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  تقرير األمني العام عن مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا    
    

  مقدمة  - أوال  
ديـسمرب  / كـانون األول   ٢١يقدم هذا التقرير استجابة للطلب الوارد يف الرسالة املؤرخة             - ١

ــن    ٢٠٠٧ ــس األم ــيس جمل ــن رئ ــة م ــن إيلّ   )S/2007/754( املوجه ــس األم ــا جمل ــب فيه ــيت طل  ، ال
ويغطـي  .  واليـة مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا كـل سـتة أشـهر         أقدم تقريرا عـن تنفيـذ      أن

ويركـز علـى التطـورات    . ٢٠١٠يونيـه  / حزيـران ٣٠ينـاير إىل  / كانون الثاين ١التقرير الفترة من    
الــسياسية الــيت شــهدهتا بلــدان حمــددة داخــل املنطقــة دون اإلقليميــة، واملــسائل العــابرة للحــدود     

يا وعلى األنشطة الـيت اضـطلع هبـا مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب                 واملسائل الشاملة يف غرب أفريق    
أفريقيا بالتعاون مع كيانات األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة األخـرى، مبـا يف ذلـك اجلماعـة           

  . االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذلك اجملتمع املدين واملنظمات الدولية األخرى
  

ا بلــدان حمــددة واملــساعي احلميــدة الــيت التطــورات الــسياسة الــيت شــهدهت  - ثانيا  
  بذهلا مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا 

خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، ظـل عـدد مـن بلـدان غـرب أفريقيـا متـأثرا بــاألزمات                       - ٢
عمليــات انتخابيــة معيبــة أو مطعــون فيهــا أو تغــيريات غــري دســتورية يف  عــن الــسياسية النامجــة 

ــدات أ  ــة   احلكــم أو هتدي ــتورية واحلوكم ــشرعية الدس ــت    . خــرى لل ــوار، عطل ــي كــوت ديف فف
 يف صـيغتها    النـاخبني ادعاءات الغش يف عملية تسجيل الناخبني واملنازعات حـول وضـع قائمـة              

ــة يف الوقــت املناســب         ــاق حــل األزم ــشكوك حــول آف ــارت ال ــة وأث ــة االنتخابي ــة العملي النهائي
ية والتهديـدات للعمليـات الدميقراطيـة الـيت         كما شكلت تغيريات احلكم غري الدستور     . وبفعالية

حدثت يف أجـزاء مـن املنطقـة دون اإلقليميـة هتديـدات كـبرية السـتقرار املنطقـة دون اإلقليميـة                      
ويف نيجرييــا، جتــرى إصــالحات دســتورية وانتخابيــة اســتعدادا  . سياســيا واجتماعيــا واقتــصاديا

  . ٢٠١١إلجراء االنتخابات الرئاسية يف عام 
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اون مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتـاد األفريقـي، ظـل مكتـب               وبالتع  - ٣
 تــشجيعا األمـم املتحــدة لغــرب أفريقيــا، بقيـادة ممثلــي اخلــاص، يعمــل بنـشاط يف غينيــا والنيجــر   

كما تعـاون املكتـب مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري يف لـومي                  . للعودة إىل النظام الدستوري   
دية لـــدول غـــرب أفريقيـــا املعـــين بتوغـــو، ورئـــيس بوركينـــا فاســـو ووســـيط اجلماعـــة االقتـــصا

 علـى النحـو املقـرر       ٢٠١٠مـارس   / آذار ٤يف  كومباوري، لكفالة إجراء االنتخابات الرئاسيـــة       
وبتعاون وثيق مع فريق األمـم املتحـدة القطـري، يتـابع املكتـب أيـضا التطـورات           . ويف بيئة آمنة  

  . ٢٠١١مارس /آذار استعدادا إلجراء االنتخابات يفيف بنن 
  

  غينيا
ــا بـــشكل إجيـــايب    - ٤ ــة يف غينيـ ــادوغو املـــشترك املـــؤرخ  بعـــد تطـــورت احلالـ إعـــالن واغـ

علـى أن يكـون الفريـق أول سـيكوبا كونـايت رئيـسا مؤقتـا                الذي نـص    يناير،  /كانون الثاين  ١٥
 مجيـع   ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٥وأنـشئت حبلـول     . فتـرة انتقاليـة مـدهتا سـتة أشـهر         خالل  للدولة  

لفــت املؤســسات االنتقاليــة، مبــا يف ذلــك حكومــة الوحــدة الوطنيــة برئاســة رئــيس للــوزراء وكُ 
 الدسـتور   تنقـيح بالتحضري لالنتخابات الرئاسية، وجملس وطين انتقـايل يـضطلع باملـسؤولية عـن              

مـايو يؤكـد تـاريخ      / أيـار  ٦وأصـدر الفريـق أول كونـايت مرسـوما مؤرخـا            . وقانون االنتخابات 
 املقترح من اللجنة االنتخابية الوطنية املـستقلة إلجـراء اجلولـة األوىل             ٢٠١٠ه  يوني/ حزيران ٢٧

. الـشتات يف االنتخابـات  يف كما أعلن عن ضرورة مشاركة الغينـيني        . من االنتخابات الرئاسية  
مــايو / أيــار٢٤ و ٧ ني مــؤرخنيصــدر الدســتور املــنقح وقــانون االنتخابــات اجلديــد مبرســوموأُ

مـايو، نـشرت اللجنـة      / أيـار  ٢٤ويف  . اكتمل اإلطار القـانوين لالنتخابـات     على التوايل، وبذلك    
 مرشـحا  ٤٢ من أصـل     ٢٤وأعلن عن أن    . االنتخابية الوطنية املستقلة قائمة املرشحني املؤهلني     

مــايو، أنــشئت مبرســوم قــوة خاصــة  / أيــار١٨ويف . مؤهلــون للتنــافس يف االنتخابــات الرئاســية
 الـشرطة الوطنيـة والـدرك الـوطين لتـوفري األمـن خـالل              عنصر من عناصـر    ١٦ ٠٠٠تتألف من   
  . االنتخابات

زال هناك عدد من التحديات، مبا يف ذلك مـسائل          ال ي ورغم هذه التطورات اإلجيابية،       - ٥
قانونيــة ولوجــستية متعلقــة بقائمــة النــاخبني، واملــشقة االجتماعيــة االقتــصادية واحتمــال وقــوع 

ت مـن قـدرة احلكومـة علـى         ة على القيـود املاليـة الـيت حـدّ         وهذه عالو . اضطرابات يف املستقبل  
وإىل جانـب احتمـال عـدم االسـتقرار       . توفري اخلدمات األساسية للسكان وتلبية مطالب اجليش      

 املتكــررة الــيت تقــوم هبــا خمتلــف قطاعــات االقتــصاد، كــان تاالجتمــاعي النــاجم عــن اإلضــرابا
ت مـا زالـ   حيـث   ،يف منطقـة غينيـا فوريـستيري      هناك أيضا قلق كـبري إزاء االضـطرابات املتكـررة           

  . مجاعات مستاءة تدعو إىل عودة النقيب داديس كامارا
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وشــجعت الــدورة العاديــة الــسابعة والثالثــون هليئــة رؤســاء دول وحكومــات اجلماعــة    - ٦
 أربـــع ت عقـــديتاالقتــصادية لـــدول غــرب أفريقيـــا وفريــق االتـــصال الـــدويل املعــين بغينيـــا الــ     

لفترة املشمولة بالتقرير، اجلهـات املعنيـة الغينيـة علـى مواصـلة تنفيـذ العمليـة                 اجتماعات خالل ا  
 -االنتقالية ودعت إىل تقدمي املساعدة الدوليـة لتحقيـق اسـتقرار احلالـة الـسياسية واالجتماعيـة                  

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٨ الغينيني أيضا على كفالة إخضاع املسؤولني عن مذحبة          توحث. االقتصادية
ــاهتم     للمـــساءلة٢٠٠٩ ــد بالتزامـ ــستهدفني للتقيـ ــاهلم، والـــضغط علـــى املـــسؤولني املـ  عـــن أفعـ
 إجــراء اســتعراض للجــزاءات إىل كــذلك تودعــ. الترشــح لالنتخابــات الرئاســية املقبلــة  بعــدم

ــة  ــاد     (اإلقليميــ ــا واالحتــ ــرب أفريقيــ ــدول غــ ــصادية لــ ــة االقتــ ــياجلماعــ ــة) األفريقــ . والدوليــ
يقيا بوجه خاص إىل رئيس جلنتها أن يـضع قائمـة     اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفر     وأوعزت

منقحة تستهدف فقط األشخاص الذين تبني أهنم تورطوا مباشرة يف املذحبة، أو يعوقـون تنفيـذ                
  . إعالن واغادوغو

ويف مجيع اجتماعات فريق االتـصال الـدويل املعـين بغينيـا، أبـرز ممثلـي اخلـاص ضـرورة                 - ٧
تبقيـة ولكـن احلامسـة، لكفالـة     سـيما يف املرحلـة االنتقاليـة امل      زيادة مشاركة اجملتمـع الـدويل، وال        

ــة   أال ــوترات االجتماعي ــة يف ســالم     -تعطــل الت ــة االنتقالي ــرور العملي ــسياسية م ــصادية وال االقت
وحــدد فئــتني مــن التحــديات الــيت  . وبالتــايل أال تعــرض للخطــر العــودة إىل النظــام الدســتوري 

اليت ينبغي معاجلتها قبل االنتخابـات وخالهلـا، واملـسائل          تواجه غينيا، وأولويات األجل القصري      
فبالنـسبة للفئـة األوىل، مثـة    . ذات الطابع اهليكلي اليت تستلزم ختطيطا ومتويال يف األجـل الطويـل   

حاجة إىل مشاريع األثر السريع مثل تـدابري بنـاء الثقـة الراميـة إىل طمأنـة القـوات املـسلحة بـأن              
املتــصلة بإصــالح قطــاع األمــن مــن  مطالبــهم، وبالتــايل منــع املــسائل املراعــاة الواجبــة تــوىل إىل

ومن املتوقع أن تبدأ معاجلة الفئـة الثانيـة مباشـرة           . تصبح عامال من عوامل زعزعة االستقرار      أن
  . بعد االنتخابات مبساعدة إمنائية طويلة األجل من شركاء غينيا الثنائيني واملتعددي األطراف

شمولة بالتقرير، ركـز املكتـب كـثريا علـى أمهيـة حتقيـق االسـتقرار يف                 وخالل الفترة امل    - ٨
ــا، وال ســيما دول احتــاد هنــر       ــى غــرب أفريقي ــاره عل ــا وآث ــانوغيني ــاين ١٦ويف . م  / كــانون الث

بعثـة مـشتركة إىل واغـادوغو مـع نظرائـه مـن            مبهمة القيـام ب    ممثلي اخلاص    اضطلع،  ٢٠١٠ يناير
ــا واالحتــاد األفريقــي،  اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفري  قنعــوا خالهلــا النقيــب داديــس  أقي

. كامارا بعدم العودة إىل غينيا، وبالتايل إتاحة تنفيـذ إعـالن واغـادوغو املـشترك بـصورة سلـسة             
أبريـل، ظهـرت   /غري أنه عند انعقاد اجتماع فريق االتصال الدويل املعين بغينيـا يف مطلـع نيـسان            

ء ورئــيس اجمللــس الــوطين االنتقــايل حــول اعتمــاد  صــعوبات يف شــكل تــوتر بــني رئــيس الــوزرا 
ولتـذليل  . الدستور وتاريخ االنتخابـات الرئاسيـــة، ممـا هـدد بتقـويض العمليـة االنتقاليـة برمتـها                 

 إلجـراء حمادثـات   ٢٠١٠أبريـل  / نيـسان ٢٢هذه الصعوبات، زار ممثلـي اخلـاص كونـاكري يف      
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بعثة مشتركة بـني    يف  الحقا  وشارك  . يلموسعة مع رئيس الوزراء ورئيس اجمللس الوطين االنتقا       
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة إىل كونـاكري يـومي              

ــسان٣٠ و ٢٩ ــات    / ني ــة العقب ــة إلزال ــل، يف حماول ــسبقا أبري ــق  م ــن طري ــات إجــراء م االنتخاب
ــنم مناســبة مر  . الرئاســية ــر  وإىل جانــب ممثــل االحتــاد األفريقــي، اغت املــشترك اســم تقــدمي التقري

ــا واالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة     ــيم للجماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقي املتعلــق بتقي
مايو، إلعادة النظـر يف املـسألة مـع الفريـق أول كونـايت حبـضور                / أيار ٤القطاع األمين لغينيا يف     

مــاع استــشاري عقــد يف ك، أفــضى اجتنتيجــة لــذلكو. رئــيس الــوزراء واألمــني العــام للرئاســة
مايو مبشاركة مجيع اجلهات املعنية إىل اعتماد اجمللس الوطين االنتقايل مشروع الدسـتور             /أيار ٥

ــانون االنتخــايب      . بتوافــق اآلراء ــان الدســتور والق ــذين يعلن ــق للمرســومني الل ومهــد هــذا الطري
ك احلـني وممثلـي     ومنـذ ذلـ   .  علـى التـوايل    ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٢٤ و   ٧اجلديدين اللذين وقعـا يف      

وبدعم من مكتب دعم بنـاء الـسالم، جـرى          . اخلاص يرصد احلالة باالتصال مع اجلهات املعنية      
فريقيـا ملـساعدة ممثلـي اخلـاص        إيفاد مستـشار سياسـي كـبري إىل مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أ                

اص، وســاعدت اجلهــود الــيت بــذهلا ممثلــي اخلــ.  يف غينيــا اآلخــذة يف التطــوريتعلــق باحلالــة فيمــا
بالتنسيق مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقـي، يف اخلـروج مـن مـأزق                 

  . كان سيؤدي إىل تأجيل االنتخابات الرئاسية
 حلقــة عمــل عــن األمــن ٢٠٠٥مــايو / أيــار٢٥ و ٢٤وعقــدت حكومــة غينيــا يــومي   - ٩

ونـاقش  . ملتحـدة اإلمنـائي  كتـب وبرنـامج األمـم ا      املخالل االنتخابات يف كونـاكري بـدعم مـن          
االجتماع اخلطة الوطنية لغينيا لتوفري األمن خالل االنتخابات الرئاسيـــة وانتـهى مبجموعـة مـن                

ــة املتعلقــة بتنفيــذ تلــك اخلطــة   أبريــل، اجتمــع ممثلــي اخلــاص  /نيــسان ٩ويف . التوصــيات العملي
هنر مـانو لتـشجيعهن علـى       احتاد  منطقة  بزعيمات منظمات اجملتمع املدين الرئيسية يف غينيا ومن         

.  خاليـة مـن العنـف   انتخابـات إجـراء   ولتعزيـز   مواصلة أداء دور إجيـايب دعمـا للعمليـة االنتقاليـة            
  .وكمتابعة هلذا االجتماع، يرصد املكتب عن كثب مشاركة املرأة يف العملية االنتقالية

  
 النيجر    

  يف مــا حققتــه مــن خطــرياًيف بدايــة الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، شــهدت النيجــر تراجعــاً  - ١٠
ــة منــذ عــام   ــ. ١٩٩٩إجنــازات دميقراطي ــة مــضطربة يف أعقــاب قــرار   فقــد عرف ــبالد مرحل ت ال

 اجلمهوريـة    قيـام  تعديل الدستور وتنظيم استفتاء أسفر عن     ب  والقاضي ا املثري للجدل  غالرئيس تان 
  احلـوار بـني  اراهنـ و.  كـبري مـن الـسكان   جزٌء و املعارضةُءاتاجروقد رفضت هذه اإل   . السادسة
ــراف ــة النيجراألطـ ــيـ ــدأ يف ذ، الـ ــانون األولي بـ ــسمرب /كـ ــة  ٢٠٠٩ديـ ــة اجلماعـ  حتـــت رعايـ

 علــى اجلمهوريــة الــسادسة بقــاءا اإلغــن إصــرار الــرئيس تان، أللــدول غــرب أفريقيــااالقتــصادية 
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 ١٩٩٩ىل اجلمهوريـة اخلامـسة ودسـتور عـام          إلعودة  بـا ميكن أن يتوافق مع مطالبة املعارضـة         ال
ــباط١٨يف و. اســي للمفاوضــات كــشرط أس ــر، / ش ــحفرباي ــرئيس تانأُزي ــ ال  يف  عــن احلكــم اغ

ــسكري  ــالب ع ــوا. انق ــىتحوذس ــور يف  عل ــام األم ــبالد  زم ــُس ال ــ األاجملل ــادةإل ىعل ــاءع   إرس
 شـعب    أفـراد   استعادة احلكم الـدميقراطي وحتقيـق املـصاحلة بـني          مها يه هدف لناً أن ع مُ ،الدميقراطية

 الـسكان باعتبـاره خطـوة إجيابيـة حنـو      دى لـ اًترحيبـ ة مـ اعقي بـصفة  ن االنقالب لأع  مو. النيجر
 .لسلطةى ال ع غري دستورياستيالء هن اجملتمع الدويل ال يزال يعتربفإاستعادة سيادة القانون، 

 فربايـر، مبـا فيهـا تلـك الـيت         / شـباط  ١٨بذهلا اجملتمع الدويل منذ     ينتيجة للجهود اليت    كو  - ١١
ت أحـرز ص،  اوجـه خـ    لغـرب أفريقيـا ب     ألمم املتحـدة  ا عامة ومكتب    ألمم املتحدة بصفة  ا ذهلابت

يف و. دة الـبالد إىل الـشرعية الدسـتورية       اعـ السلطات االنتقالية تقدما كبريا يف اجلهود املبذولة إل       
اللجنــة التابعــة بعثــة مــشتركة إىل نيــامي مــع رئــيس يف  ممثلــي اخلــاص فراســفربايــر، / شــباط٢١

 نوايـا يم  يـ مـن لتق   للسالم واأل  ألفريقيا ومفوض االحتاد    فريقياللجماعة االقتصادية لدول غرب أ    
وتشجيع العودة السريعة إىل النظام الدستوري، واستكشاف اجملـاالت الـيت           ،  السلطات اجلديدة 

ــة دعــم فيهــاميكــن ــدويل    ا  عملي ــي اجملتمــع ال ــسيني وممثل . النتقــال مــع أصــحاب املــصلحة الرئي
 ة ممكنـ  يـة  انتقال أقـصر فتـرة    اختيار   على الدميقراطية   اء إرس عادةإل ىعل األ اجمللسوشجعت البعثة   

 لـة وط م يـة  انتقال  أن أي فتـرة    ذإمع التركيز على هتيئة الظروف إلجراء انتخابات حرة وشـفافة،           
اسـتمرار احلرمـان     أهداف طويلة األجل ميكن أن يزيـد مـن زعزعـة اسـتقرار الوضـع و                من أجل 

علـى   اخلـاص الـسلطات اجلديـدة        ينـصح ممثلـ   و. ا املساعدات الدولية اليت تشتد احلاجة إليه      من
جملتمع الـدويل   ا  مع ام والشفاف ت تعاوهنا ال  اءدإباالعتراف بوجود أزمة الغذاء و    وجه اخلصوص ب  
  يف  الدميقراطيـة   إرسـاء  عـادة ى إل علـ  األ اجمللـس ر  ينظـ واقتـرح أيـضا أن      . وضـع  ال ايف التصدي هلذ  

لتعــاون ا تعزيــز أســاس  ذلــك شــأنمــن  أنإذ بعــدم الترشــح لالنتخابــات اًالتزامــه رمسيــن عــالإ
تأكيـد تلـك النقطـة      كـرر   ي  مرسـوماً  ىعلـ  األ اجمللـس ع رئـيس    مـارس، وقّـ   / آذار ١٢يف  و. الدويل

ــها  ــاًويعلن ــشأُو. رمسي ــة   ئت ن ــع املؤســسات االنتقالي ــذ ذلــك احلــني مجي لــف اجمللــس  كُفقــد . من
. هتارة االنتقاليـة ومـد    الفتـ  ، يف مجلـة أمـور، برنـامج       ات تـشمل  توصـي بتقدمي  االستشاري الوطين   

لــف املرصــد وكُ ،مراجعــة الدســتورمبهمــة القوانني األساســية وُعهــد إىل اللجنــة الفنيــة املعنيــة بــ
اإلشـراف علـى    التحقيق يف انتـهاكات حقـوق اإلنـسان و        بالوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان     

  . حقوق اإلنسانالتثقيف يف جمال
حـرز منـذ   اص إىل نيامي من أجل تقيـيم التقـدم املُ   اخل يأبريل، عاد ممثل  / نيسان ١٥يف  و  - ١٢

 السلطات االنتقالية، وال سـيما رئـيس اجمللـس االستـشاري الـوطين          أشار على و. زيارته األخرية 
 ة ممكنـ  يـة  انتقال اختيـار أقـصر فتـرة     تقـرر   بـأن    الدميقراطيـة،     إرسـاء  عادةإل ىعل األ اجمللسورئيس  

يف و.  دعــم مــستمر وكامــل  بتقــدميالــدويللمجتمــع  لالســتعادة احلكــم الدســتوري والــسماح 
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 جوُتتـ  يـة  انتقال فتـرة  ل اً زمنيـ  ، اقترح اجمللس االستشاري الوطين جدوال     ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٣
 اجمللـس مـايو، أكـد     / أيـار  ٥يف  و. ٢٠١١مـارس   /آذار ١نتخـب الـيمني يف      ملا الـرئيس  داءأ حبفل
 اجمللــس اا اقترحهــكمــا ســنة واحــدة مــدهتيــة و االنتقال الفتــرة الدميقراطيــة إرســاءعــادةإل ىعلــاأل

ــنقَّال لــــى أن ُيتبــــع يف ذلــــك  ع،االستــــشاري الــــوطين ــتفتاء، ) أ(: ح التــــايلتسلــــسل املــ االســ
ى لــء عابنــو. االنتخابــات الرئاســية) د (،االنتخابــات التــشريعية) ج(االنتخابــات احملليــة،  )ب(

ني رئـيس اللجنـة      وعُـ  مـايو، / أيـار  ٢٧مرسوم يف   وجب  ذلك، صدر القانون االنتخايب اجلديد مب     
ــستقلة   ــة امل ــة الوطني ــدّ     . االنتخابي ــتور املع ــى الدس ــتفتاء عل ــرر إجــراء اس ــن املق ــشرين ل يف وم ت

 .٢٠١٠أكتوبر /األول

 -واجه حتـديات اجتماعيـة      تزال النيجر   تعة، ال   على الرغم من هذه التطورات املشجِّ     و  - ١٣
وفري اخلدمات األساسية للـسكان وأزمـة       تى  لعم القدرة املالية    اعدفان. خطرية اقتصادية وإنسانية 

 ني عــاملن يــشكالنزااليــا احلكومــة العــسكرية، ال مــ هبتعترفــران امــ أا ومهــيــة،مانالغــذاء املت
.  علـى عمليـة االنتقـال    كـبرياً  لزعزعـة االسـتقرار االجتمـاعي الـذي ميثـل بـدوره خطـراً        نيحمتمل

 حد كـبري علـى قـدرة احلكومـة           إىل وقف سيت ليةاالنتقاالفترة  وشددت السلطات على أن جناح      
 تودعـ . على ضمان االستقرار االجتمـاعي مـن خـالل تـوفري اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية                

 . البلدم االستقرار االجتماعي يفاعدان ملنع إىل تدخل األمم املتحدة دعماً
  

 توغو

زب مارس وسط تزايـد التـوتر بـني احلـ         /آذار ٤ت االنتخابات الرئاسية يف توغو يف       رج  - ١٤
 جوانـب بـسبب    احتـاد قـوى التغـيري      وأحزاب املعارضـة، وال سـيما        ،توغوجتّمع شعب   احلاكم،  

 ىرجـ ع أن التـصويت  ومـ .  العملية االنتخابية، على النحـو املـبني يف تقريـري الـسابق           ة من خمتلف
ــد قوبيف جــو ســلمي،   علنتــها احملكمــة الدســتورية يف   أنتــائج الــيت  يد الض شــدااعتربــ تلــفق

 يف املائـة  ٦٠,٩٢ بنـسبة ز الرئيس احلـايل، فـور غناسـينغيب،       و ف ت فيها علناليت أ مارس و /آذار ٦
اجلبهـة اجلمهوريـة لتـداول      ، هـو     يف ائتالف  ةعِمتجمل أحزاب املعارضة، ا   تورفض. من األصوات 

 ه أنـ  يعتـد  النتـائج وبـدأت سلـسلة مـن املظـاهرات لطلـب االعتـراف مبـا                   هذه ،السلطة والتغيري 
وعلـى الـرغم مـن هـذه املظـاهرات،          . بيري فابر  - ، جان اد قوى التغيري  احتانتصار واضح ملرشح    

د تعـيني   يـ عأُمـايو،   / أيـار  ٧يف  و. ٢٠١٠مـايو   /أيـار  ٣ الرئيس غناسينغيب لواليـة ثانيـة يف         ُنصب
 شاركتـ  تشكيل حكومة وحـدة وطنيـة         هي همة رئيسية مب وكُلف للوزراء    هونغبو رئيساً  ريجيلب
اتفـاق مـع رئـيس      ب احتـاد قـوى التغـيري     ات بني احلزب احلاكم و    ت املفاوض ُتوجو.  املعارضة فيها
 يف احلكومة اجلديـدة الـيت      من االحتاد  أعضاء   ٧ ست أوملبيو، من أجل مشاركة    ييلكرجد،  حتااال

 رفـض إذ  ،  احتاد قوى التغـيري    انقسام داخل    لك إىل حدوث   ذ ىدأو. مايو/ أيار ٢٨تشكلت يف   
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ىل حكومــة  إ االنــضمام  الــداعي إىلقتــراحال، اة مرشــح الرئاســ نــهميب نمــوبعــض أعــضائه،  
 .وطنية وحدة

مـارس، راقـب    /آذار ٤  ليـوم   عليهـا  املختلـف يف إطار التحـضري لالنتخابـات الرئاسـية         و  - ١٥
 مـع  ة وثيقـ تممثلي اخلاص اتصاالأجرى املكتب عن كثب الوضع السياسي واألمين يف البالد و 

ئيس كومبــاوري رئــيس بوركينــا فاســو،  ، الــرلــدول غــرب أفريقيــار اجلماعــة االقتــصادية يــسُِّم
ــةفاطــراألو ــةامل  الوطني ــى، للمــساعدة عني ــةي هتعل ــة إلؤامل الظــروف ئ ــاتجــراءاتي   ذات انتخاب

  التابعــةلجنــةال، قــام ممثلـي اخلــاص ورئـيس   ينـاير /كـانون الثــاين  ٦ و ٥ويف . ســلميةوة ياقمـصد 
تبـادل اآلراء مـع اجلهـات        بزيـارة مـشتركة إىل لـومي ل        لدول غرب أفريقيـا   لجماعة االقتصادية   ل

نشاء آليـة وطنيـة للحـوار حلـل         إلقبل االنتخابات و   السائد    الوضع بشأناملعنية   الوطنية والدولية 
 الـيت    االحتياجـات  بعثـة تقيـيم   لكمتابعـة لتلـك الزيـارة و      و.  االنتخابيـة  العمليـة باخلالفات احمليطة   
ب وإدارة الـشؤون الـسياسية    املكتـ بـني بعثة مـشتركة  مت إيفاد ، ٢٠٠٩سبتمرب /جرت يف أيلول 

، بالتشاور مع املنسق املقيم وفريـق األمـم         ٢٠١٠فرباير  /شباط ٩ إىل   ٣ من    يف الفترة  إىل لومي 
 للتعبري عن التزام األمـم املتحـدة  واملتحدة القطري، لرصد التقدم احملرز يف التحضري لالنتخابات      

ــل  ــاملتواصـ ــومبـ ــىساعدة توغـ ــلمية و إجـــراء   علـ ــات سـ ــصد ذاتانتخابـ يف أعقـــاب و. ةياقمـ
، وبغيـة احلـد مـن خمـاطر التـوتر يف االنتخابـات              ٢٠١٠مـارس   / آذار لـيت جـرت يف    نتخابات ا الا

ــة، ــاً املقبلـ ــرى حاليـ ــري واإلدارات     جتـ ــدة القطـ ــم املتحـ ــق األمـ ــشات بـــني املكتـــب وفريـ  مناقـ
 علـق املت توغـو   برنـامج والوكاالت املختصة التابعة لألمم املتحدة لوضع استراتيجية شاملة لدعم    

 بعـد    املـستجدة  تطـورات الل املكتب يتابع عن كثب      يظوس. الدميقراطيةإرساء  توطيد السالم و  ب
ــة لتعزيــز   مبــمــا يتعلــق  االنتخابــات، وخاصــة يف شاركة املعارضــة يف احلكومــة واجلهــود املبذول

 .املصاحلة الوطنية
  

 بنن    

حيـث تـستعد الـبالد       ، التـوتر يف بـنن     ت أجـواء  خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، لوحظـ        - ١٦
ومتحــور النقــاش الــسياسي حــول  . ٢٠١١مــارس / يف آذارةالنتخابــات العامــة املقــرر إلجــراء ا
علـى  و. ٢٠١١  عـام  انتخابـات يف   احملوسبة   ة بشأن استخدام قائمة الناخبني الدائم      الدائر اجلدل

ن يف الـرأي    ا خيتلفـ  ا، فإهنمـ  إىل هـذه القائمـة    ة  احلاجق احلكومة مع املعارضة على      اتفاالرغم من   
  هــذا أن يكــونيــدتر احلكومــةف.  تــسجيل النــاخبني عمليــةزمين لالنتــهاء مــنالــدول اجلــبــشأن 

ن أ الرئاسـية والربملانيـة، يف حـني أن املعارضـة تـصر علـى                ٢٠١١  عام  النتخابات النظام جاهزاً 
  اسـتخدام  ينبغـي   ولـذلك  ،قائمـة احملوسـبة   الىل مزيد من الوقت لـضمان مـصداقية         إهناك حاجة   

 . أجل االنتخابات املقبلةيد منلبا ّررةحملاائمة الناخبني القدمية ق
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ــابرة للحــدود التطــورات واالجتاهــات يف    - ثالثا   ــسائل الع ــسائل وامل ــامل شاملة  ال
 لعدة قطاعات

 العوامل االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية  - ألف  
معظــم فــإن ، فــاؤلالــيت تبعــث علــى الت علــى الــرغم مــن معــدالت النمــو االقتــصادي     - ١٧

اآلثـار الـضارة املترتبـة علـى تبـاطؤ      ب اًقـ ي عمون شـعورا شعري ونزاليال  فريقياأالسكان يف غرب  
 تخــذأ الركــود املــايل واالقتــصادي العــاملي، جــراءبعــد فتــرة مــن التراجــع ف. االقتــصاد العــاملي

ــا   ون  د يف هــذه املنطقــةتحــسن اآلن، كمــا يتــضح مــن معــدل النمــو  تاقتــصادات غــرب أفريقي
 يف يف املائــة ٤,٤ مقابــل ٢٠١٠ يف عــام يف املائــة ٤,٧ىل إن يــصل أي يتوقــع ذاإلقليميــة الــ 

ــ اســتمرار هــذا االجتــاه املويتوقــف. ٢٠٠٩ عــام  علــى وتــرية االنتعــاش االقتــصادي  ر بــاخلريّشب
 املـوارد الطبيعيـة واملنتجـات الزراعيـة     اإليرادات اآلتيـة مـن   تدفق  ةمدا است وكذلك على العاملي،  

ن فوائــد حتــسُّغــري أن . واملــساعدات الدوليــةفيمــا وراء البحــار سياحة وحتــويالت العــاملني والــ
  ال بــد مــنويف هــذا الــصدد،. إىل أغلبيــة الــسكان يف املنطقــةبعــد ل تــص الوضــع االقتــصادي مل

ــدابري ل ــتقاختــاذ ت ــاء والفقــراء وحتــسني نظــام اإلدارة العامــة    يصل  لمــن أجــ الفجــوة بــني األغني
ــسريع ــد ت ــة وتعزيــز     التق ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــو حتقيــق األه ــرابطم حن ــاعي وتوطيــد   الت  االجتم
 القـضاء علـى الفقـر       وهـو  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،         مـن  ولاهلدف األ يتعلق ب  ما ويف .السالم

مـن  ، سـتة منـها      لتحقيقـه   املـؤدي  نـصف البلـدان يف املنطقـة علـى الطريـق          يسري  املدقع واجلوع،   
 ، فعليـاً  نابلـد سـتة   تتراجـع    عـن الطريـق الـصحيح و       احـاد  يف حـني أن اثـنني        ،املنجِزين املبكـرين  

 مـصرف  التوقعات االقتصادية ألفريقيـا الـذي أعـده   من تقرير اإلصدار األخري   ن يف كما هو مبيّ  
  .فريقيالتنمية األ

 إىل حاالت نقص حـاد يف املراعـي وامليـاه وإىل    ٢٠٠٩ يف عام   املتقطعةأدت األمطار   و  - ١٨
ــة عــام  شــح يف احمل ــا  ٢٠١٠اصــيل يف بداي ــدان غــرب أفريقي وأســهمت هــذه   . يف عــدد مــن بل

 .كــذلك يف مــايل وموريتانيــاوالعوامــل يف تــدهور انعــدام األمــن الغــذائي، ال ســيما يف النيجــر، 
ويقـال إن حنـو      .غـرب أفريقيـا   أملَّـت ب  اليت   إىل وابل األزمات اإلنسانية    وترمز أزمة الغذاء احلالية   

 يف  يعيـشون   يف املائـة منـهم     ٨٠ وأنضرروا يف منطقـة الـساحل وحـدها،         ماليني شخص ت   ١٠
األمراض مـن قبيـل     بـ  اإلصـابة  تكـرار    ويزيد ضعف األسر املعيشية الفقرية أصالً بـسبب        .النيجر

وتـستحق مـايل وموريتانيـا اهتمامـاً         . ومحـى السـا    ، واحلـصبة  ، والتهاب السحايا  ،شلل األطفال 
الــسكان يف كـل منــهما  مـن   ٣٧٠ ٠٠٠و  ٢٦٠ ٠٠٠ رخاصـاً مـن اجملتمــع الـدويل مــع تـضر    

اجلديـدة يف النيجـر خبطـورة انعـدام األمـن الغـذائي وسـوء         وأدى إقـرار الـسلطات   .على التـوايل 
مـن أجـل     بقدر أكرب لألمم املتحدة واجملتمع الدويل األوسـع نطاقـاً          إىل نشوء بيئة مواتية   التغذية  
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، وجهـت األمـم املتحـدة    ٢٠١٠أبريـل  / نيـسان ويف .شواغل اإلنسانية يف ذلك البلد    لل التصدي
مــساعدة اجملتمعــات هبــدف  مليــون دوالر ١٣٣وحكومــة النيجــر نــداًء دوليــاً للحــصول علــى  

مليـون دوالر خـالل األشـهر الثالثـة األوىل مـن العـام عـن                 ٢٠,٥ وقد خصص مبلغ   .املتضررة
ــصندوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ    ــق ال ــة،   وطــأة األزبغــرض التخفيــف مــن طري مــة الغذائي

 . يف عـدد مـن بلـدان املنطقـة         الـصحية الطارئـة   وتلبية االحتياجات   اة،  ومساعدة املزارعني والرع  
يـسعى   الـذي  ٢٠١٠لنداء املوحـد لغـرب أفريقيـا لعـام        تقدمي موارد ل  وال تزال هناك حاجة إىل      

  يف حــاالت الطــوارئ يفاألنــشطة الغوثيــةماليــني دوالر لــدعم  ٥٠٧ مبلــغ إىل احلــصول علــى
يف املائة فقـط     ٢٤  متويل  حالياً جيريو . النيجر والبلدان املتضررة األخرى    ومن ضمنها املنطقة،  

حتركـات مـوظفي املـساعدة     وهنـاك حاجـة أيـضاً إىل املـوارد لتيـسري           .من هذا املبلغ املـستهدف    
جـون  وخـالل الزيـارة الـيت قـام هبـا            .اإلنسانية ونقل مواد اإلغاثة بـني غينيـا وسـرياليون وليربيـا           

إلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ، إىل غـرب          اهوملز، وكيل األمني العام للشؤون اإلنـسانية ومنـسق          
ــن    ــدة مـ ــرة املمتـ ــا يف الفتـ ــسان ٢٨ إىل ٢٣أفريقيـ ــة إىل   /نيـ ــى احلاجـ ــدداً علـ ــد جمـ ــل، أكـ أبريـ

اســتراتيجيات طويلــة األجــل وشــاملة ملعاجلــة الطبيعــة املتكــررة واملعقــدة ألزمــة الغــذاء وســوء     
الـيت أجراهـا   التـصاالت  ويف ا.  عمومـاً   ذلك اجلزء من منطقة الساحل وغرب أفريقيا       التغذية يف 

 مجلة أمور، على احلاجـة إىل       يفد،   القيادات السياسية واألطراف املؤثرة األخرى، شدَّ      علىمع أ 
تعزيــز التعــاون بــني خمتلــف العناصــر الفاعلــة امللتزمــة بالعمــل اإلنــساين، وال ســيما التعــاون بــني 

 . ت احمللية واألمم املتحدةاحلكوما
  

 باملخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدوداالجتار   - باء  
، باملخدرات يف غـرب أفريقيـا     االجتار   القلق الشديد يساورين إزاء استمرار آفة        ال يزال   - ١٩

 وكــاالت إنفــاذ صــادرهتاهــذا علــى الــرغم مــن أن كميــات املخــدرات الــشديدة املفعــول الــيت   
 يف تقـاريري    بـرزتُ وكمـا أَ  . الفترة املشمولة بالتقرير  استمرت يف التناقص أثناء     ية  القانون الوطن 

علــى حنــو متزايــد الــيت أطلقتــها   لعمليــات املعقــدةل نتيجــةحــدث كالــسابقة، قــد يكــون ذلــك  
ويف الفتــرة  .نتيجــة اســتجابات وطنيــة ودوليــة أكثــر فعاليــة ولــيس كاحتــادات جتــار املخــدرات 

وتفـاقم انعـدام     . بالكوكايني لالجتار غرب أفريقيا تشكل معرباً رئيسياً       املشمولة بالتقرير، ظلت  
ــرب         ــصحراء الكــربى كمع ــسبب اســتخدام ال ــدم االســتقرار ب ــسم أصــالً بع ــة تت ــن يف منطق األم

 ســيطرة اً عــنللمخــدرات، وال ســيما الكوكــايني والقنــب، وظــل معظــم هــذا النــشاط خارجــ  
ق الشديد يـساورين أيـضاً ألن الـشبكات اإلرهابيـة     وال يزال القل  .قوات األمن والدفاع الوطنية   

االجتـار   فوائـد اقتـصادية كـبرية مـن األنـشطة اإلجراميـة، مبـا فيهـا                  قـد جتـين    املتمردين   ومجاعات
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وتعكس احلاالت املتكررة خلطف األجانـب يف منطقـة الـساحل مقابـل              .خدرات واألسلحة بامل
 . يبعث على القلقفدية اجتاه احلصول على 

باهلريويني الـذي شـكل مـدعاة للقلـق الـشديد يف غـرب أفريقيـا لعقـود                  االجتار  ي  وحظ  - ٢٠
مـصادرة هـذه    يف عمليـات     عديدة، باملزيد من االهتمـام يف األشـهر األخـرية، علـى إثـر الزيـادة               

وتظهـر التقـارير الـواردة مـن      .يف عدد من البلدان، مبا فيها البلـدان اخلارجـة مـن نزاعـات        املادة  
 صة، مبا فيها مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، أن احتـادات               املؤسسات املتخص 

اهلريويني والكوكايني، يبدو أهنا تعمـل بـصورة مـستقلة، علـى الـرغم مـن إمكانيـة جلوئهـا                    جتار  
وتؤكـد االجتاهـات املتزايـدة يف     .إىل الوسطاء أنفسهم مـن أجـل اللوجـستيات وغـسل األمـوال            

ــضوءايني الــيت ســلطت عليهــا االســتهالك احمللــي للكوكــ  ــسابقة أن املنطقــة دون   ال  تقــاريري ال
ويف الـدول الـيت تنتـشر فيهـا البطالـة            . منطقة اسـتهالك أيـضاً      هي مية ليست جمرد معرب بل    ياإلقل

  .لمخدرات إىل العنفل  الشبابيؤدي استهالك ويسود فيها االضطراب السياسي، قد

وظـل  . ل تتدهور خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير  ظلت احلالة األمنية يف منطقة الساح  و  - ٢١
خطــف األجانــب واهلجمــات علــى قــوات  هتديــد األنــشطة اإلجراميــة واإلرهابيــة، مبــا يف ذلــك

، وكـــذلك انتـــشار األســـلحة الـــصغرية واألســـلحة اخلفيفـــة، يقـــوض الـــسالم    الوطنيـــةاألمـــن
وال يـزال عـدم القـدرة        .ني أيـضاً سـالمة املـدني       هـذه احلالـة    وقد هـددت   .واالستقرار اإلقليميني 

الكافيــة للحكومــات علــى التــصدي للتحــديات األمنيــة الــيت تواجههــا بــصورة مالئمــة مــدعاة    
 قـدرهتا  كومـات تواجههـا بعـض احل  وعـالوة علـى ذلـك، أضـعفت حـاالت التمـرد الـيت                .للقلق

د وخـالل اجتمـاع وزاري عقـ    .على توفري األمن القومي وإنفاذ القانون والنظام علـى أراضـيها         
مـارس، اتفقـت البلـدان الـسبعة يف منطقـة           /آذار ١٦بشأن هذه املـسألة يف اجلزائـر العاصـمة يف           

 وتــشاد، واجلزائــر، واجلماهرييــة العربيــة بوركينــا فاســو،  الــصحراء الكــربى، وهــي-ساحل الــ
 انعدام األمـن وعواملـه يف   مكافحة أسباب على التعاون يف    الليبية، ومايل، وموريتانيا، والنيجر،     

نيــة الــيت تتيحهــا اآلليــات املتعــددة   قطقــة الــساحل وعلــى االســتفادة مــن فــرص املــساعدة الت  من
 ١٤٥٦و ) ٢٠٠١( ١٣٧٣األطراف، ال سـيما تلـك الـيت تـنص عليهـا قـرارات جملـس األمـن          

انعقاد اجتماع رؤساء أركان اجليش يف البلـدان         عقب ذلك أو. )٢٠٠٩ (١٩٠٤ و   )٢٠٠٣(
 أســفر عــن إنــشاء آليــة إقليميــة لتنــسيق مكافحــة األنــشطة الــذيوأبريــل / نيــسان١٤نفــسها يف 
 .اإلرهابية

  
 اجلنسايناملنظور احلوكمة وحقوق اإلنسان و  -جيم   

بلــدان غــرب أفريقيــا مــستقرة سياســياً خــالل الفتــرة قيــد معظــم علــى الــرغم مــن بقــاء   - ٢٢
قيـق الـسالم    االستعراض، استمر عدد من التهديدات للعمليات الدميقراطية يعـوق إمكانيـات حت           
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حقــوق تــدعيم ض التقــدم احملــرز يف جمــال وتعــرَّ .واألمــن املــستدامني يف املنطقــة دون اإلقليميــة 
وتـشجيع مؤسـسات اجملتمـع املـدين للتقـويض بـسبب زيـادة              تعزيـز املنظـور اجلنـساين       اإلنسان و 

ن املتصل باالنتخابات والعنف ومكامن الضعف يف معظم القوات املـسلحة وقـوات األمـ              التوتر
ويعكـس ظهـور االنقالبـات يف غـرب أفريقيـا الـيت مـا فتئـت أدينـها والـدور الرئيـسي                        .الوطنية

ــة    ــا العالقـــات املدنيـ ــه القـــوات املـــسلحة فيهـ  العـــسكرية الـــشائكة يف حـــاالت  -الـــذي تؤديـ
  .احلكم فساد

وأحرز بعض الدول تقدماً حنو تنظـيم انتخابـات سـلمية وذات مـصداقية يف حـني ظـل               - ٢٣
واسـتمر العديـد مـن بلـدان غـرب           .قائمـاً علـى الـدوام      العنف يف بلدان أخرى احتمـاالً     تر و التو

  الدميغرافيــةجتاهــاتأفريقيــا يف مواجهــة حمدوديــة تــوافر البيانــات املوثوقــة واملــستكملة بــشأن اال
، وهو حتد يغذي املنازعات على تسجيل الناخبني، مـن مجلـة مـصاعب أخـرى، ويـؤثر                 السائدة

 .د املبذولة لتعزيز السالم والنهوض باحلكم الدميقراطيسلباً على اجلهو

ومواصـلة   ،تـصاعد التعـصب اإلثـين والـديين، وحركـات التمـرد احملليـة              د أيضاً وقد هدَّ   - ٢٤
مبا يف ذلـك ممارسـة العنـف ضـد النـساء والفتيـات              ،   يف بعض البلدان   انتهاكات حقوق اإلنسان  

 وتـضمنت العالمـات املـشجعة مـشاركة     .ليمـي السلم واالستقرار على الـصعيدين الـوطين واإلق    
املدافعني عن حقوق اإلنسان واجملتمـع املـدين يف غينيـا والنيجـر يف العمليـة االنتقاليـة الـسياسية،             

، كـشفت   ٢٠٠٥ومقارنـة بعـام     .  باملسألة احلرجـة املتعلقـة باألزمـة الغذائيـة         التوعيةمبا يف ذلك    
 عــن اخنفــاض مــشجع يف ٢٠١٠مــارس /آذار ٤االنتخابــات الرئاســية يف توغــو الــيت جــرت يف 

ــة جبهــود األمــم   هــذاعــزى وُي. انتــهاكات حقــوق اإلنــسان  ــة املقترن ــاً إىل اجلهــود اإلقليمي  جزئي
املتحــدة، يف الفتــرة الــسابقة لالنتخابــات، مــن أجــل تــوفري التــدريب لقــوات األمــن والــشباب    

. ق اإلنـسان أثنـاء العمليـات االنتخابيـة        وكذلك توعية الرأي العام بشأن السالم واحتـرام حقـو         
 .ويتزايد االهتمام بتعزيز مشاركة املرأة يف جهود السالم واألمـن داخـل املنطقـة دون اإلقليميـة                

 بــشأن قــرار جملــس خطتــهما الوطنيــة يف تنفيــذ اردكــوت ديفــوار وليربيــا تقــدماً مطَّــ توأحــرز
يونيـه، يف حـني     / حزيـران  ١٢يف   اخلطة اخلاصة هبا  سرياليون  علنت  وأ .)٢٠٠٠ (١٣٢٥األمن  
  .النهائيةا مصيغتها يف م بيساو وغينيا حالياً خطته-كل من غينيا  تضع

  
  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقياأنشطة   -رابعاً   

ركَّز مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيـا، عـالوة علـى املـساعي احلميـدة الـيت قـام هبـا                       - ٢٥
علــى عــدد مــن املــسائل ملبينــة يف الفــرع الثــاين مــن هــذا التقريــر  اويف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير 

) ٢٠٠٠( ١٣٢٥باملخدرات واجلرمية املنظمة، وتنفيـذ قـرار جملـس األمـن            االجتار   منهااحلرجة  
  .وكاالت األمم املتحدة األخرى واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميةع بالتعاون م
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 التعاون بني مؤسسات األمم املتحدة  -ألف   
 واصل مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا تعزيز تبـادل املعلومـات والـروابط املـشتركة             - ٢٦

بـــني كيانـــات األمـــم املتحـــدة العاملـــة يف غـــرب أفريقيـــا بـــشأن التهديـــدات العـــابرة للحـــدود 
ونظــم مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا االجتمــاع الــسادس    .واإلقليميــة للــسالم واألمــن

كـانون   ٢١تحدة اإلقليمية وكياناهتا األخرى الـيت يوجـد مقرهـا يف داكـار يف               ملكاتب األمم امل  
 ملناقــشة املــستجدات الــسياسية يف املنطقــة دون اإلقليميــة ومواصــلة تنــسيق  ٢٠١٠ينــاير /الثــاين

باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة  االجتــار اجلهــود الــيت تبــذهلا منظومــة األمــم املتحــدة يف مكافحــة   
واســتعرض االجتمــاع الثــامن عــشر الرفيــع املــستوى لرؤســاء  .  الغــذائيوكــذلك انعــدام األمــن

 الذي نظمه مكتب األمـم املتحـدة لغـرب    ،بعثات السالم التابعة لألمم املتحدة يف غرب أفريقيا    
إلجـراء   والـسابقة     األخـرية   الـسياسية  لتطـورات ، ا ٢٠١٠فرباير  /شباط ٢٥أفريقيا يف داكار يف     

 . بيساو، وسرياليون، والنيجر، وغينيـا، وتوغـو       -يفوار، وغينيا   النتخابات يف ليربيا، وكوت د    ا
االجتماعات، أقـرت وكـاالت األمـم املتحـدة بـاألثر املزعـزع لالسـتقرار الـذي                  وعلى إثر هذه  

ة علــى املنطقــة دون اإلقليميــة بأكملــها ووافقــت علــى العمــل معــاً لــدعم  ليــحتدثــه األزمــات احمل
صــالح قطــاع إ، وكــذلك ونزيهــةاء انتخابــات ســلمية اجلهــود الوطنيــة املبذولــة مــن أجــل إجــر

وأتاحت هذه االجتماعات أيضاً لكيانات األمـم املتحـدة يف املنطقـة، مـع مراعـاة واليـة            .األمن
كل منها، الفرصة لتحديد سبل مواجهة التهديدات اليت يطرحها كل مـن اجلرميـة املنظمـة عـرب                  

 ،، وتغــري املنــاخ، واألنــشطة اإلرهابيــةلبــشراباالجتــار باملخــدرات، واالجتــار ، و الوطنيــةاحلــدود
نتيجـة هلـذه االجتماعـات، تقـدم        كو .وانعدام األمن الغذائي مـع التركيـز علـى منطقـة الـساحل            

وكاالت األمم املتحدة الدعم النـشط للفريـق العامـل اإلقليمـي املعـين بـاألمن الغـذائي والتغذيـة           
 املتحـدة يف إطـار عمليـة النـداء املوحـد            الذي أنشأته املنظمات غري احلكوميـة ووكـاالت األمـم         

ويقوم مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا أيضاً بإعداد مبادرة إقليميـة سـتهدف          .لغرب أفريقيا 
 االقتـصادية واإلنـسانية يف منطقـة        -إىل تعزيز الـروابط بـني التـدخالت الـسياسية واالجتماعيـة             

 املنطقـة، بالتعـاون مـع مجيـع وكـاالت           الساحل وتيسري وضع إطار شامل ملنع الرتاعات يف هذه        
 ألزمة الغذاء، واصل ممثلي اخلاص العمـل عـن كثـب مـع مكتـب               تصدياًو .األمم املتحدة املعنية  

  .تنسيق الشؤون اإلنسانية وهيئات األمم املتحدة األخرى لكفالة مواصلة رصد احلالة
مــن بلــدان املقــيمني نظــم مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا اجتماعــاً مــع املنــسقني   - ٢٧

واملـديرين اإلقليمـيني لكيانـات    ) بوركينا فاسو ومايل وموريتانيـا والنيجـر  (ساحل غرب أفريقيا   
أبريل، هبدف متابعة توصـيات االجتمـاع الـسادس ملكاتـب األمـم             / نيسان ١٢األمم املتحدة يف    

نطقـة دون اإلقليميـة   املتحدة اإلقليمية اليت تتخذ من داكار مقراً هلـا واملتعلقـة بـسبل مـساعدة امل      
وأعــاد االجتمــاع تأكيــد الــدور الرئيــسي . لتحــديات الــيت تواجــه بلــدان الــساحلل  التــصدييف
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للمكتب باعتباره مهزة الوصل بـني منظومـة األمـم املتحـدة واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب                    
لـساحل،   حتلـيالت مـشتركة بـشأن القـضايا الـشاملة يف ا            إجـراء ) أ (:أفريقيا ووافق على ما يلي    

تنظيم حمفل إقليمـي، بالتعـاون مـع اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب                ) ب(مثل األمن الغذائي؛    
الـدعوة إىل قيـام جملـس األمـن بزيـارة لغـرب أفريقيـا         ) ج(أفريقيا، من أجل إجـراء مـشاورات؛        

وأسـفر االجتمـاع أيـضا عـن        . إلظهار دعمه للجهود السلمية اجلارية يف املنطقـة دون اإلقليميـة          
  . املشتركة بني الوكاالت بشأن الساحلةقل مبادرة األمم املتحدة املقترحص
ود األمـم املتحـدة ملعاجلـة احلالـة اإلنـسانية يف املنطقـة دون اإلقليميـة                 وعزز املكتب جه    - ٢٨

ــد اجتمــاع يف    ــق عق ــارس / آذار٢٢عــن طري ــم   ٢٠١٠م ــة لألم ، لرؤســاء الوكــاالت اإلقليمي
مل أن يصبح أكرب نقص يف احلبوب يف عقـد كامـل، مـع التركيـز     الذي من احملت  ملناقشة  املتحدة  

 لتعزيـز التـضامن دون اإلقليمـي مثـل     د املشاركون على احلاجـة    وشّد. بصفة خاصة على النيجر   
 اإلمـداد الغـذائي داخـل املنطقـة دون          يـسري رفع احلواجز اجلمركية بني بلـدان الـساحل هبـدف ت          

  .اإلقليمية
ــرة املــشمولة بــ    - ٢٩ ــشؤون    وخــالل الفت ــة مــع إدارة ال ــصورة وثيق التقرير، عمــل املكتــب ب

ــهوض           ــدف الن ــاب هب ــال مكافحــة اإلره ــذ يف جم ــة بالتنفي ــل املعني ــة العم ــاً لفرق ــسياسية دعم ال
وتوصـي  . باستراتيجية األمم املتحدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب يف منطقـة الـساحل والـصحراء               

اب اجلذريـة لإلرهـاب وتعزيـز قـدرات الـدول،        االستراتيجية مبجموعة من التدابري ملعاجلة األسب     
وتتـوىل فرقـة العمـل      . وتقدم مؤشرات ذات صلة لكيفية التعامل مـع انعـدام األمـن يف الـساحل              

ــا وضــع الــصيغة       بالتعــاون مــع إدارة الــشؤون الــسياسية ومكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقي
، والـيت تـويل    يف الـساحل كافحة اإلرهـاب النهائية املتعلقة بالتنفيذ الفعال لالستراتيجية العاملية مل   

  .األولوية للملكية احمللية وللزعامة احمللية
وُعقــد املــؤمتر االستــشاري الثــاين بــني مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا ومنــسقي     - ٣٠

ــا يف داكــار يف     ــسان١٣األمــم املتحــدة املقــيمني يف غــرب أفريقي ــل / ني ، مبــشاركة ٢٠١٠أبري
ــم ا   ــب األم ــديري مكات ــسيق       م ــتعراض ســبل حتــسني التن ــة اس ــاموا مبتابع ــة، وق ملتحــدة اإلقليمي

والترابط االستراتيجيني جلهود األمم املتحدة الرامية إىل معاجلة التحديات الرئيـسية الـيت تواجـه               
ــة     ــة يف املنطقــة دون اإلقليمي ــز االســتقرار والتنمي ــا بأفــضل طريقــة وتعزي  واقتــرح .غــرب أفريقي

ل املشتركة بـني اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا ومكتـب        االجتماع تعديل خطة العم   
 .قتـــصادية واالجتماعيـــة واإلنـــسانيةاألمـــم املتحـــدة لغـــرب أفريقيـــا لكـــي تـــشمل املـــسائل اال 

 خطــة العمــل املــشتركة بــني اجلماعــة   تنقــيحوســيجري إمعــان النظــر يف تلــك املــسألة خــالل    
  . حدة غرب أفريقيااالقتصادية لدول غرب أفريقيا ومكتب األمم املت
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لوحـدات امليدانيـة حلقـوق     دون اإلقليمـي الرابـع لرؤسـاء ا    االجتمـاع  يفل املكتـب ثِّـ وُم  - ٣١
فربايــر، / شــباط٥ إىل ٣ الفتــرة مــن اإلنــسان التابعــة لألمــم املتحــدة والــذي ُعقــد يف ميــامي يف 

 حقــوق  مــع التركيــز علــى،املنطقــة دون اإلقليميــةيف والــذي اســتعرض حالــة حقــوق اإلنــسان 
اإلنسان يف العمليات االنتخابية؛ ومكافحة اإلفالت مـن العقـاب؛ واملنظـور اجلنـساين وحقـوق        

 ،)٢٠٠٠ (١٣٢٥اإلنــسان يف ســياق الــذكرى الــسنوية العاشــرة لــصدور قــرار جملــس األمــن   
ومحلــة األمــني العــام إلهنــاء العنــف املوجــه ضــد املــرأة، واالجتــار بالبــشر، واهلجــرة، وتغـــري            

تمد االجتماع خطة عمل مشتركة بـشأن حقـوق اإلنـسان لكيانـات األمـم املتحـدة            واع .املناخ
  . يف غرب أفريقيا

  
  التعاون مع الشركاء اإلقليميني ودون اإلقليميني  -باء   

اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا          (يعد التـصميم الظـاهر للمنظمـات اإلقليميـة            - ٣٢
ــزه، بــدعم مــن األمــم   علــى اســتعادة احلكــم  ) واالحتــاد األفريقــي ــدميقراطي يف املنطقــة وتعزي ال

 يف خمتلـف    املكتـب  وجرى متابعة هذه الشراكة أيضا خـالل مـشاركة           .املتحدة، مشجعاً للغاية  
االجتماعات واحملافل، مبا يف ذلك اجتماع فريق االتصال الـدويل لغينيـا، ومـؤمتر القمـة العـادي       

 ٢٠١٠فربايـر  / شـباط ١٦ب أفريقيا املعقـود يف  السابع والثالثني للجماعة االقتصادية لدول غر     
 الــدفاع التــابع  قــواتيف أبوجــا، واالجتمــاع الــسابع والعــشرين للجنــة رؤســاء هيئــات أركــان 

   إىل١٤للجماعـــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا املعقـــودة يف كوتونـــو يف الفتـــرة مـــن         
دة يف املناقــشات  املكتــب منظــور األمــم املتحــ ه، والــذي قــدم خاللــ ٢٠١٠أبريــل / نيــسان١٧

ــة   ــة دون اإلقليميـ ــة يف املنطقـ ــديات األمنيـ ــة بـــسيادة التحـ ــة  . املتعلقـ ــه للجماعـ ــار دعمـ ويف إطـ
االقتصادية، يقـوم املكتـب حاليـاً مبـساعدة اجلماعـة االقتـصادية علـى تنقـيح بروتوكوهلـا بـشأن                     

  .وثيقةوتقوم املؤسستان يف الوقت احلايل مبناقشة مشروع ال. الدميقراطية واحلكم الرشيد
ويف جهــد يرمــي إىل تعزيــز تعاونــه مــع احتــاد هنــر مــانو، أوفــد املكتــب بعثــة إىل أمانــة      - ٣٣

مارس، لتحديد جماالت التعاون بني املنظمـتني       / آذار ١٢ إىل   ٥االحتاد يف فريتاون يف الفترة من       
ــاً وضــع إطــار مــشترك للتعــاون يف    . لتعزيــز الــسالم واالســتقرار  ــذلك، جيــري حالي وكنتيجــة ل

االت مثـــل التـــرويج إلجـــراء انتخابـــات دون عنـــف، وإصـــالح القطـــاع األمـــين، واالجتـــار جمـــ
  .)٢٠٠٠ (١٣٢٥ واجلرمية املنظمة وكذلك تنفيذ قرار جملس األمن ،باملخدرات



S/2010/324  
 

10-40390 15 
 

  القضايا العابرة للحدود والشاملة  -جيم   
  احلكم الرشيد وإصالح قطاع األمن     

 يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، دعمـه جلهـود            عزز مكتب األمم املتحدة لغـرب أفريقيـا،         - ٣٤
كيانــات األمــم املتحــدة بــشأن أعمــال اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا وتــوىل تيــسري  

إصالح القطاع األمين يف غـرب أفريقيـا، مـع كفالـة االتـساق العـام مـع الرؤيـة القاريـة لالحتـاد                     
 اجتمـاع مـع اجلماعـة االقتـصادية         فرباير يف داكـار،   / شباط ١٩ و   ١٨واستضاف يف   . األفريقي

دعمــاً لتطـــوير اإلطــار اإلقليمـــي لغـــرب أفريقيــا وخطـــة العمـــل بــشأن إدارة القطـــاع األمـــين     
وقدم االجتماع املشترك للمكتب واجلماعة االقتصادية، والذي سـبقته حلقـة عمـل             . وإصالحه

لقـوات املـسلحة،    نظمتها شبكة القطاع األمين األفريقـي ومركـز جنيـف للمراقبـة الدميقراطيـة ل              
مدخالت بشأن صياغة خطة عمل اجلماعة االقتصادية، وأوصى بإنشاء حمفل إقليمـي للعـاملني              

ــه   ــ. يف إصــالح القطــاع األمــين وخربائ ــشتركة بــني اجلماعــة    ومّه ــضا األســاس للجهــود امل د أي
  .االقتصادية واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة بشأن إصالح القطاع األمين يف غينيا

وجرى وضع خطة البعثة املشتركة بني اجلماعة االقتـصادية واالحتـاد األفريقـي واألمـم                 - ٣٥
املتحدة إىل غينيا ملدة ثالثة أشهر لتقييم القطاع األمين برئاسة اجلماعـة االقتـصادية وبـدعم مـن                 

مكتب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا، ومكتـب منـع األزمـات واإلنعـاش التـابع                   (األمم املتحدة   
) ج األمم املتحدة اإلمنائي، وإدارة عمليات حفظ السالم، وفريـق األمـم املتحـدة القطـري               لربنام

ــات ،فريــق اخلــرباء املتحــدين مــن االحتــاد األورويب  بوجــرى تعزيزهــا يف وقــت الحــق     والوالي
 واملنظمــة الدوليــة للبلــدان الناطقــة بالفرنــسية والــذي قــدم مــشورة وتوجيــه يتــسمان    ،املتحــدة

اختتمتـها  وفرباير يف كونـاكري  / شباط١وبدأت البعثة زيارهتا يف   . لطات املؤقتة باخلربة إىل الس  
مايو بتقدمي ممثلي اخلاص لتقريـر إىل رئـيس غينيـا املؤقـت باسـم اجلماعـة االقتـصادية                   / أيار ٤يف  

  .لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة
  

  االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة    
تمر مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، دعــم  اســ  - ٣٦

املبــادرات واجلهــود الراميــة إىل منــع ومكافحــة االجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة يف غــرب   
وسـاند املكتـب اللجنـة التابعـة للجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا يف جهودهـا                     . أفريقيا

مية، وال سيما من خالل إنشاء مكتـب املستـشار اخلـاص لـرئيس اللجنـة                لوضع خطة عمل إقلي   
واكتملت املرحلة التحضريية إلنشاء وحدات عـرب وطنيـة للجرميـة    . يف جمال املخدرات واجلرمية   

ــإطالق       ــدأت بـ ــيت بـ ــا، والـ ــرب أفريقيـ ــاحل غـ ــادرة سـ ــياق مبـ ــادرة امليف سـ ــورك يف بـ يف نيويـ
 بيــساو وكــوت ديفــوار يف أوائــل -وفــدتني إىل غينيــا تقيــيم املال، ببعــثيت ٢٠٠٩يوليــه /متــوز ٨
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واعتمـدت البلـدان الرائـدة      . ، واليت شارك فيها مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا        ٢٠١٠ عام
 تقريـرا موحـدا عـن هـذه املرحلـة خـالل             ) بيساو، وليربيا، وسرياليون   -كوت ديفوار، وغينيا    (

فربايـر والـذي شـارك      /شـباط  ١٧ريتـاون يف    بـادرة الـذي ُعقـد يف ف       املاالجتماع الوزاري بشأن    
التــزام فريتــاون بــشأن مكافحــة جــة ذلــك االجتمــاع يف التوقيــع علــى ومتثلــت نتي. فيــه املكتــب

 ووفــر ذلــك قيــااالجتــار غــري املــشروع باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة يف غــرب أفري
ــذ   ــادرةاملدعمــا سياســيا لتنفي ــداهنم بالتــصديق علــى   وأكــد املــسؤولون املــشاركون التــ  .ب زام بل

االتفاقيات واملعاهـدات الدوليـة ذات الـصلة لـدعم التعـاون عـرب احلـدود وإنـشاء وحـدات عـرب                      
. لمبادرة يف أعقاب ذلـك االجتمـاع الـوزاري        لوبدأ التطور التنفيذي    . وطنية للجرمية وتنفيذها  

لألمــم املتحــدة والــوارد واســتنادا إىل نتيجــة االجتماعــات املتعــددة فيمــا بــني الوكــاالت التابعــة 
 ألف، واصل املكتب التركيز على تعبئـة اإلرادة الـسياسية مـن أجـل               - الرابع الفرع يف   اوصفه

بادرة وتنسيق مدخالت األمم املتحدة فيـه، مبـا يف ذلـك بواسـطة وضـع خطـة عمـل               املمشروع  
 الوثيـق  ، بالتنـسيق ٢٠١٠مشتركة بني الوكاالت واليت مـن املتوقـع اعتمادهـا يف منتـصف عـام       

 وهــم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة،   ،بــادرةاملمــع الــشركاء اآلخــرين يف  
 وكــذلك مــع ،)اإلنتربــول(املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة وإدارة عمليــات حفــظ الــسالم، و

يف مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم ( التابعــة لألمــم املتحــدة  املعنيــةبعثــات الــسالم
 بيساو، وبعثة األمم املتحـدة      - ومكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا          ،سرياليون

  ).يف ليربيا، وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار
  

  حقوق اإلنسان واملنظور اجلنساين    
 واصل مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا دعم وتيسري أنشطة الفريق العامل اإلقليمـي              - ٣٧

، مبـا يف  ٢٠٠٩أبريـل  /املعين باملرأة والـسالم واألمـن يف غـرب أفريقيـا والـذي أُنـشئ يف نيـسان        
فرباير، قام ممثلـي اخلـاص ومـدير صـندوق األمـم      / شباط٨ويف . ذلك تيسري اجتماعاته الشهرية 

 املتحدة اإلمنائي للمرأة ألفريقيا بإعطاء إشـارة البـدء يف نـشر دليـل املؤسـسات العاملـة يف جمـال                    
والـذي تـوىل املكتـب نـشره والتـرويج لـه       نظور اجلنساين يف غـرب أفريقيـا،        حقوق اإلنسان وامل  

وأتـاح االحتفـاء بـذلك فرصـة للمكتـب وصـندوق         . على نطاق واسع يف املنطقة دون اإلقليمية      
األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمــرأة وأعـضاء آخـرين بـالفريق العامــل املعـين بـاملرأة والـسالم واألمــن          

 لتنفيذ محلة األمـني العـام إلهنـاء    ٢٠١٠اض واعتماد خطة العمل السنوية املشتركة لعام       الستعر
  .العنف ضد املرأة

 مع االحتاد األفريقي، حضر املكتب املـؤمتر الثـاين املعـين مبـسألة عقوبـة            ودعما لشراكته   - ٣٨
 تولـت ، والـذي    أبريل/ نيسان ١٥ إىل   ١٢ يف الفترة من      يف أفريقيا، املعقود يف كوتونو،     اإلعدام
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وأوصـى املـؤمتر    . تنظيمه املفوضية األفريقية حلقوق اإلنسان والـشعوب لـشمال وغـرب أفريقيـا            
وبـصفته الكيـان الوحيـد مـن     . بوضع بروتوكول لالحتـاد األفريقـي بـشأن إلغـاء عقوبـة اإلعـدام           

إللغـاء  األمم املتحدة الذي حضر املؤمتر، قام املكتب بتوعية املـشاركني بـشأن منظـور املنظمـة ل                
كـانون   ١٨، املـؤرخ  ٦٢/١٤٩التدرجيي لعقوبة اإلعدام، وفقا ملا ورد يف قرار اجلمعيـة العامـة            

وحــضر املكتــب أيــضا املــؤمتر . ، بــشأن وقــف اســتخدام عقوبــة اإلعــدام٢٠٠٧ديــسمرب /األول
ــذي         ــذيب ال ــضة التع ــة مناه ــق باتفاقي ــاري املرف ــشأن الربوتوكــول االختي ــي ب اإلقليمــي األفريق

أبريــل املفوضــية األفريقيــة حلقــوق    / نيــسان٢٨ و ٢٧ تنظيمــه يف داكــار يــومي   شــاركت يف
واعتمـد املـؤمتر اسـتراتيجية      .  التعذيب، ومنظمة العفـو الدوليـة      منعاإلنسان والشعوب، ورابطة    

وطُلــب إىل .  نقــاط للتــصديق العــام والتنفيــذ الفعــال للربوتوكــول االختيــاري يف أفريقيــا ٨مــن 
العـاملي علـى الربوتوكـول االختيـاري        يف الترويج حلملة دعائية للتصديق      ممثلي اخلاص املساعدة    

  .اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف أفريقياامللحق ب
ونظــم املكتــب علــى هــامش الــدورة الــسابعة واألربعــني للمفوضــية األفريقيــة حلقــوق      - ٣٩

و، سلسلة من مناقـشات األفرقـة       ماي/ أيار ٢٦ إىل   ١٢اإلنسان املعقودة يف بنجول يف الفترة من        
مع االحتاد األفريقي وخرباء حقـوق اإلنـسان بـشأن القـضايا املواضـيعية حلقـوق اإلنـسان والـيت                    

ــاخ، والفقــر،      ــسالم واألمــن مبــا يف ذلــك تغــري املن ــؤثر علــى ال ــرأة،  ب واالجتــارت األشــخاص وامل
 العمـل مـع صـندوق       وخـالل مناقـشات األفرقـة دعـا املـشاركون املكتـب إىل            . والسالم واألمن 

 واالحتـاد األفريقـي لتنظـيم       ،األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، ومكتـب مفوضـية حقـوق اإلنـسان              
ويعتزم املكتب عقد هذا املـؤمتر      . )٢٠٠٠ (١٣٢٥مؤمتر إقليمي بشأن تنفيذ قرار جملس األمن        

  .٢٠١٠يف النصف الثاين من عام 
  

  اللجنة املشتركة للكامريون ونيجرييا  -دال   
خالل الفترة املستعرضة، واصل املكتب تقـدمي الـدعم لترسـيم احلـدود بـني الكـامريون                   - ٤٠

واستمر العمل امليداين على الرغم من أن جلنة الكامريون ونيجرييا املشتركة مل تكـن               . ونيجرييا
ــررا أصـــال يف      ــان مقـ ــا كـ ــا الـــسادسة والعـــشرين كمـ ــادرة علـــى عقـــد دورهتـ   / آذار٥ و ٤قـ

ووافـق الكـامريون ونيجرييـا حـىت اآلن علـى مـسافة يبلـغ               . كل تقنية  بسبب مشا  ٢٠١٠مارس  
. كيلـومتر  ١ ٩٥٠ بلـغ حلدود الربية اليت مـن املقـدر أن ت         من ا  ا كيلومتر ١ ٣٦٤طوهلا اإلمجايل   

ــم املتحــدة خلــدمات          ــب األم ــة حتــت إدارة مكت ــات احلدودي ــشطة وضــع العالم ــتمرت أن واس
 كيلـومترا مـن    ١٧٥مع الوصول حاليا إىل حتديد حنـو        املشاريع خالل الفترة املشمولة بالتقرير،      

  .احلدود بصفة دائمة
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ة اســتمرار التمويــل مــن مجيــع أنــشطة تعــيني احلــدود علــى كفالــ وســيتوقف اســتكمال   - ٤١
وســينتهي االتفــاق مــع . املــصادر اخلارجــة عــن امليزانيــة بالنــسبة للعقــود املتبقيــة لتعــيني احلــدود 

 تـشرين   ٣٠اليـا األمـوال السـتكمال أنـشطة تعـيني احلـدود يف              املفوضية األوروبية اليت تقـدم ح     
  .٢٠١٠أكتوبر /األول
 زيــادة تعزيــز التــزام الكــامريون ونيجرييــا باحلفــاظ علــى عالقــات اجلــوار الطيبــة ومتــت  - ٤٢

ان يف احتفــــاالت اليــــوم الــــوطين للكــــامريون يف حبــــضور رئــــيس نيجرييــــا جــــودالك جوناثــــ
مايو، أوفد الرئيس بـول بيـا رئـيس الكـامريون           / أيار ٢٧  ويف أعقاب ذلك، ويف   . مايو/أيار ٢٠

وزيره املفوض لشؤون القضاء إىل نيجرييا، ملناقشة املـسائل الـيت حتظـى باهتمـام مـشترك مبـا يف                    
  . ذلك مجيع املسائل املعلّقة ذات الصلة باالنسحاب ونقل السلطة يف شبه جزيرة باكاسي

  
  مالحظات وتوصيات  -خامسا  

 أشري إىل التقدم احملرز يف بعض بلـدان غـرب أفريقيـا يف جمـال تعزيـز الـسالم                    يسرين أن   - ٤٣
ومــع ذلــك اســتمر تقــويض هــذه االجتاهــات اإلجيابيــة  . واحلكــم الــدميقراطي وحقــوق اإلنــسان

وتــدعو احلالــة املعروضــة يف هــذا التقريــر منطقــة غــرب أفريقيــا        . بــسبب حتــديات احلوكمــة  
 اجلهود يف تدعيم احلكم الرشيد واحترام سيادة القـانون،          وشركائها إىل مواصلة بذل املزيد من     

  .وكذلك التشجيع على هتيئة بيئة مواتية للنمو االقتصادي وختفيف حدة الفقر
وينبغي على بلـدان غـرب أفريقيـا، بعـد انقـضاء عـشر سـنوات علـى إعـالن األهـداف                        - ٤٤

، أن تقـوم بتقيـيم      ٢٠١٥عـام   اإلمنائية لأللفية، ومخـس سـنوات مـن املوعـد احملـدد إلجنازهـا يف                
وكما أوصى البنك الدويل وصـندوق النقـد الـدويل، يف    . التقدم احملرز حنو حتقيقها والتعجيل به 

، ويتعني على بلـدان غـرب أفريقيـا         األهداف اإلمنائية لأللفية بعد األزمة    تقريرمها األخري املعنون    
ة، وختفيـف حـدة الفقـر، وتعزيـز دعـم           إيالء األولويـة إىل هتيئـة بيئـة مواتيـة لألنـشطة االقتـصادي             

  .اإلصالحات املؤسسية، وحتقيق األهداف اإلمنائية، وأن تواصل التركيز عليها
وأالحظ مع التقدير التعاون املعزز بني مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيـا واملنظمـات          - ٤٥

فريقـي، كمـا متثـل      اإلقليمية، ال سيما مع اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األ               
ذلك يف الزيادة امللحوظة يف عدد املبادرات واألنشطة املشتركة يف جمـال الدبلوماسـية الوقائيـة،                

ـــزاعات    وممــا أدى إىل تــشجيعي أيــضا التعــاون املعــزز     . وإصــالح القطــاع األمــين، وإدارة الن
تقـدمي دعـم أفـضل      بني كيانات األمم املتحدة يف املنطقـة دون اإلقليميـة والـذي يرمـي إىل                 فيما

  . جلهود املنطقة دون اإلقليمية يف جمال تعزيز احلوكمة والتصدي للتحديات اإلنسانية
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وأرحب مببادرة العناصـر الفاعلـة اإلمنائيـة واإلنـسانية الختـاذ إجـراءات مـشتركة دعمـا               - ٤٦
ــذاء    ــة الغ ــأثرة بأزم ــشعوب املت ــدول األعــضاء تقــدمي دعــم عاجــل    . للحكومــات وال وأناشــد ال

ــداء املوحــد      وســخ ــة الن ي مــن أجــل العمليــات اإلنــسانية يف منطقــة الــساحل مــن خــالل عملي
واآلليات األخرى، بغية تـاليف وقـوع أزمـة إنـسانية كـربى، ممـا قـد يـؤدي إىل وقـوع نــزاعات                   

وجتاوزا لالستجابات الطارئة القصرية األجل، تتطلـب الطبيعـة         . عنيفة، ومعاناة وخسائر بشرية   
لألزمة الغذائية وسوء التغذية يف هـذا اجلـزء مـن الـساحل وغـرب أفريقيـا إىل                  املتكررة واملعقدة   

وضع استراتيجيات وسياسات شاملة طويلة األجل ترمي إىل معاجلة األسباب اجلذريـة بطريقـة              
  .متسقة ومستدامة، مبا يف ذلك اختاذ تدابري للتأهب

كافحـة األنـشطة اإلجراميـة      وأدعو زعماء غرب أفريقيا إىل تعزيـز سياسـاهتم الوطنيـة مل             - ٤٧
وأثــين علــى قــرار بلــدان  . والتهديــدات اإلرهابيــة عــرب احلــدود، وال ســيما يف منطقــة الــساحل  

ويستلزم البعد العـابر    . الساحل مبكافحة انعدام األمن يف هذه املنطقة بطريقة متكاملة ومتناسقة         
ىل وضـع هنـج إقليمـي       للحدود لألنشطة اإلجراميـة والتهديـدات اإلرهابيـة يف منطقـة الـساحل إ             

ــان الرئاســي جمللــس األمــن       ــة، كمــا أوصــى البي ــسياسات الوطني ــز ال ) S/PRST/2009/20(لتعزي
ويف إمكـــان بلـــدان وشـــعوب الـــساحل مكافحـــة األنـــشطة . ٢٠٠٩يوليـــه / متـــوز١٠املـــؤرخ 

اإلرهابية واجلرمية املنظمة بطريقة أكثر اتساما بالفعالية من خالل إقامة شراكات قويـة وتعـاون               
وستضع األمم املتحدة اسـتجابة أكثـر تناسـقا بـشأن الـساحل، مبـا يف ذلـك تنفيـذ                    . عرب احلدود 

  . االستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب يف املنطقة
ــات         - ٤٨ ــة جتــري انتخاب ــة دون اإلقليمي ــدان يف املنطق ــن البل ــدا م ــددا متزاي ويف حــني أن ع

وينبغي إبقـاء   . اليت جترى فيها هذه االنتخابات    منتظمة، فإنه ال يزال هناك جمال لتحسني األطر         
التطورات يف املنطقة قيد النظر الفعلي، نظرا ألنه من املقرر إجـراء عـدد كـبري مـن االنتخابـات                    

ويف هـذا الـسياق، أود أن أجـدد نـداءايت الـسابقة الختـاذ               . يف غرب أفريقيا يف املستقبل القريب     
ــة خلفــض احتمــاالت الع    ــدابري املمكن ــع الت ــا   مجي ــات يف غــرب أفريقي ــصاحب لالنتخاب . نــف امل

  .وستواصل األمم املتحدة رصد احلالة واالضطالع بدور نشط يف هذه املنطقة
 يف غــرب ٢٠١٠ لـدورة تعــدادات عـام   البطـيء ويـساورين القلـق أيــضا بـشأن التنفيــذ      - ٤٩

ا املتعلقــة وتــشمل أســس الدميقراطيــة والــسالم اختــاذ القــرارات املــستنرية بــشأن القــضاي. أفريقيــا
. بالسياسات والربجمة االقتصادية، مما يتطلب معرفـة جيـدة حبجـم وتوزيـع الـسكان املـستهدفني                

وميكــن للتعــدادات املنتظمــة للــسكان أن تكــون مفيــدة أيــضا كــأدوات للرصــد مــن أجــل منــع   
ويتطلـــب إجـــراء . النــــزاعات، واحلكـــم الرشـــيد، وختطـــيط التنميـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة 

وأناشــد ســلطات .  التزامــا وقيــادة وملـكـــية يتــسمون بــالقوة علــى املــستوى الــوطين التعــدادات
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ــتظم     ــسكانية علــى أســاس من ــة إجــراء التعــدادات ال ــا كفال ويعتــرب االســتثمار يف  . غــرب أفريقي
التعدادات املنتظمة واملوثـوق هبـا، مبـا يف ذلـك الـسجل املـدين، جـزءا مـن التـزام األمـم املتحـدة               

ــر   ــة يف غ ــل احلوكم ــشروعة وشــفافة وخاضــعة للمــساءلة   جبع ــا م ــم  . ب أفريقي وستواصــل األم
املتحدة تقدمي املساعدة إىل بلدان غرب أفريقيا يف جمال بناء القـدرات وتعبئـة املـوارد مـن أجـل                    

  .إجراء التعدادات السكانية
وتعد أيـضا التقـارير عـن وقـوع انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان يف املنطقـة دون اإلقليميـة                       - ٥٠

ويف ضـوء حـساسية العنـف املتعلـق بالعقيـدة الدينيـة وذي األسـاس العرقـي،                  . ثري القلـق  مسألة ت 
أهيب باحلكومات، ومنظمات اجملتمـع املـدين، وزعمـاء اجملتمعـات احملليـة وضـع آليـات، بـدعم                   

وأناشد أيشا بلـدان غـرب أفريقيـا العمـل، يف تعـاون      . من اجملتمع الدويل، ملعاجلة حاالت التوتر  
ات األمم املتحدة املختصة واجملتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمـات النـسائية، مـن                وثيق مع كيان  

  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥أجل وضع خطة عمل إقليمية لتنفيذ قرار جملس األمن 
ولقد شعرت بالتشجيع عندما رأيت أن احلالة يف غينيا قد تطـورت بـصورة إجيابيـة يف                   - ٥١

ــستة املاضــية   ــس  . األشــهر ال ــة أن ال ــاريخ    وأرحــب حبقيق ــى ت ــة أبقــت عل ــة الغيني لطات االنتقالي
 الــذي اقترحتــه جلنــة االنتخابــات الوطنيــة املــستقلة إلجــراء اجلولــة   ٢٠١٠يونيــه /حزيــران ٢٧

ــام بإصــالح القطــاع األمــين بــدعم مــن       األوىل مــن االنتخابــات الرئاســية واجلهــد املبــذول للقي
وحتتــاج غينيــا .  واألمــم املتحــدةاجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، واالحتــاد األفريقــي،
  .أيضا إىل الدعم من أجل وضع وتنفيذ خطط إمنائية طويلة األمد

ولقد شعرت بالتـشجيع حلقيقـة أن حكومـة النيجـر قـد اعترفـت بوجـود أزمـة غذائيـة                       - ٥٢
وشـعرت بالتـشجيع    . وتعمل على إعادة احلكم الـدميقراطي ومعاجلـة األزمـة اإلنـسانية يف البلـد              

 السلطات االنتقالية مصممة على أن تكون الفتـرة االنتقاليـة أقـصر مـا ميكـن وعـدم                   أيضا لرؤية 
وحتتاج النيجر إىل دعم من شركائها الـدوليني للتـصدي للتحـديات            . خوض االنتخابات املقبلة  

  . االقتصادية اليت تواجهها-االجتماعية 
ل الدبلوماسـية الوقائيـة   وال تزال هناك حاجة إىل التركيز على املساعي احلميـدة يف جمـا       - ٥٣

وإدارة النـزاعات، وقضايا احلوكمة، مبا يف ذلـك إصـالح قطـاع االنتخابـات واألمـن، علـى أن          
ــة       وسيواصــل . يؤخــذ يف احلــسبان التحــديات ذات األوجــه املتعــددة يف املنطقــة دون اإلقليمي

اعـــة مكتـــب األمـــم املتحـــدة لغـــرب أفريقيـــا االضـــطالع بـــدور العامـــل احلفـــاز ملـــساعدة اجلم
االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واحتــاد هنــر مــانو علــى تعزيــز قــدراهتما للتــدخل بــصورة أكثــر 

وسـتقدم إليهمـا املـساعدة أيـضا لوضـع هنـج            . اتساما بالفعاليـة ملنـع املنازعـات وإدارة األزمـات         
إقليمي متكامل يف اجملاالت ذات األولوية مثل احلكم الـدميقراطي وحقـوق اإلنـسان، واملنظـور                
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وعــالوة علــى ذلــك سيــسعى املكتــب، مــع شــركائه يف غــرب أفريقيــا، إىل إدمــاج    . نــسايناجل
  .األبعاد اإلنسانية واإلمنائية بطريقة فعالة يف استراتيجيات منع وإدارة النـزاعات

وعلى الرغم من بدء تنفيذ اخلطة اإلقليمية للجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا،                 -٥٤
تعني القيام به ملعاجلة املشكلة املستمرة واملتفشية لالجتـار باملخـدرات يف            فإن هناك املزيد الذي ي    

وسيواصل مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا االضـطالع بـدور نـشط يف جمـال               . غرب أفريقيا 
بذل اجلهود اإلقليمية والدولية ملكافحة االجتار باملخدرات، ال سيما دعما لتنفيـذ خطـة العمـل                

.  ومــشروع مبــادرة ســاحل غــرب أفريقيــاأفريقيــاالقتــصادية لــدول غــرب اإلقليميــة للجماعــة ا
وعـــالوة علـــى التـــشغيل املـــستمر ملـــشروع مبـــادرة ســـاحل غـــرب أفريقيـــا، أشـــجع اجلماعـــة  

 وشركائها الدوليني على العمل مـن أجـل تنفيـذ مجيـع اجلوانـب               أفريقيااالقتصادية لدول غرب    
كتـب بـدوره بالكامـل يف هـذا الـصدد، فإنـه       ولكـي يـضطلع امل   . األخرى خلطة العمل اإلقليميـة    

وأوصـي  . سيحتاج إىل تعزيز قدرته التقنيـة واالسـتراتيجية يف جمـال تقـدمي املـشورة إىل الـشرطة                 
  . بأن تنعكس هذه القدرة املعززة يف الوالية التالية للمكتب

 وأحــيط علمــا أيــضا مــع التقــدير بالتقــدم الكــبري الــذي أحرزتــه حــىت اآلن الكــامريون     - ٥٥
ــهما   ــة تعــيني احلــدود بين ــا يف عملي ــا رئــيس الكــامريون    . ونيجريي وأثــين علــى الرئيــسني بــول بي

وجودالك جوناثان رئيس نيجرييا جلهودمها اليت ال تعرف الكلل واليت ترمـي إىل بنـاء عالقـات                 
وستواصــل اللجنــة املــشتركة بــني الكــامريون ونيجرييــا . حــسن اجلــوار بــني بلــديهما وشــعبيهما

ابعة االضـطالع بـدور نـشط يف دعـم العمليـة هبـدف التغلـب علـى التحـديات املتبقيـة                      وجلنة املت 
  . ومتهيد الطريق إلهناء هذا املثال غري املسبوق لتسوية النـزاع وبناء السالم

ــصادية       - ٥٦ ــا، وللجماعــة االقت ــدول غــرب أفريقي ــد تقــديري ل ــد تأكي وختامــا، أود أن أعي
وأتقــدم أيــضا . ي، والحتــاد هنــر مــانو لتعــاوهنم املــستمر ، ولالحتــاد األفريقــأفريقيــالــدول غــرب 

بالشكر لكيانات األمم املتحدة يف غرب أفريقيا، ومنظمات اجملتمع املـدين والـشركاء اآلخـرين               
وأود أن أوجـه  . على تعـاوهنم املـستمر مـع مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا لتنفيـذ واليتـه            

سيما لدوره احليـوي خـالل املفاوضـات يف غينيـا،           الشكر إىل ممثلي اخلاص، سعيد جنيت، وال        
وكــذلك إىل مــوظفي مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا واللجنــة املــشتركة للكــامريون          

  .ونيجرييا إلسهامهم القيم يف إقرار السالم واالستقرار يف املنطقة دون اإلقليمية
  


