــة دون اإلقليميــةاهلامــة األمنيــة والــسياسية املــسائل 

) بيساو وموريتانيـا   -غينيا  وغينيا  ووغو  ت(حمددة مثرية للقلق    بلدان   و وتأثري األزمة املالية العاملية   
املـشاركون  أُطلـع    الثـاين،    االجتمـاع ويف  . ومسائل أخرى مثل سالمة الطريان يف غرب أفريقيـا        
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األمم املتحدة إلنشاء مرصـد إقليمـي ملـواطن         بفريق املديرين اإلقليميني    اليت اختذها   بادرة  املعلى  
هـذه املبـادرة إىل حتـسني رصـد خمتلـف           وهتـدف    .املنطقة دون اإلقليمية   اليت تعاين منها     الضعف

تلـك  التعـاون بـني اجلهـات العاملـة يف اجملـال اإلنـساين و             متـتني أواصـر     و،  جوانب الـضعف هـذه    
ربامج اليت ينبغي االضطالع هبا دعما للـ       اإلنسانية   لألنشطة تعيني احلدود الدنيا   و ،التنميةاملعنية ب 
  .اليت تنفذ حاليا اإلمنائية
لالجتماع األول للمـديرين اإلقليمـيني واملنـسقني املقـيمني يف           منه   متابعةًتب،  وقام املك   - ١٩

ــا الــ  ــده ذغــرب أفريقي ــسمرب/كــانون األول ١١ يفي عق ــسة عمــل  ، ٢٠٠٨ دي  يف بتنظــيم جل
  التابع لربنـامج    منع األزمات واإلنعاش   ي مكتب ثلضمت مم أبريل يف داكار،    / نيسان ٣٠ و ٢٩

ــم املتحــدة   ــائي، األم ــشاواإلمن ــم املتحــدة  ري مست ــشؤون ااألم ــسالم واحلكــم، والوحــدات   ل ل
دون شـبكة   صالحيات  ُحددت خالهلا   بعثات حفظ السالم يف غرب أفريقيا،       التابعة ل السياسية  

 املعلومـات   آليـات أخـرى لتبـادل     نـب   اإىل ج و.  وبنـاء الـسالم    الرتاعـات نع  املعنيني مب  ة من إقليمي
ــ ه الــشبكةهــذســتعزز ، ة الــسياسيتوالتحلــيال إلنــذار املبكــر  املعنــيني باالتعــاون بــنيسيق والتن
  . ألمم املتحدة التابعني لوالسالم

 لتمـتني  جهـوده املـستمرة       إطار مايو، يف /فرباير وأيار /يف شباط  يف داكار وعقد املكتب     - ٢٠
رؤسـاء  الـيت تـضم     ألمم املتحـدة، اجتماعاتـه العاديـة        الصالت بني أعمال كيانات خمتلفة تابعة ل      

ــات  ــسالمابعث ــة ل ل ــم املتحــدة التابع ــا  ألم ــات    يف غــرب أفريقي ــوات يف بعث ــادة الق ــؤمترات ق وم
يف  و دون اإلقليميـة   الـسلم واألمـن يف املنطقـة        عرب احلدود وتطورات   السالم، ملناقشة التطورات  

  . حوض هنر مانو واستكشاف سبل تعزيز التعاون
  

  ني ودون اإلقليميني اإلقليميالشركاءمع التعاون   -باء   
  عة االقتصادية لدول غرب أفريقيااجلما    

اجلماعـة االقتـصادية لــدول غـرب أفريقيـا يــشكل أولويـة بالنــسبة      يـزال التعـاون مــع   ال   - ٢١
 ممثلـي اخلـاص مـشاورات منتظمـة مـع رئـيس           وقـد أجـرى     . ملكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا    

ــةمفوضــية ــصادية اجلماع ــود     االقت ــسيق اجله ــاس، لتن ــن مشب ــة ، حممــد ب ــشطة  وااملبذول ــام بأن لقي
لزيـادة تعزيـز هـذه الـشراكة، عقـد املكتـب       و. اجلديـدة األزمـات  مواجهة مشتركة، وخباصة يف  

يف أبوجــا يــومي االقتــصادية  يف اجلماعــة ء لــهالعمــل مــع نظــرااملناقــشات املتعلقــة بمــن جمموعــة 
ويـة  مايو، لتحديد جمـاالت التعـاون ذات األول  / أيار١٨يف داكار يف وفرباير،  / شباط ٢٤و   ٢٣

. اجلماعـة االقتـصادية   و املكتـب    املـشترك بـني   عمـل   البرنـامج   اسـتكمال   اليت ميكـن أن تتمثـل يف        
مكافحـة   بـشأن    اجلماعة االقتصادية تضعها   تنفيذ خطة عمل إقليمية      اجملاالت املذكورة وتشمل  

 الرشـيد االجتار باملخدرات، واألمـن الغـذائي، وإصـالح قطـاع األمـن، واالنتخابـات، واحلكـم                 
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ــياد ــن املـــ    وسـ ــا مـ ــة، وغريهـ ــلحة اخلفيفـ ــصغرية واألسـ ــلحة الـ ــشار األسـ ــانون، وانتـ سائل ة القـ
  .للحدود العابرة
للجماعـة  تعزيـز قـدرة القـوة االحتياطيـة      الـيت يبـذهلا ل  هـود وأسهم املكتب، يف إطـار اجل     - ٢٢

 لعمليــــة التــــدريب امليــــداين املتــــصلة  االســــتطالع والتخطــــيط األويليف مــــؤمتر، االقتــــصادية
فربايـر يف   / شـباط  ١٢ إىل   ٩، الذي عقد يف الفتـرة مـن         للقوة االحتياطية  دات اللوجستية باإلمدا

أيــضا اجللــستني الرابعــة والعــشرين واخلامــسة والعــشرين  حــضر موظفــو املكتــب  و. واغــادوغو
يف برايـا يف الفتـرة مـن        التابعـة للجماعـة االقتـصادية،       جلنة رؤساء أركان الدفاع     اللتني عقدهتما   

الغـرض  وكـان  . يونيـه /حزيـران  ١١ إىل ٩يف واغـادوغو يف الفتـرة مـن       ومارس،  / آذار ٦ إىل   ٤
ــة التابعــة  خريطــة الطريــق اجللــسة الرابعــة والعــشرين اســتكمال  الرئيــسي مــن  للقــوة االحتياطي

جـداول  ، وذلـك متـشيا مـع    ٢٠١٠توقع أن تبدأ عملها حبلـول عـام       ، اليت يُ  للجماعة االقتصادية 
ــة لالحتــاد األفريقــي  ا ــة الزمني ــة دون اإلقليمي ــؤمتر لل ســهم املكتــب  وأ. أللوي ــضا يف م تخطــيط أي
 لوضع اللمـسات األخـرية علـى تفاصـيل          أبريل/ نيسان ٢٢  و ٢١نهائي عقد يف واغادوغو يف      ال

غــرب مــع بلــدان شــارك املكتــب و. عمليــة التــدريب امليــداين املتــصلة باإلمــدادات اللوجــستية  
ــا املــسامهة بقــوات  ــرة مــن  أُجريــت  ة التــدريب الــيت ، بوصــفه مقيمــا لعمليــ أفريقي  إىل ٩يف الفت

  . يونيه يف بوركينا فاسو/حزيران ١٢
  

  االقتصادية لدول غرب أفريقيااجلماعة واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة بني شراكة ال    
مـشاورات مـع ممثلـي االحتـاد األفريقـي          ، أجـرى املكتـب      خالل الفترة قيد االسـتعراض      - ٢٣

 واالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف  االقتــصاديةنــسيق بــني اجلماعــة تعزيــز جهــود التبغــرض
 بعثـات  وأُوفـدت . دون اإلقليمـي  على الـصعيد   السلم واألمن اليت يواجهها  تحدياتلالتصدي ل 

شـارك املكتـب   و. مشتركة إىل املنـاطق املتـضررة مـن عـدم االسـتقرار واالنقالبـات، مثـل غينيـا              
 يفجمللـس الوسـاطة واألمـن التـابع للجماعـة االقتـصادية، و            ين  اجللسة السادسة والعـشر   يف  أيضا  

مـارس،  / آذار ٢٠و   ١٩اجتماع عقدته اجلماعة االقتصادية مع الشركاء الدوليني يف بيساو يف           
  .وذلك ملناقشة التحضريات لالنتخابات الرئاسية يف ذلك البلد

يف املنطقـة دون    لرئيـسية   اعلومـات عـن التطـورات       امل التبادل املنـتظم لـآلراء و      ويف إطار   - ٢٤
مــع ممــثلني دبلوماســيني مــن  أبريــل يف داكــار/ نيــسان٢٨اإلقليميــة، عقــد املكتــب اجتماعــا يف 

 االنتخابات يف غـرب أفريقيـا وأزمـة    ، اليت نوقشت  املسائلومن بني   . االقتصادية اجلماعة   بلدان
ن الغـذائي واالجتـار   احلكم والتغيريات غري الدسـتورية وانعـدام األمـن يف منطقـة الـساحل واألمـ             

مــع ممــثلني أكثــر انتظامــا املكتــب أيــضا يف مــشاورات ويــشارك . باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة
اقترح عقد اجتماعـات منتظمـة مـع املمـثلني املقـيمني يف             قد  دبلوماسيني أعضاء جملس األمن، و    
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ميكـن   الـيت    لبحـث الـسبل   السلم واألمـن يف املنطقـة       ت بشأن   داكار لتبادل املعلومات والتحليال   
  .غرب أفريقيالتقدمي مزيد من الدعم إىل جملتمع الدويل أن يتبعها ا

  
  احلكم  -جيم   

 احلكـم الـدميقراطي     إعـادة إحـالل   املكتب بنشاط يف اجلهود الدوليـة الراميـة إىل          شارك    - ٢٥
العمليـات الدميقراطيـة   أصـبحت  مـؤخرا، أو الـيت    انقالبات عسكريةوقعت فيها  يف البلدان اليت    

  .ها مهددةفي
  

  غينيا    
 يف أعقـاب وفـاة الـرئيس     الـذي وقـع    منـذ االنقـالب العـسكري     ،   ممثلـي اخلـاص    ما زال   - ٢٦

ــسانا كــونيت   ــة  نــشاط بيعمــل ، ٢٠٠٨ ديــسمرب/كــانون األول ٢٢ يفالن ــسلطات الغيني مــع ال
ــة   إىل نظــام دســتوري يف البلــد،  بأســرع مــا ميكــن  االنتقــال لتعزيــز وغريهــا مــن اجلهــات املعني

للتحـدث يف جلـسة   ممثلي اخلـاص  وُدعي . لبلوغ هذا اهلدفاألمم املتحدة  بتوفري دعم   هد  تعللو
 ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٩الحتـاد األفريقـي املعقـودة يف        التـابع ل  م واألمـن    جملس السال 

ينـاير لالجتمــاع  / كـانون الثـاين  ٣زيـارة كونـاكري يف   ها ببعـد قـام  للنظـر يف احلالـة يف غينيـا، و   
اجمللــس الــوطين آخــرين يف كامــارا وأعــضاء داديــس س العــسكري الكــابنت موســى اجمللــبقائــد 

مناقـشات منفـصلة مـع ممـثلني عـن األحـزاب الـسياسية يف               وأجـرى أيـضا     . لدميقراطية والتنميـة  ل
  .غينيا واجملتمع املدين والنقابات واجلهات املاحنة ووكاالت األمم املتحدة

جتماعــات يف االغينيــا تعليــق مــشاركة و نقــالبالوعقــب إدانــة اجلماعــة االقتــصادية ل  - ٢٧
اجلهـود املبذولـة     ممثلـي اخلـاص يف       راء، شـارك  رؤساء الدول وعلـى مـستوى الـوز       على مستوى   

شـارك يف  و. االحتاد األفريقـي لتـأمني العـودة إىل النظـام الدسـتوري     االقتصادية واجلماعة  بقيادة  
 كــــانون ٣٠ديـــس أبابــــا يف  غينيــــا الـــذي عقــــد يف أ بـــشأن  االجتمـــاع االستــــشاري األويل  

ــاين ــاير،/الث ــات يفو ين ــا      اجتماع ــين بغيني ــدويل املع ــصال ال ــق االت ــدها فري ــاكري يف عق يف كون
ــباط ١٧ و ١٦ ــر/شــ ــارس/ آذار١٦يف  وفربايــ ــار ٥ و ٤ ويف مــ ــايو/أيــ ــذه  .مــ  وأتاحــــت هــ

فرصة استعراض الوضع السياسي يف البلد والتقـدم الـذي          لفريق االتصال املذكور    االجتماعات  
وركـز  . الوفاء مبا تعهدت بـه لالنتقـال إىل النظـام الدسـتوري             جمال رزته السلطات الغينية يف   أح

علـى  ، و يف ذلـك  والتعجيـل     أيـضا علـى املـساعدة يف إنـشاء جملـس وطـين انتقـايل               فريق االتصال 
أبريل، قـام ممثلـي     / نيسان ٧يف  و. ٢٠٠٩ جدول زمين واضح إلجراء االنتخابات يف عام         وضع

بزيــارة الــدويل املعــين بغينيــا  يف رئاســة فريــق االتــصالاملــشارك الحتــاد األفريقــي ممثــل ااخلــاص و
ــوطين      ــس ال ــيس اجملل ــشجيع رئ ــاكري لت ــشتركة إىل كون ــة لم ــة والتنمي ــى لدميقراطي ــرام  عل احت
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اقترحتـه األحـزاب الـسياسية      ذي  االنتقالية ال التعهدات اليت قطعها بشأن اجلدول الزمين للعملية        
  . مارس/ آذار١٧ يف اجملتمع املدين والنقابات ومنظمات

ــة  أيــضا شــارك املكتــب  و  - ٢٨ ــة التنفيذي ألمــم  التابعــة للــسالم واألمــن ليف مناقــشات اللجن
للــدعم نظومــة املنطــاق علــى أبريــل يف نيويــورك، لتحديــد خريطـة طريــق  / نيــسان٦املتحـدة يف  

ابــات وغريهــا مــن  املــوارد مــن أجــل االنتخحــشداألمــم املتحــدة لغينيــا وتــسهيل الــذي تقدمــه 
  . اجملاالت ذات األولوية

  
  موريتانيا    

 حـل تـوافقي لألزمـة يف موريتانيـا بعـد إطاحـة              إلجيادجهوده  بذل  واصل ممثلي اخلاص      - ٢٩
حــضر االجتمــاع و. ٢٠٠٨ أغــسطس/آب ٦ يفالــرئيس ســيدي حممــد ولــد الــشيخ عبــد اهللا   

ينـاير، واجتمـاع    / كـانون الثـاين    ٢٨ التشاوري الذي عقده االحتـاد األفريقـي يف أديـس أبابـا يف            
 وإذ أكـدت  . فربايـر / شـباط  ٢٠وريتانيا الذي عقـد يف بـاريس يف         الدويل املعين مب   فريق االتصال 

ــاريس ضــرورة   ــة، إلظهــار الــضغط علــى اجمللــس العــسكري   مواصــلةمــشاورات ب فإهنــا  املرون
 أساسـا   تـشكل    الرئيـسيني  نيبعض املقترحات املقدمة من أصحاب الـشأن املوريتـاني        اعتربت أنّ   

فريـق  رئيس االحتاد األفريقي، وذلـك مبـشاركة         يقوم بتنظيمه    إلجراء حوار بناء بني املوريتانيني    
  .وريتانياالدويل املعين مب االتصال

وار للتحـضري حلـ   مايو، سافر ممثلي اخلاص إىل نواكشوط لوضـع األسـس           / أيار ١٤يف  و  - ٣٠
وضـّم   عبـد اهللا واد       الـسنغايل   الـرئيس  ترأسـه  وفـد دويل     ضـمن ، وذلك    وإطالقه بني املوريتانيني 

الحتـاد  الـرئيس احلـايل ل   ممـثال (الوزير اللييب للـشؤون األفريقيـة   األفريقي ورئيس مفوضية االحتاد  
عقـد اجتمـاع   أمثـرت عـن      يف اجلهـود الـيت       ةساعدّدم امل وق. السنغايل زير اخلارجية وو) األفريقي

 إىل ١٩يف الفتــرة مــن  و. مــايو/ أيــار١٥الثــة يف الرئيــسية الثاملوريتانيــة  األطــراف ضــّمأويل 
مايو، شارك ممثلي اخلاص يف اجلهود الدوليـة املبذولـة يف نواكـشوط لتـسهيل التوصـل            /أيار ٢٢

 االنتخابــات إلجــراء ةخريطــة طريــق توافقيــ بــشأن إىل اتفــاق بــني األطــراف املعنيــة املوريتانيــة  
 يف داكــار يف الفتــرة مــن  أُجريــتتانيــة الــيت وأدت هــذه اجلهــود إىل احملادثــات املوري . الرئاســية

بتوقيـع  يونيـه يف نواكـشوط،      / حزيـران  ٤وجت، يف   يونيه، واليت تُ  / حزيران ٢إىل  مايو  /أيار ٢٨
ــار  ــاق إط ــة   ياتف ــق لعملي ــد الطري ــة ميه ــادة     جامع ــات الرئاســية وإع ــن أجــل إجــراء االنتخاب  م

  . الدستوري النظام
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  توغو    
، سـافر   مزعومـة  حماولـة انقـالب      عـن أبريـل   / نيـسان  ١٣عقب إعالن حكومة توغو يف        - ٣١

أبريـل للقـاء الـرئيس فـوري غناسـنغيب ورئـيس الـوزراء              / نيـسان  ٢٠ممثلي اخلـاص إىل لـومي يف        
 األمـم   شـواغل ونقل ممثلي اخلـاص     . ها وزعماء املعارضة والشركاء الدوليني في      هونغبو جيلربت

يس غناسينغيب والزعماء السياسيني علـى      املتحدة بشأن التطورات األخرية يف البلد، وشجع الرئ       
سـعى  و. ٢٠١٠اتيـة إلجـراء انتخابـات سـلمية ونزيهـة يف عـام           ؤالعمل معـا لتهيئـة الظـروف امل       

حاولــة  مب لــصلتهم املعــتقلني  القــضائية وحقــوق األفــراد   اإلجــراءات احتــرام  كفالــةإىل أيــضا 
  . املفترضةنقالبالا

رتــه إىل لــومي، مناقــشات مــع رئــيس بوركينــا لزيامنــه  متابعــةً،  ممثلــي اخلــاصوأجــرى  - ٣٢
ــاوري، فاســو ــز كومب أبريــل يف واغــادوغو، بــصفته ميــسرا للحــوار   / نيــسان٢٥ و ٢٤، يف بلي

لتوصـل إىل    يف توغـو ل     مـساعدة األطـراف     االسـتمرار يف   تـشجيعه علـى   ل توغو،   بشأنالسياسي  
عمــل حلقــة ال ألة أثنــاءه املــسهــذومــضى يف متابعــة . توافــق يف اآلراء بــشأن العمليــة االنتخابيــة 

ــار١٣ الــيت عقــدت يف لــومي يف  ،االنتخابــات واألمــناملتعلقــة ب ممــثلني عــن  وضــمت مــايو/ أي
. القــوات العــسكرية واألمنيــة واألحــزاب الــسياسية والربملــان وغريهــا مــن املؤســسات الوطنيــة   

عبة األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا وشـ         كتب  ممارس، عقد اجتماع يف داكار بني       / آذار ٣٠ يفو
ــاتاالنتخا ــة  ب ــصادية  التابع ــة بغــرض للجماعــة االقت ــقمناقــشة إمكاني ــيم    وطرائ ــة تقي إيفــاد بعث

  . االنتخابات يف توغوإجراء قبل مشتركة 
  

  االنتخابات واألمن    
اتيـة إلجـراء االنتخابـات يف       ؤواصل املكتب دعم اجلهـود الراميـة إىل هتيئـة الظـروف امل              - ٣٣

 دوليـة منتـديات  بـدور نـشط يف      االضـطالع   واصـل   و. ٢٠٠٩عـام   غينيا وموريتانيا والنيجر يف     
ــ ــدولي  االتــصاليكفريق ــينيال ــا مبني املعن ــاو وريتاني املناســبة  الظــروف إشــاعة علــى تركــز، غيني

ــراء اإل ــلمية يف جـ ــات سـ ــارنتخابـ ــة إطـ ــادة إحـــالل   عمليـ ــتوريهتـــدف إىل إعـ ــام الدسـ . النظـ
 االنتخابــات الرئاســية يف موعــدها علــى إجــراءممثلــي اخلــاص الــسلطات يف النيجــر شــجع  كمــا
مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم        إىل  دعم  الـ املكتـب   وقـّدم   . ٢٠٠٩  يف وقت الحق من عام     احملدد

ــا    ــسالم يف غينيـ ــاء الـ ــسا-بنـ ــودهو  بيـ ــة  يف جهـ ــة االراميـ ــاألمن   ملواجهـ ــصلة بـ ــديات املتـ لتحـ
خابـات الرئاسـية    مـسألة موعـد االنت     أيـضا    ممثلـي اخلـاص   وأثـار   . بيساو -واالنتخابات يف غينيا    

بـه يف واغـادوغو    اجتمـع    عملية السالم اإليفوارية، عندما      ميّسرمع الرئيس كومباوري، بصفته     
أبريـل للنظـر    / نيـسان  ٢٨يف  الـيت عقـدت      جملس األمـن     جلسةأبريل، وذلك قبل    / نيسان ٢٥يف  

  . يف احلالة يف كوت ديفوار
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، بالتنـسيق   ٢٠٠٨يف عـام    هـا   أطلق الـيت بـادرة   تنفيـذ امل  املكتب  واصل  ،  ويف هذه األثناء    - ٣٤
االنتخابـات  وحول مسألة األمـن   النطاق   عملية مشاورات واسعة     لبدء،   االقتصادية مع اجلماعة 

 إىل  ٢٤العمـل الـيت نظمهـا يف الفتـرة مـن            حللقـة     منـه  متابعةًوأصدر املكتب،   . يف غرب أفريقيا  
األمــن يف العمليــات عــن دور قطــاع وثيقــة  يف كونــاكري، ٢٠٠٨نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢٦

ــا  ــة يف غــرب أفريقي ــا االنتخابي ــى نطــاق واســع  ووزعه ــة باختــاذ وتوصــي . عل  إجــراءات الوثيق
اجتمـاع متابعـة   وأسـهم  . دون اإلقليميـة  لتحسني األمن خـالل العمليـات االنتخابيـة يف املنطقـة            

ــاكري،  الــيت ُنظمــت يف  العمــلحلقــة ــار١٤ و ١٣ يف لــومي يف املعقــودكون الــذي  ،مــايو/ أي
مفوضـية  ومركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للـسالم ونـزع الـسالح يف أفريقيـا                  شارك يف تيـسريه     

 االنتخابـات املقبلـة يف      لكفالة إجراء يف وضع استراتيجية وطنية     ن،  األمم املتحدة حلقوق اإلنسا   
  .البلد، وإدماج حقوق اإلنسان يف العملية االنتخابية

يف بلـدان   لـدعم إصـالحات قطـاع األمـن     يبـذهلا   الـيت  هودوحضر املكتب، يف إطار اجل      - ٣٥
 يف هإعادة هيكلة قطاع الـدفاع واألمـن وحتديثـ     املتعلق ب غرب أفريقيا، اجتماع املائدة املستديرة      

وكـان اهلـدف مـن هـذا االجتمـاع،          . أبريـل / نيـسان  ٢٠برايـا يف    الذي ُعقد يف     ،بيساو - غينيا
 البلــــدان الناطقــــة  ا ومجاعــــة االقتــــصادية لــــدول غــــرب أفريقيــــ   الــــذي نظمتــــه اجلماعــــة  

 الرأس األخـضر  تاوحكوم  بيساو-مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا و الربتغاليةب
  . والتعجيل بهصالح قطاع األمنالقطري إلربنامج التنشيط تنفيذ هو بيساو،  -وغينيا 

  
  القضايا العابرة للحدود  -دال   

  ةاالجتار باملخدرات واجلرمية املنظم    
املخـدرات واجلرميـة املنظمـة    االجتـار ب إيـالء  مكتب األمم املتحدة لغـرب أفريقيـا   واصل    - ٣٦

ــ ــدد ا   ا خاصــااهتمام ــرا يه ــا  بوصــفهما خط ــرب أفريقي ــن يف غ ــشمولة   . ألم ــرة امل وخــالل الفت
 التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات         تكثيفعلى   جهوده املكتب   بالتقرير، ركز 

ــة ــة  ود،واجلرميـ ــم اجلماعـ ــصاديةعـ ـــ  االقتـ ــة عمل ــذ خطـ ــة ها يف تنفيـ ــة اإلقليميـ ــار ملكافحـ  االجتـ
املتــضافرة املبذولــة اجلهــود االضــطالع بــدور يف تعزيــز قدرتــه علــى إىل باملخــدرات، والــسعي 

  . ملكافحة هذه اآلفة
كتــب األمــم املتحــدة  ملاملــدير التنفيــذي بمــارس، اجتمــع ممثلــي اخلــاص  / آذار١٨يف و  - ٣٧

الـذي تقدمـه    دعم  الواملكتبني   تعزيز التعاون بني     سبل لبحثيف فيينا    خدرات واجلرمية املعين بامل 
إدارة عمليـات حفـظ     أوفـدهتا   جاء ذلـك يف أعقـاب بعثـة         و.  االقتصادية لجماعةلاألمم املتحدة   

ــسياسية ومكتــب   ــشؤون ال ــسالم وإدارة ال ــا    ال ــم املتحــدة لغــرب أفريقي ــة  األم ــة العام إىل األمان
، ملواصــلة ينــاير/ كــانون الثــاين١٥ يف ، يف ليــون)اإلنتربــول(يــة للــشرطة اجلنائيــة للمنظمــة الدول
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ــة  وضــع ــشتركة  اســتراتيجيات متكامل ــة  م ــة املنظم ــادرة خاصــة   . ملكافحــة اجلرمي وُوضــعت مب
للجنــة منــع اجلرميــة  وُعرضــت علــى الــدورة الثامنــة عــشرة غــرب أفريقيــايف  يةساحلباملنطقــة الــ

ــة  ــة اجلنائيـ ــةوالعدالـ ــا يف       مل التابعـ ــة يف فيينـ ــدرات واجلرميـ ــين باملخـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ كتـ
اجلرميـة عـرب الوطنيـة يف       ات ملكافحـة    وحـد ؛ وهتـدف هـذه املبـادرة إىل إنـشاء           أبريـل /نيسان ٢١

بيـساو وسـرياليون وليربيـا وكـوت         -غينيـا    (تنفَّذ فيها املبادرة على سـبيل التجربـة       أربعة بلدان   
مجــع املعلومــات علــى قــدرات ن علــى الــصعيد الــوطين وتوطيــد ال ولتعزيــز إنفــاذ القــان) ديفــوار

  .يةاتاالستخبار
  الثــامننــصف الــسنوي مــن بينــها االجتمــاع اجتماعــات،أيــضا عــدة املكتــب وحــضر   - ٣٨

كتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات          التـابع مل  نظمه املكتب اإلقليمـي     الذي  االتصال  ملوظفي  
االقتـصادية  لجماعـة   لقليميـة   اإلعمل  الريل، لبحث حالة خطة     أب/ نيسان ١يف داكار يف     واجلرمية
ــا   مكافحــة بــشأن  ــرة االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة يف غــرب أفريقي  للفت
بــني مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  القائمــة  الــشراكة واســتعراض، ٢٠١١-٢٠٠٨
وإدارة عمليـات حفـظ     ملتحدة لغرب أفريقيـا      ومكتب األمم ا   وإدارة الشؤون السياسية   واجلرمية
يف اجتمـاع اخلـرباء الـذي       أيـضا   شـارك املكتـب     و. دعم تنفيذ هـذه اخلطـة     ل واإلنتربول،السالم  

ت فيـه اخلطـة التنفيذيـة الـيت         قـرّ أُومـايو   / أيـار  ١٣ و   ١٢ يف يف أبوجا     االقتصادية نظمته اجلماعة 
وأُقـرت  . ألعـضاء يف تنفيـذ خطـة العمـل        ساعدة الدول ا  ملجلماعة االقتصادية   وضعتها مفوضية ا  

 م عـن تأييـده     فيـه   وأعـرب املـشاركون    ها،وتقييم آلية رصد هذه اخلطة   ا االجتماع أيضا    يف هذ 
  . همُعرضت عليغرب أفريقيا اليت يف  يةساحلاملنطقة الملبادرة 

  
  األمن العابر للحدود    

ــدفاع،    - ٣٩ يف ، فربايــر/ شــباط٩  إىل٦يف الفتــرة مــن ، كتــبشــارك امليف جمــال األمــن وال
ــدة أســبوعني    ــة دراســية مل ــدريب ال يف مركــز اإلرهــاب ُعقــدت  عــنحلق قليمــي ملكافحــة  اإلت

 ،عروض عـن األمـم املتحـدة واإلرهـاب        تقدمي  ومشلت مسامهة املكتب    . املخدرات يف أبيدجان  
.  األلغـام  وعمليـات اإلبـالغ عـن وجـود قنابـل ونـزع            غرب أفريقيا؛    ملنطقةالتهديدات األمنية   و
التـابع  فريـق العمـل ملكافحـة اإلرهـاب         إقليمـي عقـده     اجتمـاع عمـل     أيـضا يف    شارك املكتـب    و

ــة ال ــة جملموعـ ــار يف ثمانيـ ــارس، / آذار٣يف داكـ ــه مـ ــرار   ومت فيـ ــذ قـ ــث تنفيـ ــن  حبـ ــس األمـ جملـ
ملكتــب ا ومــنح ،غــرب أفريقيــايف  بلــدان عــدةبــشأن مكافحــة اإلرهــاب يف ) ٢٠٠١( ١٣٧٣

عزيز الـشراكة بينـهما بـشأن       الكفيلة بت سبل  ال استكشاف ةرصكار ف اوالسفارات املوجودة يف د   
  . املتصلة باإلرهاباملسائل 
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املكتب حلقة دراسية عن األمـن البحـري يف خلـيج غينيـا             حضر  مارس،  / آذار ٢٦يف  و  - ٤٠
 املبـادئ التوجيهيـة إلنـشاء مركـز دون إقليمـي           خالهلـا  ضـعت ُووالكامريون،  ،   يف دواال  تقدُع
ــسيق ل ــؤون اتن ــن ش ــشجيع   و. البحــريألم ــب ت ــزم املكت ــصادية يعت ــة االقت ــى القيــام  اجلماع  عل
  . مماثلة بادرةمب

حلقة دراسـية إقليميـة لبلـدان وسـط ومشـال           يف   املكتب   شاركيف جمال نزع السالح،     و  - ٤١
بــشأن  معاهــدة اعتمــادأبريــل ملناقــشة / نيــسان٢٩ و ٢٨ يفيف داكــار ُعقــدت وغــرب أفريقيــا 

بحـوث  لمعهـد األمـم املتحـدة     لالحتـاد األورويب ينفـذه   شروع   مـ  ضـمن جتارة األسلحة، وذلـك     
  .نزع السالح

  
  منطقة الساحل    

واصل املكتب متابعة تطورات احلالة األمنية يف منطقة الساحل والتنسيق مـع الـشركاء                - ٤٢
ألنشطة اليت تضطلع هبا الشبكات اإلجرامية واجلماعـات اإلرهابيـة          الدوليني بشأهنا، وال سيما ا    

يف ضـوء اختطـاف مبعـوثي اخلـاص الـسيد روبـرت فـاولر               وخـصوصا   طة بتنظيم القاعـدة،     املرتب
لتـشجيع الـسلطات    سـاحنة    ممثلـي اخلـاص كـل         وقـد اغتـنم    . آخرين وزمالئه، فضال عن أجانب   

حتديــد موعــد هنــائي لعقــد  دون اإلقليميــة علــى الوطنيــة وغريهــا مــن اجلهــات املعنيــة يف املنطقــة
  . الساحل لتنمية واألمن يف منطقةبحث مسأليت الاملؤمتر اإلقليمي املقترح 

االنتخابـات  إىل نيامي لبحـث   يف بعثة    اخلاص   ممثلي توّجهمارس،  / آذار ١٣ و   ١٢ويف    - ٤٣
مـع كبـار املـسؤولني        مـن البلـد    الـشمايل  اجلـزء    يفاملقبلـة، والوضـع      التشريعية والرئاسية واحمللية  

قـام  ،  وعلى غـرار ذلـك    . مم املتحدة القطري  احلكوميني وأعضاء السلك الدبلوماسي وفريق األ     
 ٢٠٠٨أغـسطس   /أب ٢يف واغـادوغو يف     الـيت أجراهـا     ولية  األللمناقشات  منه   متابعةًاملكتب،  

 مركــز بزيــارةمــع اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الــدول ملكافحــة اجلفــاف يف منطقــة الــساحل، 
ــامياإلأغرمييـــت  ــارس/ آذار١٣ يف ،قليمـــي يف نيـ ــاالتلبحـــث ،مـ ــاون و جمـ ــراءات اإل التعـ جـ
  . بشأن األمن الغذائي وتغري املناخ، وتأثريها على االستقرار يف املنطقة دون اإلقليميةاملشتركة 

  
  بطالة الشباب    

املكتب استضافة مكتـب غـرب أفريقيـا لـشبكة          خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل        - ٤٤
املـدير  لالجتمـاع ب  مـارس   / آذار ١٨نا يف   ممثلي اخلاص فرصة زيارته لفيي    واغتنم  . عمالة الشباب 

 الـشباب وغريهـا مـن       ملناقـشة عمالـة   ،  )يونيـدو ال(العام ملنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية            
  .  ذات االهتمام املشتركاملسائل
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، يف إطــار برنــامج الــشبكة   يف غــرب أفريقيــا  شــبكة عمالــة الــشباب  و  موظفــوأجنــز  - ٤٥
، أنـشطة  )ليونيـدو لبرنـامج  الـذي ُينفَّـذ يف سـياق    (ن احتاد هنر مانو     نح يف بلدا  التنافسي لتوفري امل  

الــيت  ومــن أصــل الطلبــات .ينــاير/ كــانون الثــاين٢٣ يفيــوم واحــد يف كــوت ديفــوار تدريبيــة ل
لتـوفري فـرص    مـشروعا   شبكة منحـا لـخمـسة عـشر        الطلبا، قدمت    ٢٨٠، البالغ عددها    وردت
 مـــن دوالرات الواليـــات دوالر ٥٠ ٠٠٠ و ٢ ٠٠٠ بـــنيتتـــراوح تكلفتـــها لـــشباب عمـــل ل
لـشباب يف غـرب     معلومـات بـشأن عمالـة ا      بنك  ، أطلقت الشبكة    أبريل/ نيسان ٨يف  و. املتحدة
دون لـشباب يف املنطقـة   ل لتـوفري فـرص عمـل      مـشروعا    ٤٥٠ تفاصيل أكثـر مـن       يتضمنأفريقيا  
املؤســسة ه استــضافتستغرق يــومني يــلــتعلم لنتــدى ملدورات عقــد الــشبكة ويــّسرت . اإلقليميــة

ــة للــشباب يف نــريويب يــومي   ــةبأبريــل، / نيــسان١٧ و ١٦الدولي ــة  رعاي لبنــك لالــشراكة العاملي
، نظمـت الـشبكة     يونيـه /يف حزيـران  و. هلـم فـرص العمـل     تـوفري   و لـشباب ا لتعزيز عمالة    ،الدويل

تـوفري فـرص العمـل      تعمـل علـى     الـيت   تعزيز الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص            اجتماعا ل 
وأجنـزت  غـري حكوميـة،   ة منظمـ  ٢٠ مـن ممثلـي قطـاع األعمـال و     ممـثال    ٢٠شاركة  مبـ ب  لشبال

يف  القطـــاع اخلـــاصيف  الطلـــب املتوقـــع علـــى اليـــد العاملـــة مـــن الـــشباب دراســـة عـــن أيـــضا 
  .والسنغال غانا

  
  حقوق اإلنسان واملسائل اجلنسانية  -هاء   

يف اجلهـود   حـدة لغـرب أفريقيـا       مكتب األمم املت  خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ساهم        - ٤٦
. ماية حقوق اإلنسان وتعميم املـساواة بـني اجلنـسني يف غـرب أفريقيـا              الدفع قدما حب  الرامية إىل   

ــرار ســياق يف و ــذ ق ــن  يتنفي ــام، )٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ جملــس األم ــب ق  املكت
ومتكـن مـن    يـا،   قوق اإلنسان يف غرب أفريق    حب و باملساواة بني اجلنسني  األنشطة املتصلة   بتحديد  

 دون  مـن أصـحاب املـصلحة يف املنطقـة       عـدد كـبري    شراكات أقوى بـني      خالل ذلك من إرساء   
  . وتفاديهايف اجلهودال لزوم هلا ازدواجية حدوث ستباق ا وبالتايل اإلقليمية

ــر/ شــباط١٣ و ١٢ويف   - ٤٧ ــب  فرباي ــد املكت ــع   ، عق ــا يف داكــار م ــة  اجتماع مركــز التنمي
علـى النظـام األساسـي    األخـرية   اللمـسات    ا خاللـه  وضـع عـة االقتـصادية،     اجلنسانية التابع للجما  

يف الفتـرة مـن     و.  االقتـصادية  الـسلم واألمـن يف املنطقـة دون اإلقليميـة للجماعـة           املعنية ب للشبكة  
بـإطالق  رمسيا  للقيام  جلماعة االقتصادية   امع  يف شراكة   كتب  دخل امل مارس،  / آذار ٢٠ إىل   ١٦

منتـدى علـى اإلنترنـت يقـدم     ، وهـو   لتبادل املعلومات بشأن الـسالم     جلماعة االقتصادية امنتدى  
ــيالت متعمقــة   ــة  حتل ــدم  للرتاعــات،لألســباب اجلذري ــول  ويق ــساعدة يف إجيــاد حل لألخطــار امل

أبريـل،  / نيـسان  ٢إىل  مـارس   /آذار ٣١يف الفترة من    و. لسلم واألمن الدوليني  اليت هتدد ا  لناشئة  ا
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 بشأن تعميم مراعـاة الفـوارق بـني     دليالوأعد ،يف أكراقد ُعخرباء للشارك املكتب يف اجتماع  
  . اجلنسني وقضايا املرأة يف عمليات دعم السالم املتعددة األبعاد يف غرب أفريقيا

للجهات العاملة يف جمال حقوق اإلنـسان       املكتب االجتماع االستشاري الثاين     وحضر    - ٤٨
وقـد ضـم هـذا      . أبريـل /نيـسان  ٢٤ إىل   ٢٢ يف الفتـرة مـن       ،يف كونـاكري  يف امليدان الذي ُعقد     

بعثـات الـسالم، واملكاتـب القطريـة        التابعـة ل  قوق اإلنـسان    الوحدات املعنية حب  االجتماع رؤساء   
 مـن    ومـوظفني  ،قـوق اإلنـسان   املعنـيني حب  املستـشارين   و،  فوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    مل

ن يف غـرب أفريقيـا واالتفـاق علـى           الستعراض حالة حقوق اإلنـسا      لألمم املتحدة  األمانة العامة 
 يف اجتماع رؤساء بعثات األمم املتحـدة للـسالم يف       ُعرضتالشاملة اليت    األولويات املوضوعية 

  .مايو/أيار الذي ُعقد يف غرب أفريقيا
املرأة معين بـ  مل دون إقليمي    ار املكتب إنشاء فريق ع    أبريل، يسّ / نيسان ٢٩ و   ٢٨ويف    -٤٩

حقــوق  مبــا فيهــا جلنــة حقــوق اإلنــسان و الفاعلــة ذات الــصلةت  اجلهــاضــّموالــسلم واألمــن، 
 واحتـاد هنـر مـانو      االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا          الحتـاد األفريقـي واجلماعـة      التابعـة ل   الشعوب

 الفريـــق العامـــل وأقـــر. اجملتمـــع املـــدين دون اإلقليميـــة منظمـــاتوووكـــاالت األمـــم املتحـــدة 
  .٢٠١٠-٢٠٠٩  الفترةاختصاصاته وخطة عمل سنوية لدورة

حقــوق للجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــسان واخلامــسة واألربعــني دورة وعلــى هــامش الــ  - ٥٠
املكتـب اجتماعـا   عقـد  مـايو،  / أيـار ٢٧ إىل ١٣الشعوب اليت عقدت يف بـاجنول يف الفتـرة مـن            

فيـه  املـشاركون  خاللـه  اعتمـد   مـايو / أيار١٣ و   ١٢يف   غرب أفريقيا يف  نظمات اجملتمع املدين    مل
مـايو،  / أيار ١٣يف  و.  دون اإلقليمية   املنطقة هالتحديات الرئيسية اليت تواجه   لبحث ا مل  خطة ع 
لـسلم  تـشكل حمـور ا     حقـوق اإلنـسان      أنّوشدد على    للجنة األفريقية أمام ا  ممثلي اخلاص    حتدث

 الـيت تـؤثر علـى االسـتقرار االجتمـاعي والـسياسي             املسائلوسلط الضوء على    . واألمن والتنمية 
ــا، وهــي عــودة االنقالبــات يف غــرب أفريق ، غــري دســتورياحلكــم بــشكل تغــيري عمليــات  و،ي

ــة و ــان الغذائي ــةواألزمت ــاخ ، واجلرميــة املنظمــة ، واالجتــار باملخــدرات ،املالي واجتمــع .  وتغــري املن
تصبح عـضوا    اليت قررت عقب ذلك أن        اللجنة األفريقية  يفموظفو املكتب أيضا مع مسؤولني      

بــشكل وثيــق  وأن تعمــل عامــل املعــين بــاملرأة والــسلم واألمــن فريــق غــرب أفريقيــا ال لمؤســسا 
  .املكتب مع
 ومفوضــيةإدارة الــشؤون الــسياسية ، أوفــدت يونيــه/ حزيــران٣ إىل ١ويف الفتــرة مــن   - ٥١

مقــررات جلنــة ه تنفيــذمــدى مــشتركة لتقيــيم إىل املكتــب بعثــة حلقــوق اإلنــسان األمــم املتحــدة 
وأويل . وبراجمـه  ته حقـوق اإلنـسان يف أنـشط       هدماجـ السياسات عن التكامل، وخاصة مستوى إ     

حىت اآلن يف إطار التعـاون بـني قـسم حقـوق اإلنـسان              املتبعة  لممارسات اجليدة   لاهتمام خاص   
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، حلقـوق اإلنـسان   األمم املتحدة   فوضية   التابع مل  لمكتب واملكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا    ل التابع
  .الذي سُيمنح طابعا أكثر رمسيةً

  
  املشتركةة الكامريون ونيجرييا جلن  -واو   

 املـشتركة  الكامريون ونيجرييا     جلنة مساعدةمكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا      واصل    - ٥٢
 جلنــةبــصفته رئــيس ، ممثلــي اخلــاصركــز و. تــهما يف تنفيــذ والينتــريوجلنــة متابعــة اتفــاق غري

 عمليـة معاينـة    لتـسريع    يـة  املؤات على هتيئة الظروف  تركيزا خاصا   ،  املشتركةالكامريون ونيجرييا   
الـيت بـذهلا     مساعيه احلميـدة      ويف إطار  .بأنشطة تعليمها والبدء  ميدانيا  حلدود الربية بني البلدين     ا

ــا ب حيــث اجتمــع ،فربايــر/ شــباط٢٣ يف أبوجــاخــالل زيارتــه إىل  ووزيــر  نائــب رئــيس نيجريي
دورة الـ ل دون عقـد      مجيع العقبـات الـيت حتـو       لتذليلممثلي اخلاص مع الطرفني     عمل  ،  تهاخارجي

  . الرابعة والعشرين للجنة املذكورة
ــود    - ٥٣ ــي اخلــاص  وأســفرت جه ــن ممثل ــتئناف ع ــةاس ــة  ا معاين ــدانيا حلــدود الربي ــن ومي ع

ــاق ــى االتف ــدعل ــ  عق ــة   دورة ال ــشرين للجن ــة والع ــا والكــامريون الرابع ــشتركةنيجريي ــومي امل  ي
كيلـومترا   ١ ٩٥٠را مـن أصـل       كيلـومت  ٨٣٢ معاينـة    حـىت اآلن  ومتّ  . يونيـه / حزيران ١٢ و ١١
ــ. عليهــا احلــدود الربيــة واتفــاق الطــرفني مــن الرابعــة والعــشرين الــيت عقــدهتا جلنــة   دورة  ويف ال

ــا والكــامريون  ــشتركةنيجريي ــوميامل ــران١٢ و ١١  ي ــه يف أبوجــا / حزي ــ، يوني ــدى ، انيجريي أب
كة بنـشاط أكـرب يف       املشار وال سيما عن طريق   الطرفان استعدادمها لتعزيز التعاون عرب احلدود،       

لسكان املتـضررين علـى طـول       ، اليت تركز على ا    جهود التوعية ومشاريع تنمية اجملتمعات احمللية     
 يف يف نيويــــورك حبــــضوريوقــــد أعيــــد تأكيــــد هــــذه االلتزامــــات  . يف باكاســــيواحلــــدود 

 اتفـاق   ئت مبوجـب  نـش  للجنـة املتابعـة الـيت أُ       ة عـشر  ة احلاديـ  اجللـسة يونيه، يف إطار    /حزيران ١٦
  .٢٠٠٦يونيه / حزيران١٢ املربم يفغرينتري 

  
  مالحظات وتوصيات  -رابعا   

شهدت منطقة غرب أفريقيـا يف األشـهر الـستة املاضـية بعـض التطـورات اإلجيابيـة مـن                  - ٥٤
بينها إجراء انتخابات يف جو سلمي يف بعـض البلـدان وازديـاد الـوعي بـأن االجتـار باملخـدرات          

، إال إنين مـا زلـت أشـعر بـالقلق إزاء هـشاشة التقـدم احملـرز                  يشكل خطرا يهدد األمن اإلقليمي    
وبوجــــه خــــاص إزاء اســــتمرار قلــــة منعــــة املنطقــــة دون اإلقليميــــة يف مواجهــــة التحــــديات  

ومـــن مث يلـــزم أال تتـــواىن املؤســـسات املاليـــة  .  االقتـــصادية والبيئيـــة واإلنـــسانية- االجتماعيـــة
الـضارة املترتبـة علـى تراجـع النمـو االقتـصادي       واإلمنائية مطلقا عن العمـل علـى ختفيـف اآلثـار            

فعلى الـرغم مـن إحـراز تقـدم يف جمـايل احلكـم وسـيادة        . وغريه من العوامل املزعزعة لالستقرار   
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القانون، منيـت املنطقـة بانتكاسـات عديـدة األمـر الـذي يـستدل عليـه مـن موجـة تغـيري أنظمـة                     
وحملاربـة ظـاهرة    .  على القلق بشدة   احلكم بشكل غري دستوري اليت شهدهتا مؤخرا واليت تبعث        

االنقالبــات ال بــد أن يــسابق اجملتمــع الــدويل إىل التــصدي هلــا حبــزم علــى حنــو مجــاعي ومتــسق  
حبيث يعاجلها من جذورها شأهنا شأن املمارسات اليت ميكـن أن تتـسبب يف حـدوثها مـن قبيـل               

صور يف هياكـل احلكـم    وأوجه الق , تفشي اإلحساس بالظلم فيما يتعلق بتقاسم الثروة والسلطة       
ويلـزم يف هـذا الـصدد التنويـه         . واخلروج على العمليـة الدميقراطيـة واالسـتهانة حبقـوق اإلنـسان           

بــاجلهود الــيت تبــذهلا حاليــا املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، وخباصــة اجلماعــة االقتــصادية   
 كمــا أن تعزيــز لــدول غــرب أفريقيــا واالحتــاد األفريقــي فهــي جهــود جــديرة بالــدعم املتواصــل 

  .التعاون مع هذه املنظمات يف جمال العمل الوقائي أمر ال بد منه
ومما يثلج صدري إسهام األمم املتحدة بشكل مـستمر يف دعـم اجلهـود دون اإلقليميـة                   - ٥٥

وقـد ثبتـت أمهيـة دور املكتـب يف بنـاء            . الرامية إىل توطيد أركان السالم والدميقراطيـة والتنميـة        
ما بني وكاالت األمم املتحدة وبراجمهـا وصـناديقها ويف تـوفري منتـدى لكيانـات                أوجه التآزر في  

األمم املتحدة يف غرب أفريقيا حيدد فيه كل منها أهدافه وإجنازاته يف إطار اهلدف العام املتمثـل                
وإنين ألقدر وأثين، بوجـه خـاص، علـى     . يف تدعيم السالم واالستقرار يف املنطقة دون اإلقليمية       

ه املكتب من تعاون ومساعدة من املديرين اإلقليمني ومن أفرقة األمـم املتحـدة القطريـة                ما يتلقا 
  .من خالل منسقيها املقيمني

إن الدعم الذي توفره منظومة األمم املتحدة للجماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا                 - ٥٦
قتـصادية ومعاجلـة    واحتاد هنـر مـانو يف مـساعيهما إىل توطيـد دعـائم اإلجنـازات االجتماعيـة واال                 

وسـوف يظـل    . أوجه الضعف دون اإلقليمية إمنا هو إسـهام عظـيم الـشأن جـدير باالستحـسان               
املكتـب علـى عالقتـه الوثيقـة باجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا يف سـياق العمـل علــى            

د ممثلـي   ويلزم، يف الوقت نفسه، التنويه جبهـو      . إجياد صيغة لسالم دائم يف املنطقة دون اإلقليمية       
ــذكر واالحتــاد األفريقــي       ــة األطــراف بــني اجلماعــة آنفــة ال اخلــاص يف إقامــة عالقــة عمــل ثالثي
واملكتب جيري يف إطارها التصدي للتحديات املاثلة يف جمايل الـسالم واألمـن يف غـرب أفريقيـا                  

 فـشراكة مـن هـذا القبيـل سـتكون هلـا           . أسوة بالشراكة القائمة بني اجلماعة املذكورة واملكتـب       
  .أمهية بالغة يف التصدي للتحديات املتعلقة باحلكم وسيادة القانون

وسوف يستمر املكتب خـالل األشـهر الـستة القادمـة يف املـضي قـدما يف هنجـه القـائم                       - ٥٧
على بناء أوجه التآزر والتركيز على اجملاالت ذات األولوية ومن بينها الـدعوة إىل منـع نـشوب           

وسيواصـل املكتـب، بوجـه خـاص،     .  يف املنطقة دون اإلقليميـة الرتاعات وتوطيد أركان السالم   
العمــل جنبــا إىل جنــب مــع كيانــات األمــم املتحــدة وغريهــا مــن اجلهــات الفاعلــة، ومــن بينــها   
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اجملتمع املدين، دعما لعمل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واحتـاد هنـر مـانو يف جمـاالت                  
. نـــسان والــشؤون اجلنـــسانية وســـيادة القـــانون احلكــم الرشـــيد واألمـــن البــشري وحقـــوق اإل  

  وسيواصـــــل أيـــــضا، أداء دور ذي شـــــأن يف اجلهـــــود املتـــــضافرة املبذولـــــة للتـــــصدي آلفـــــة
وميكن، كذلك، أن يقـوم املكتـب بتيـسري اجلهـود اجلاريـة             . االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة   

خلـربة املتخصـصة وسـيوىل      إن مت تعزيزه بقوة شـرطة صـغرية يتـوافر لـديها القـدر املناسـب مـن ا                  
اهتمام خاص ملتابعة املبادرة اليت يضطلع هبا املكتب حاليـا علـى الـصعيد دون اإلقليمـي هبـدف                   
تعزيز قدرة املؤسسات الوطنية، مبـا يف ذلـك املؤسـسات القائمـة يف قطـاع األمـن، علـى كفالـة               

  .األمن خالل العمليات االنتخابية
رييــا الســتمرارمها يف االلتــزام بتنفيــذ حكــم حمكمــة  وإنــين ألثــين علــى الكــامريون ونيج  - ٥٨

العدل الدولية املتعلق باحلدود الربية والبحرية بني البلدين علـى حنـو سـلمي وأثـين كـذلك علـى         
ــة    ــك العمليـ ــدعمها لتلـ ــة لـ ــدان املاحنـ ــريان    . البلـ ــاين لكـ ــديري وامتنـ ــن تقـ ــرب عـ وأود أن أعـ

ــة مت       ــيس جلنـ ــصفته رئـ ــهام بـ ــن إسـ ــه مـ ــا قدمـ ــب ملـ ــىت    بريندرمناسـ ــري حـ ــاق غرينتـ ــة اتفـ ابعـ
وســوف يواصــل ممثلــي اخلــاص، بــصفته رئيــسا للجنــة الكــامريون   . ٢٠٠٩فربايــر /شــباط ٢٨

  .ونيجرييا املشتركة، العمل على تسوية الرتاع احلدودي بني البلدين بصورة سلسة وسلمية
ــة      - ٥٩ ــا وللجماعـ ــات دول غـــرب أفريقيـ ــديري حلكومـ ــن تقـ ــا، أود أن أعـــرب عـ وختامـ

لــدول غــرب أفريقيــا وخباصــة رئيــسها ورئــيس مفوضــيتها والحتــاد هنــر مــانو لعــدم   االقتــصادية 
ــدعم   ــواين يف إبــداء التعــاون وتقــدمي ال ــاين ملنظومــة األمــم    . الت ــضا، أن أعــرب عــن امتن وأود أي

املتحدة وخباصة املديرون اإلقليميون واملنسقون واألفرقـة القطريـة وبعثـات الـسالم والوكـاالت             
وأود أن  . جملتمع املدين وغريهم من الشركاء لتعاوهنم املستمر مـع املكتـب          اإلقليمية ومنظمات ا  

ــا      أتوجــه بالــشكر ملمثلــي اخلــاص ســعيد جينيــت وملــوظفي املكتــب وجلنــة الكــامريون ونيجريي
املشتركة جلهودهم الـيت ال تعـرف الكلـل مـن أجـل كفالـة اسـتدامة الـسالم واألمـن يف املنطقـة                     

  .دون اإلقليمية
  
  
  


