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  األمم املتحدة لغرب أفريقيا تقرير األمني العام عن أنشطة مكتب    
    

  مقدمة  - أوالً  
ــن    - ١ ــس األمــ ــق جملــ ــة  ،وافــ ــالته املؤرخــ ــانون األول٢٠ يف رســ ــسمرب / كــ  ٢٠١٠ديــ
)S/2010/661( دة لغـــرب أفريقيـــا ، علـــى متديـــد واليـــة مكتـــب األمـــم املتحـــ)حـــىت ) املكتـــب

لمكتـب  لوالية املنقحـة    ال تقدمي تقرير عن تنفيذ      ىلَّإ، وطلب   ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول  ٣١
ــرة مــن    و. كــل ســتة أشــهر  ــر الفت ــاين ١يغطــي هــذا التقري ــاير إىل / كــانون الث ــران٣٠ين  / حزي

علــى  عامــة التقريــر نظــرةللمكتــب، يقــدم  بــسطةاملواليــة الآخــذا يف االعتبــار و. ٢٠١١ يونيــه
يف غـرب أفريقيـا، ويـوجز األنـشطة       لحـدود   لبر  اعـ وال والـشامل وطين  على الصعيد الـ   التطورات  

التهديـدات والتحـديات    باليت يضطلع هبا املكتب يف جمال الدبلوماسية الوقائيـة، وزيـادة الـوعي              
ــسالم واالســتقرار  ــدة لل ــةاجلدي ــى جهــود  يف املنطق ــز  ه، وعل ــة إىل تعزي ــشاور   الرامي أشــكال الت

 أفريقيــاادية لــدول غــرب  اإلقليمــي بالتعــاون مــع اجلماعــة االقتــص دون علــى املــستوى والتــآزر
  . اإلقليمي لتعزيز السالم واالستقرارودوناإلقليمي على الصعيدين وغريها من الشركاء 

  
  التطورات واالجتاهات يف غرب أفريقيا  -ثانياً   
  االجتاهات السياسية  -ألف   

لـسالم  زيد من االستقرار وا   امل حنو حتقيق     كبرياً شهدت الفترة اليت يغطيها التقرير تقدماً       - ٢
لة صألزمـة املتـ   ا انتـهاء  العمليات االنتقاليـة يف غينيـا والنيجـر، و         انتهاء منها نتيجة لعدة تطورات  

ــدات   . باالنتخابــات يف كــوت ديفــوار  ــدو أن التهدي لنظــام الدســتوري  لويف الوقــت نفــسه، يب
تورية  التغـيريات غـري الدسـ      متزايد باجتـاه  اجتاه   من    يف تقاريري السابقة   هالحظتمثل ما    ،واحلكم

 النوع خـالل الفتـرة      ذلكالحظ أي أزمة من     ُتلم  ف. راحنسقد أخذت يف اال    ،للحكومة وغريها 
 الـصدد،   ذلـك يف  و. غـرب أفريقيـا   يف  الدميقراطيـة   يـزداد توطيـد احتمـاالت       قيد االسـتعراض، و   
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 اجملتمـع الـدويل لوضـع حـد لألزمـة يف      اختـذها نسقة الـيت    املامسة و احلجراءات  اإل أن تكون يؤمل  
ومــع ذلــك، .  ومــا وراءهــادون اإلقليميــة للمنطقــة قــد وجهــت إشــارة واضــحةديفــوار كــوت 

ــار    ال ــيم اآلث ــن تقي ــد م ــب ــورات األخــرية يف ة احملتمل ــة التحــول     مشــال للتط ــى عملي ــا عل  أفريقي
ن عــ تــصورات  األمــريف واقــعوال تــزال هنــاك . ومتابعتــها بدقــةالــدميقراطي يف غــرب أفريقيــا 
.  يف غـرب أفريقيـا     اسـتبعاده  ال ميكـن     وهو ما ية جديدة حمتملة،    ظهور أزمات سياسية واجتماع   

كانت هنـاك مقاومـة     ما  كما هو احلال يف مشال أفريقيا، ميكن أن تنشأ مثل هذه األزمات إذا              و
 ترســيخ الدميقراطيــة حنــو الــشباب، وخباصــةتطلعــات شــعوب املنطقــة، مــا ظلــت للتغــيري، وإذا 

  .مستقبالًاليت ستجري خالل العمليات االنتخابية ما وال سي، دون حتققوالعدالة االجتماعية 
 مـن  ا الوضـع الـسياسي العـام عـدد    شـهد ، على الـرغم مـن االجتاهـات اإلجيابيـة نـسبياً          و  - ٣

مـــة يف تنظــيم وإجــراء العمليـــات   ارغم حتقــق حتــسينات ه  فـــ. صلة باالنتخابــات تــ األزمــات امل 
العنـف املتـصلة باالنتخابـات تـشكل       وأعمـال  اتاالنتخابية يف املاضي القريـب، ال تـزال التـوتر         

الــضعف النــسيب   ة احلزبيــة و ي الــسياس للحيــاة يةطبيعــة االســتقطاب  فال. مــصدر قلــق يف املنطقــة  
اآلراء بـشأن إدارة    بـني   توافـق   على التوصل إىل     دائماًتساعد   مل تكن  ، اليت لمؤسسات الوطنية ل

 هتـدد االسـتقرار     ، قد ظلـت   اناليت لوحظت يف عدد من البلد     و ،اإلجراءات االنتخابية واهليئات  
  .دون اإلقليميةيف املنطقة 

. )S/2010/614(الـسابق   منـذ تقريـري      غـرب أفريقيـا    تـسعة انتخابـات يف       أجريـت وقد    - ٤
 انتخابـات  يف حـني أجريـت     ،أجريت انتخابات برملانية ورئاسية يف بـنن والنيجـر ونيجرييـا          فقد  

والحـظ  . جـر ونيجرييـا انتخابـات حمليـة       النينظمـت حكومتـا      كمـا  .برملانية يف الـرأس األخـضر     
 خمالفـات قليلـة   غ إال عـن حيـث مل ُيبلَّـ   يف تـسيري وإدارة االنتخابـات،   حتـسناً املراقبـون الـدوليون   

هنـاك عـدد مـن اجلوانـب        ال يـزال    ومـع ذلـك،     .  باملقارنة مع العمليات االنتخابية السابقة     نسبياً
تـشكل  الـيت ميكـن أن       و ،جلـدل اثري  ت اليتتائج،  النوإعالن   تسجيل الناخبني    من بينها االنتخابية،  

ــدالع أعمــال  مهمــة أســباباً ــذلك،  و.  العنــفالن ــة دون ظلــتنتيجــة ل ــة املنطق ــشهد اإلقليمي  ت
 مواجهــات داميــة بــني قــوات  إىل، يف بعــض احلــاالت، أدتتــوترات بــني األحــزاب الــسياسية  

  . والناشطنياألمن
  

  إلنسانيةاالجتاهات االقتصادية واالجتماعية وا  - باء  
 هـو   فمثلمـا .  صـورة خمتلطـة    اإلقليميـة الوضـع االقتـصادي يف املنطقـة دون         تبدو صورة     - ٥

 أن ينبغـي خرى من القارة، هناك دالئـل تـشري إىل أن بلـدان غـرب أفريقيـا                 األجزاء  األاحلال يف   
بلـدان أفريقيــا  يف  املتوســط  املعـدل  مبعـدل أقــل مـن  يكــنالنمـو الـدويل، وإن   جتــدد تـستفيد مـن   

  . الكربىوب الصحراءجن
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 العديــد مــن  أن األخــريةالبيانــات  تظهــر فيمــا يتعلــق باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،     و  - ٦
هـو  ، وخاصـة فيمـا يتعلـق باحلـد مـن الفقـر، و         احملددة هدافاأل تتخلف عن بلوغ  املنطقة   بلدان
 يف املـستمر اع  رتفـ اال وآثـار    املزمنـة واملتزايـدة    البطالـة    من بينـها  يرجع إىل عدد من العوامل،       ما

 ارتفـاع أسـعار املـواد الغذائيـة         فـإن اسـتمرار   وعالوة على ذلـك،     . أسعار املواد الغذائية والطاقة   
شكل ممــا يــ تــدهور األوضــاع املعيــشية لقطاعــات كــبرية مــن الــسكان،  قــد ســاهم يفوالوقــود 

ى الطويـل    األداء االقتـصادي علـى املـد       فـإن  لك،ولذ. هتديدا حمتمال لالستقرار يف الدول املعنية     
  .اإلقليميةاالستقرار السياسي يف املنطقة دون درجة  ببعيد حد إىل قد يكون حمكوماً

تــأثرياً  ةليبيــاجلماهرييــة العربيــة الرت حالــة عــدم االســتقرار يف كــوت ديفــوار ووقــد أثَّــ  - ٧
 أن  هلـا   الـيت سـبق    غـرب أفريقيـا   األمـن الغـذائي، وخـصوصا يف بلـدان          علـى   خاصة  كبرياً بصفة   

الـسكان  تـدفق   ويزيـد   . واملراعـي  ءمن جراء تـداعيات أزمـة الغـذا        ٢٠١٠يف عام    بشدة   تأثرت
 ةاستـضاف جتـري   حيـث  ،ليربيـا خاصـة يف  بـصفة    وهـو احلـال      ؛ تفـاقم هـذا الوضـع      مـن املشردين  
األزمـة يف كـوت   كمـا تركـت   . املناطق الـشمالية مـن مـايل والنيجـر       يف   و يني،يفواراإلالالجئني  
مـا ُيقـدر    (ة االقتـصادية مـن الـدول اجملـاورة، ال سـيما بوركينـا فاسـو                  علـى اهلجـر    هاديفوار أثر 

ـــ ــا الــدول  مــن  ٢٠٠ ٠٠٠ ب ــدين ورعاي ـــ  (، ومــايل األخــرىالعائ مــن  ١٥٠ ٠٠٠مــا ُيقــدر ب
ورعايـا الـدول   العائـدين  مـن   ٥٠ ٠٠٠مـا ُيقـدر بــ     (، وغينيـا    )ورعايا الدول األخرى  العائدين  
ملتـضررة مـن احلـصول علـى حتـويالهتم املاليـة املعتـادة،              ، والنيجر، واليت منعت األسر ا     )األخرى

ــا ــايل أدى  مم ــإىل بالت ــهمااخنف ــدين مــن كــوت    و. ض دخل ــدفق الالجــئني والعائ باإلضــافة إىل ت
اجلماهرييــة العربيــة مـايل والنيجــر أيــضا عـودة العمــال املهــاجرين مـن    تواجــه حكومتــا  ،ديفـوار 

ــال ــدين   ف. ةليبي ــغ عــدد العائ ــايل، بل ــغ عــددهم  ، خــصاً ش١٠ ٢٣٨فــي م  ١٠٠ ٠٠٠بينمــا بل
 اًرجــح تــأثري األعلــى ةليبيــاجلماهرييــة العربيــة الاألزمــة احلاليــة يف وســتترك .  يف النيجــرشــخص

 سبل العيش احمللية يف غرب أفريقيـا، وخـصوصا يف مـايل والنيجـر، نتيجـة                 على معاكساً جديداً 
   .املهاجرين يف تدفق التحويالت املالية من العمال ال يستهان بهالخنفاض 

  
  املخدرات واجلرمية املنظمةب االجتاراجتاهات األمن، مبا يف ذلك   - جيم  

ســاهم ضــعف ســيادة القــانون وارتفــاع مــستويات الفقــر يف عــدد مــن بلــدان غــرب        - ٨
واسـع  الط عبـور لالجتـار      امبثابـة نقـ   هـو   بعض تلـك البلـدان      ف. وادث اجلرمية املنظمة  يف ح أفريقيا  
يف حـني  و. كـا الـشمالية   يرم األسواق األوروبية وأ   باجتاهيكا الالتينية   ر أم الكوكايني من بالنطاق  
 اخنفـاض يف    حـدوث  النتائج األولية ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة إىل                تشري

شحن البحـري والـرحالت اجلويـة مـن غـرب أفريقيـا إىل أوروبـا،                بالـ لة  صعدد املضبوطات املتـ   
ها  جديدة مل يـتم كـشف  اً طرقووجدوا م أساليبهوال أن املهربني قد عدَّهناك دالئل تشري إىلفإن  
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 البيانـات  وتكـشف .  الكوكايني إىل أوروبا، مبا يف ذلـك عـن طريـق غـرب أفريقيـا             إلرسال بعد
ــا     يف األشــهر اخلمــسة األوىل مــن عــام  قــد ازداداملتاحــة أن هتريــب اهلريويــن عــرب غــرب أفريقي

يف غـرب   نات  يتامفيتامياملإنتاج  ب املتعلق االجتاه   بالتقرير، تأكد وخالل الفترة املشمولة    . ٢٠١١
غسل األموال، وال سيما من االجتار باملخـدرات، مـصدرا          كما يظل    . آسيا وهتريبها إىل أفريقيا  

مؤسـسات الدولـة    إضـعاف   زيـد مـن     تآثـاره املفـسدة     ف. اإلقليميـة رئيسيا للقلـق يف املنطقـة دون        
مـنطقيت   يف   الـيت تنـشط   متويـل اجلماعـات املـسلحة أو اإلرهابيـة           وقـد تـستخدم يف    ،  أصالًاهلشة  
  . والساحلأفريقياغرب 

اهلجمـات  شـن   ، مبـا يف ذلـك       بدرجة كـبرية  اد انعدام األمن يف منطقة الساحل       دزقد ا و  - ٩
وقد تطورت طبيعـة انعـدام األمـن        . األجانبف  اطتخااإلرهابية ضد القوات املسلحة الوطنية و     

 يف  الـذي يتـضح    والتعقيـد .  ضـد مؤسـسات الدولـة      إىل القيام بأعمال   من هجمات ضد األفراد   
منطقـة   دول   غـري أن  . رهابيةاإللجماعات  ل العمليات يعكس زيادة يف القدرات العملياتية        تنفيذ

 ، بــشكل فعــالواإلجراميــة اإلرهابيــةالــساحل تفتقــر إىل املــوارد الالزمــة ملواجهــة التهديــدات   
  .ا بيئة آمنة لسكاهنلكفالة توفريو

ألزمـة الليبيـة    اتزايد انعدام األمن وتدهور الوضع اإلنساين واملخـاوف مـن تـأثري             وأدى    - ١٠
 لتحقيـق االسـتقرار يف     اإلقليمـي  سياسـي متجـدد لزيـادة التعـاون          زخـم  إىل إطـالق  عرب احلـدود    

اجلزائــر وموريتانيــا ومــايل والنيجــر مــن حكومــات تكثفــت املــشاورات بــني و. منطقـة الــساحل 
 التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة       لكفالة وكذلك   ، األمن ميدان التعاون اإلقليمي يف     جل تعزيز أ

  إىليف هنايـة املطـاف  الوصـول  حتـسني رفـاه الـسكان احمللـيني، و    فضال عـن  يف املناطق احلدودية،  
  .معاجلة األسباب اجلذرية النعدام األمن

بينـهما  ايل وحتـسن العالقـات       االتصاالت الدبلوماسية بني اجلزائر ومـ      جتددوقد لوحظ     - ١١
 يفيلو مايغـا، إىل اجلزائـر العاصـمة    ايف أعقـاب الزيـارة الـيت قـام هبـا وزيـر خارجيـة مـايل، سـوم         

 قــراراًأبريــل، / نيــسان٢٨اجلزائــر، يف حكومــة  إعــالنزيــارة وأعقــب ال. أبريــل/نيــسان ٢٧
ال مـايل لـدعم      يف مشـ   إمنائيـة  دوالر من أموال الطوارئ لتمويـل مـشاريع          ماليني ١٠تخصيص  ب

 لرؤسـاء هيئـات   عقـد اجتمـاع خـاص       و. اجلهود املبذولة ملكافحة اجلماعات املتطرفة يف املنطقة      
. أبريـل / نيـسان  ٢٩مـايل وموريتانيـا والنيجـر يف بامـاكو يف           و املشتركة جليوش اجلزائر     األركان
، األركـان جلنة العمليـات املـشتركة لرؤسـاء        خطوة هامة حنو تفعيل     مبثابة   هذا االجتماع    وكان
يف متنراســــت ُعقــــد يف يف اجتمــــاع   ملكافحــــة اإلرهــــاب يف حــــزام الــــساحل ت أنــــشئيتالــــ
 اجتماع وزراء خارجية كل من اجلزائر ومايل وموريتانيـا والنيجـر             ويف .٢٠٠٩أغسطس  /آب
 كل سـتة أشـهر      على االجتماع  اتفقت البلدان األربعة     ،مايو/ أيار ٢٠ يف باماكو يف     ُعقدي  ذال
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لة بتنميـة املنـاطق احلدوديـة    ص املتـ املـسائل بينهما حول الدائر فيما طاق احلوار من أجل توسيع ن 
 حـول   إقليمـي قمـة   مـؤمتر    اجلزائر    حكومة قرروا أن تستضيف  كما  . وتسهيل التكامل اإلقليمي  

  .نوالشركاء الدوليإليها دعى ُياألمن والتنمية، 
  

  والقضايا اجلنسانية حقوق اإلنسان يف ميداناجتاهات   - دال  
  مثـل حريـة التعـبري      ، احلريـات األساسـية     حتـسن  خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير      تواصل    - ١٢

 لتـشجيع  جهـود كـبرية    كما ُبذلت . اإلقليمية يف كثري من بلدان املنطقة دون        ، والتجمع والرأي
 مـايل   من بينـها  يف الشؤون العامة يف بعض البلدان،       على قدم املساواة    لرجال والنساء   امشاركة  

وبلــدان وبــنن والــرأس األخــضر وغينيــا والــسنغال   للبلــد، وزراءللــ ة تعــيني أول رئيــسمتحيــث 
ــرار ل، وأخــرى ــذ ق  غــري أن عــدم ). ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ جملــس األمــن  يتنفي

 الـيت كانـت مليئـة بـالتوتر،        العمليـات االنتخابيـة      خـالل حقـوق اإلنـسان     يقوم علـى    تطبيق هنج   
مــا بعــد   يف فتــرة  عنــف وتــوترات   قــد أدى إىل أعمــال   ،ة الــسياسية املتقلبــ  ووســط األجــواء 

ــا   حلاالنتخابــات وانتــهاكات   ــدان غــرب أفريقي ــد مــن بل علــى وجــه  و. قــوق اإلنــسان يف العدي
 وحـشية الـشرطة، وقتـل الـسكان املـدنيني خـارج نطـاق القـضاء               ظهـور    عـودة    فـإن اخلصوص،  
 املنـازل،   وإحـراق دنيـة،    يف سـياق قمـع االضـطرابات امل        وخباصـة  ،سلحةاملـ عناصـر   ال على أيدي 
كانـت   ، والعنـف ضـد النـساء واألطفـال    ،، والتـشريد القـسري    ة والدينيـ  ةالعنف العرقيـ  وأعمال  

  .اإلقليميةيف بعض بلدان املنطقة دون خطرية انتكاسات متثل مجيعها 
  

   لغرب أفريقيا املتحدةاألمم أنشطة مكتب  -ثالثاً   
  اتاعرتالنشوب ام خاصة ملنع همباملساعي احلميدة وجبهود  االضطالع  -ألف   

مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا خـالل            املساعي احلميدة اليت اضطلع هبا       تركزت  - ١٣
 كفالـة لة باالنتخابـات، وعلـى      ص إدارة األزمات املتـ    على حد سواء على   الفترة قيد االستعراض    

 اجلهـود   تلـك  تكـز  تر ،علـى حنـو أكثـر حتديـداً       و. العودة إىل احلكم املدين والنظـام الدسـتوري       
  .على بنن وكوت ديفوار وغينيا والنيجر

  
  بنن    

يف إجراؤهـــــا املقـــــرر مبـــــدئيا الـــــيت كـــــان مـــــن  ، االنتخابـــــات الرئاســـــيةتأجلـــــت  - ١٤
وخباصــة وضــع  يف العمليــة االنتخابيــة، اتمــارس بــسبب تــأخري/ آذار٦فربايــر، إىل /شــباط ٢٧

جنبـا إىل جنـب مـع       وعمـل ممثلـي اخلـاص       . دائمـة يف صـيغتها النهائيـة      القائمة الناخبني احملوسبة    
لمـساعي احلميـدة    ل مبهمة   لالضطالع يفريقواالحتاد األ االقتصادية لدول غرب أفريقيا     اجلماعة  
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ومـن بينـهم   ، ونوكان أصـحاب املـصلحة الوطنيـ    . مارس هبدف نزع فتيل التوترات    / آذار ٣يف  
 مـع مرشـحي   مناقـشات ق  يف وقت سابواأ بدقدكرييكو،  و زينسو وسوغلو    الرؤساء السابقون 

قائمـة  ب مـا يتـصل   لرئاسة يف حماولة للخروج من املأزق املتصل بالعملية االنتخابية، وال سيما في           ا
ــاخبني ــصادية بــني وفــد املــشترك  الشــجع و. الن األمــم املتحــدة  /االحتــاد األفريقــي /اجلماعــة االقت

 االنتخابـات   بـإجراء تـصلة    حلول توافقية للتحـديات املعلقـة امل       على إجياد اجلهات الوطنية املعنية    
الـيت حققتـها     وتوطيـد املنجـزات الدميقراطيـة        ،من أجل احلفاظ على السالم واألمن واالستقرار      

 ،عقب مشاورات مـع املعارضـة، اقتـرح الوفـد تأجيـل االنتخابـات الرئاسـية لبـضعة أيـام                   و. بنن
  . ملبادئ الدستوراًانتهاكأن ميثل ذلك دون 
األمـم املتحـدة    /االحتاد األفريقـي  /جلماعة االقتصادية املوفدة من ا   ةبعثة املشترك العقب  و  - ١٥
ــننإىل  ــتورية    /آذار ٣ يف بـ ــة الدسـ ــت احملكمـ ــارس، أذنـ ــية إىل   بمـ ــات الرئاسـ ــل االنتخابـ تأجيـ
رغـم مـن   و.  جييـز تنقـيح قائمـة النـاخبني        الربملان قانونـاً   أقريف غضون ذلك،    و. مارس/آذار ١٣

 فقـد أجريـت    ، الـسياسية خـالل املرحلـة التحـضريية         اليت برزت بني أصـحاب املـصاحل       الشكوك
اجلماعـــة االقتـــصادية شـــهد مراقبـــو و. مـــارس يف ظـــروف ســـلمية/ آذار١٣االنتخابـــات يـــوم 

 رغم بعـض أوجـه القـصور        بصفة عامة،  االنتخابات كانت حرة وشفافة      بأناالحتاد األفريقي   و
  . العمليةاليت شابت

 للـرئيس يـايي بـوين       األصـوات  يف املائة مـن      ٥٣ تأعط  يت النتائج املؤقتة، ال   إذاعةقبل  و  - ١٦
ــان هونغبيــدجي،  ٣٥و  ــة إىل أدري  كــل مــن احلــزب احلــاكم وحتــالف املعارضــة    دعــىا يف املائ

لتهدئــة اوســط دعــوات و.  أســفر عــن حــوادث معزولــةاًد تــوتر، ممــا ولَّــ لنفــسهالرئيــسي النــصر
الــذي  جــودالك جوناثــان، نــيجرييال أصــحاب املــصلحة الوطنيــة، ســافر الــرئيس الــصادرة عــن

 خاليـة مـن   شـدد علـى احلاجـة إىل عمليـة انتخابيـة            حيـث   بـنن،   إىل  اجلماعـة االقتـصادية،     يرأس  
لرئاسـة  ا مجيـع مرشـحي      ت فيـه  اجلماعـة االقتـصادية بيانـا ناشـد        مفوضية    أصدرت كما. العنف

ــصاروأ ــات  ن ــائج االنتخاب ــزام بنت ــصادية العاديــ    . هم االلت ــة االقت ــة اجلماع التاســعة ة يف هنايــة قم
رؤساء الدول واحلكومـات املرشـحني إىل       دعا  مارس،  / آذار ٢٤ يفيف أبوجا   والثالثني املعقودة   

  . احملكمة الدستوريةهااحترام النتائج النهائية اليت تعلن
 إعـادة وأعلنـت   املقدمـة هلـا،     مارس، رفضت احملكمـة الدسـتورية الطعـون         / آذار ٢٩يف    - ١٧

 الــيت أجريــت يف  الــيمني، أداء اخلــاص مراســم  ي ممثلــوحــضر. انتخــاب الــرئيس يــايي بــوين   
ــد ذلــــكتيــــجروأ. أبريــــل/نيــــسان ٦ ــلمية  النتخابــــات اال  بعــ ــشريعية يف ظــــروف ســ  يفتــ

فل افتتاح اجمللـس التـشريعي الـسادس يف         حبالعملية االنتخابية   بذلك  انتهت  و. أبريل/نيسان ٣٠
  .مايو/ أيار١٦
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  كوت ديفوار    
ا األمـم املتحـدة للمـساعدة يف إجيـاد حـل سـلمي ألزمــة       كجـزء مـن اجلهـود الـيت تبـذهل       - ١٨
 نيبعد االنتخابات يف كوت ديفـوار، بقيـت علـى اتـصال وثيـق مـع القـادة األفارقـة الرئيـسي                      ما

كـان هـديف الوحيـد      و. جهـود لتـأمني التوصـل إىل حـل سـلمي لألزمـة            ما يبذلونه مـن     لتشجيع  
وضـمن  . ة دميقراطيـ بـصورة وت ديفـوار  شعب كاليت عرب عنها    اإلرادة   احترامضمان  يتمثل يف   

لتـشاور مـع شـركائنا األفارقـة، أوفـدت ممثلـي اخلـاص لغـرب                لاجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة      
أنغــوال إىل  اخلــاص لكــوت ديفــوار، يف مهمــة خاصــة  يالرئيــسي ملمثلــالنائــب أفريقيــا، يرافقــه 

 / كـانون الثـاين    ٢٥ إىل   ١٨مـن   يف الفترة    أفريقياوبوركينا فاسو وغامبيا وغانا ومايل وجنوب       
تفــسري ممثلــي اخلــاص اصــل  املــشاورات الــيت جــرت علــى أعلــى املــستويات، و  وخــالل. ينــاير
ح دور األمــم املتحــدة يف االنتخابــات يف كــوت ديفــوار، وخاصــة فيمــا يتعلــق بعمليــة    يوضــوت

 اجلماعـة   بنيفيما   اجملتمع الدويل، وال سيما      ترابط على أمهية احلفاظ على      كما شدد . التصديق
االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة علـى أسـاس املواقـف املبدئيـة                  

  . هذه املنظماتاليت اعتمدهتااملتفق عليها 
 قمـة    مـؤمتر  ينـاير يف أديـس أبابـا علـى هـامش          / كـانون الثـاين    ٢٨يف اجتماع عقـد يف      و  - ١٩

 إنـشاء فريـق رفيـع املـستوى     األفريقـي الحتاد التابع ل م واألمن، قرر جملس السال  األفريقياالحتاد  
ألزمة، علـى أسـاس القـرارات ذات الـصلة الـيت            لقتراح حل سياسي    ال فريق من اخلرباء،     يدعمه

، تعـاون   األفريقـي فـق عليـه مـع االحتـاد         ُتوكمـا ا  . اختذها االحتاد األفريقي واجلماعـة االقتـصادية      
 وسـاهم يف أعمـال فريـق اخلـرباء          ،االحتاد األفريقـي  ممثلي اخلاص لغرب أفريقيا بشكل وثيق مع        

كان يف هذا السياق أن شارك ممثلي اخلاص يف االجتماعات املتتاليـة            و. والفريق الرفيع املستوى  
أديـس  و،  )فربايـر / شباط ٩  و ٨( يف أبيدجان    ت عقد يتلفريق اخلرباء والفريق الرفيع املستوى ال     

فربايـــــر /شـــــباط ٢٠ و ١٩(ونواكـــــشوط  ،)مـــــارس/آذار ٩ وفربايـــــر / شـــــباط١٧(أبابـــــا 
 مـسامهة يف بيانـه      األفريقـي هبـذه   الحتـاد   التـابع ل  م واألمـن    جملـس الـسال   ه  ونوَّ). مارس/آذار ٤ و

  .مارس/ آذار١٠ املعقودة يف ٢٢٥ جلستهالصادر عقب 
  

  غينيا    
شعب غينيا يف هناية املطاف يف إجـراء انتخابـات رئاسـية بـدعم كـبري مـن اجملتمـع                    جنح    - ٢٠
 منـذ اسـتقالل غينيـا، الـيمني         لفا كوندي، أول رئيس منتخـب دميقراطيـاً       أأدى السيد   و. دويلال

 الذي حضره نائـب األمـني العـام،         هخالل حفل تنصيب  و. ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١يف  
عاجلـة التحـديات العديـدة الـيت تواجههـا غينيـا، مبـا يف ذلـك           مبأبرز الرئيس ألفا كوندي التزامـه       

ــصاحلة       حتــسني االقتــ  ــانون واحلكــم الرشــيد وامل ــز ســيادة الق ــرص العمــل، وتعزي ــوفري ف صاد وت
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من شأنه أن يـؤدي إىل اسـتعادة ثقـة          ، وهو ما    إصالح قطاع األمن  بلتزم الرئيس   ا ا مك. الوطنية
  .الدفاع وقوات األمنقوات الشعب يف 

يـا، الـذي   يف أعقاب تشكيل حكومة جديدة، اجتمع فريق االتصال الدويل املعين بغين          و  - ٢١
اتفــق و. فربايــر للمــرة األخــرية/ شــباط١٠ يف  فيــه، املتحــدةاألمــمي اخلــاص بتمثيــل  ممثلــيقــوم

 فريــقتابعــة املبــادرات الــيت اختــذها مل إنــشاء فريــق مــن أصــدقاء لغينيــا ضــرورةاملــشاركون علــى 
 مـن   اهتلقـ الـذي   كـبري   الدعم  بالـ فوفانـا   سـعيد    رئـيس الـوزراء حممـد        اعتـرف و. االتصال الدويل 

الـدعم الـدويل    يظـل   ، وأعـرب عـن أملـه يف أن          يـة عمليـة االنتقال  الل ب ص ما يتـ   ماجملتمع الدويل في  ا
 مــن أجــل تعزيـز العمليــة الدميقراطيــة وبنــاء املؤســسات  ،قويـا حــىت بعــد انتــهاء الفتـرة االنتقاليــة  

  .وتعزيز النمو االقتصادي والتنمية
 جــدول أعمــال جلنــة بنــاء  إىل غينيــا رمسيــا تبنــاء علــى طلــب مــن احلكومــة، أضــيف  و  - ٢٢

ة غينيـا، الـسفري  تـشكيلة   ة اخلـاص مـع رئيـس   يالتقى ممثلـ و. ٢٠١١فرباير / شباط٢٣السالم يف   
ــيلفي  ــالل زيار  سـ ــسمبورغ، خـ ــن لكـ ــاس مـ ــالوكـ ــاإىل وىلاأل هتـ ــن  غينيـ ــرة مـ  إىل ٣  يف الفتـ

بـني  اء  يف اآلر واسـع   التوافـق   ال إىل ة التـشكيلة   رئيـس  تخالل الزيارة، أشار  و. أبريل/نيسان ١٠
حـددهتا حكومـة   الـيت   ثالثـة   الولويـة   األ أن جمـاالت     ني علـى   والـدولي  نيأصحاب املصلحة الـوطني   

هي جمـاالت    - وعمل املرأة والشباب     ،املصاحلة الوطنية، وإصالح القطاع األمين    وهي   -غينيا  
 مواصـلة توطيـد     بـضرورة  علمـا    ة الرئيـس  تأحاطكما  . تتسم باألمهية واإلحلاح على حد سواء     

ــا، وقالــ  الدمي ــة يف غيني ــة   إ تقراطي ــة القادم ــات الربملاني ــك خطــوة حامســة يف  هــين االنتخاب  ذل
 احلــوار بــني احلكومــة ومجيــع األطــراف الــسياسية املعنيــة  مواصــلة ضــرورة إىل جانــباالجتــاه، 
  . االقتصادوتنشيطاحلكم أساليب وحتسني 

  
  النيجر    

عـودة الـبالد   ب ،عملية االنتقال يف النيجر لاً ناجح اًشهدت الفترة املشمولة بالتقرير ختام      - ٢٣
بـل أن النجـاح يف    .  الـسابق مامـادو تاجنـا       مـن اإلطاحـة بـالرئيس       النظام الدستوري بعد عام    إىل

 اإلعـادة  جولـة    مثينـاير،   / كـانون الثـاين    ٣١ يف    يف سـالم   رئاسـية التشريعية و النتخابات  إجراء اال 
التنفيــذ الفعــال للجــدول إىل يف الواقــع  كــان يــشري مــارس،/ آذار١٢لالنتخابــات الرئاســية يف 

  .سالو جيبواللفتنانت جنرال الزمين الذي حدده اجمللس األعلى الستعادة الدميقراطية بقيادة 
سـافر  ألمم املتحدة املستمرة الراميـة إىل ضـمان االنتقـال الـسلس،             اكجزء من جهود    و  - ٢٤

ــصادية ومفــوض ا مفوضــية ممثلــي اخلــاص، مــع رئــيس    ــسالم األفريقــيالحتــاد اجلماعــة االقت  لل
اجلولـة  و ةينـاير، قبـل االنتخابـات الربملانيـ      / كانون الثـاين   ١٤ و   ١٣ يوميواألمن، إىل نيامي يف     

مناقــشات مــع اجلهــات املعنيــة الوطنيــة أثنــاء الزيــارة وأجــروا . األوىل مــن االنتخابــات الرئاســية
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حممـدو دانـدا والعديـد مـن        وزراء  الـ رئـيس   وجيبـو    اللفتنانـت جنـرال      والدولية، مبا يف ذلـك مـع      
ــةامرشـــحي  ــة ،لرئاسـ ــراف  بغيـ ــع األطـ ــاع مجيـ ــ إقنـ ــق  بـ ــزمين املتفـ ــدول الـ ــرام اجلـ ضرورة احتـ

 االنتخابـــات التـــشريعية والرئاســـية يف ظـــل أفـــضل إجـــراءضمان لـــ ويـــة،لعمليـــة االنتقالل عليـــه
  .الظروف املمكنة

اســـية يف  مـــن االنتخابـــات الرئاألوىلمـــن أصـــل عـــشرة مرشـــحني خاضـــوا اجلولـــة  و  - ٢٥
احلركـة الوطنيـة جملتمـع      من  أومارو  سيين  :  املرشحني قائمةن  ااثنتصدر  يناير،  /كانون الثاين  ٣١

ت أجريــو. ي مــن أجــل الدميقراطيــة واالشــتراكيةرياحلــزب النــيجمــن حممــدو إيــسوفو والتنميــة 
 اً إيـــسوفو رئيـــسالـــسيدوانتخـــب . مـــارس/ آذار١٢اجلولـــة الثانيـــة كمـــا هـــو خمطـــط هلـــا يف  

وحـصل  .  لواليـة مـدهتا مخـس سـنوات     األصـوات،  يف املائـة مـن       ٥٨حبـصوله علـى     ية  لجمهورل
ن مـــن اجلماعـــة وراقبـــوأثـــىن امل.  يف املائـــة مـــن األصـــوات٤٢علـــى أومـــارو الـــسيد ، همنافـــس

االقتــصادية واالحتــاد األفريقــي ومنظمــة املــؤمتر اإلســالمي واالحتــاد األورويب علــى حــسن ســري   
  . حرة ونزيهة وشفافةأجريت بصورةأعلنوا أن االنتخابات و. ها وانتظامعمليات االقتراع

كمـا أعلـن    ويف الواقـع،    و.  النيجـر خـالل االنتخابـات      شعبوأود أن أثين على سلوك        - ٢٦
وباملثــل، ينبغــي الثنــاء علــى . عظيمــاً اً سياســياًًظهــر نــضجأالنيجــر فــإن شــعب الــسيد إيــسوفو، 

 ناجحـة وإجـراء     يـة اإلشـراف علـى عمليـة انتقال      يف  ملا بذلـه    اجمللس األعلى الستعادة الدميقراطية     
ــة يف  ومـــارووجتـــدر اإلشـــارة إىل أن الـــسيد أ . انتخابـــات حـــرة ونزيهـــة   أعلـــن قبولـــه بالنتيجـ

  علمـاً  وقـد أحطـت   .  إيـسوفو ومتـىن لـه النجـاح يف حكـم الـبالد             الرئيسهنأ  و ،مارس/آذار ١٦
نفس القدر مـن األمهيـة   كان على  و. على أمهية املصاحلة الوطنيةواأن مجيع قادة البلد قد شدد ب

. الـرئيس إيـسوفو   وبني اجمللس األعلى الستعادة الدميقراطيـة       السلطة  تسليم  بصورة سلسة    أن مت 
سـافر اللفتنانـت    املـصاحلة،   مـن   روح  بـ  و ،بعد وقت قصري مـن االنتـهاء مـن العمليـة االنتخابيـة            و

 تـه ضور مـؤمتر القمـة الـذي عقد    إىل أبوجا حلالرئيس إيسوفو والسيد أومارو معاً ويبو  جنرال ج 
  .مارس/ آذار٢٤ و ٢٣يومي اجلماعة االقتصادية 

ليمني الـيت جـرت يف نيـامي    للرئيس إيسوفو ا أداء يف مراسم    بتمثيلي اخلاص   يممثلوقام    - ٢٧
الــذي احترام الدســتور بــ يف تلــك املناســبة، تعهــد الــرئيس إيــسوفو رمسيــاًو. أبريــل/ نيــسان٧ يف

األمـة بأمانـة،    الـيت كلفتـه هبـا       أداء الواجبـات    و،  ه حبرية والدفاع عنـ    فسهلن شعب النيجر    اختاره
كمـا تعهـد بتكـريس كـل قـواه      .  واحتـرام حقـوق اإلنـسان   ، املصاحل احلزبية االلتفات إىل عدم  و

، واحلفــاظ علــى وحــدة هــا والوحــدة الوطنيــة وتعزيزوالــسالمالــصاحل العــام للــسعي مــن أجــل 
احلـد  إيـسوفو األولويـات الرئيـسية لواليتـه، والـيت تـضمنت             كما أوجز الرئيس    . التراب الوطين 

تخـصيص  بتعهد أيـضا  و.  اجلوع، والتخفيف من حدة الفقر، وحماربة الفساد وانعدام األمن  من
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مــايو، بــرأت حمكمــة االســتئناف يف / أيــار١٠يف و. ربــع ميزانيــة الدولــة لتحــسني نظــام التعلــيم
، مـن   ٢٠١٠فربايـر   / اجلربيـة منـذ شـباط      اإلقامـة النيجر الـرئيس الـسابق تاجنـا، الـذي كـان قيـد              

  . سراحه من السجنبإطالقاهتامات بالفساد، وأمرت 
  جلنة الكامريون ونيجرييا املختلطة

 تظهــر اخلــاص، ي ممثلــيتــوىل رئاســتها جلنــة الكــامريون ونيجرييــا املختلطــة، الــيت ظلــت  - ٢٨
أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٠  يف ةن حمكمـة العـدل الدوليـ       الـصادر عـ     تنفيـذ احلكـم    يف اجتاه  اًتقدم

 الطرفـان مـارس، أعـرب     / آذار ١١ و   ١٠قدت يف ياونـدي يف       اليت عُ  ٢٧ افي دورهت ف. ٢٠٠٢
زء اجلــإكمـال  ومواجهـة حتـدي    هـذه العمليــة  لزمـام األمـور يف   همــاتوليزيـادة  ا يف معـن رغبتـه  

لــك بنــاء ، مبــا يف ذ٢٠١٢نــوفمرب عــام / حبلــول تــشرين الثــاين احلــدود مــن عمليــة ترســيمالفــين
 علـى اهليكـل اجلديـد الـذي سـيتيح           ااتفقـ كمـا   .  من أعمدة عالمـات احلـدود اجلديـدة        ١ ٠٥٦

عـالوة علـى ذلــك،   و. دور قيـادي يف إدارة أعمـال ترســيم احلـدود مـستقبالً    االضـطالع بـ   مـا هل
 األمم املتحدة، لتسهيل قبـول اجملتمعـات       برفقةاتفق الطرفان على القيام مبهام مشتركة للتوعية،        

وعـورة  ن تقييم بعض مـن أكثـر املنـاطق    ومايو، بدأ املساح  / أيار ١٧يف  و. ترسيم احلدود للية  احمل
 علـى    رمسياً  مت االتفاق  ، كيلومترا ١ ٩٥٠  ما ُيقدر بـ   من أصل وحىت اآلن،   و. من احلدود الربية  

احلـدود البحريـة    ب املعـين  الكـامريون ونيجرييـا أن الفريـق العامـل           أقـرت  كما.  كيلومتر ١ ٦٠٠
 تنفيــذ احلكــم الــصادر عــن حمكمــة العــدل الدوليــة فيمــا يتعلــق        مبــا ينــهي أجنــز واليتــه،   قــد

  .البحرية باحلدود
ــري     - ٢٩ ــاق غرينت ــذ اتف ــة تنفي ــة متابع ــربم يفاجتمعــت جلن ــران١٢ ، امل ــه / حزي  ٢٠٠٦يوني

ــرة باكاســي    بــشأن ــسلطة يف شــبه جزي ــر / شــباط٢٤ يف يف جنيــف ،االنــسحاب ونقــل ال   فرباي
 سـلمية   أجـواءً بـأن    على حد سواء     الطرفان اعترف   ،خالل االجتماعات و. ايوم/ أيار ٦ و   ٥و  

 يف ظـل   تـدرجيياً اً حتـسن تـشهد  يف املنطقـة   األوضـاع  وأن   ، يف منطقـة باكاسـي     تسود بوجـه عـام    
 دوريات أمنية مشتركة وتعزيز األمن عـرب احلـدود يف املنطقـة،             لتسيري البلدانبذهلا  ياجلهود اليت   

  . خالل الزيارات امليدانية اليت قام هبا فريق املراقبني املشترك أجريتات اليتلتقييملوفقا 
 يف الكامريون ونيجرييـا     ني املتحدة القطري  األممفريقي  واصل ممثلي اخلاص العمل مع      و  - ٣٠

بنــاء الثقــة وبــرامج لمــن أجــل اتبــاع هنــج متكامــل لألمــم املتحــدة مــن أجــل دعــم إنــشاء تــدابري 
 الغايـة،   ووصـوال لتلـك   . لسكان الـذين يعيـشون علـى طـول احلـدود          اقتصادية مشتركة لفائدة ا   

  ومفوضية األمـم املتحـدة     ، حكومة الكامريون مع ممثلي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        اشتركت
 للطفولـــة  املتحـــدةاألمـــممنظمـــة  و،)الفـــاو (ومنظمـــة األغذيـــة والزراعـــةلـــشؤون الالجـــئني، 

ــسيف( ــة  و،)اليونيـ ــممنظمـ ــدةاألمـ ــة   للتر املتحـ ــم والثقافـ ــة والعلـ ــسكو(بيـ ــية ،)اليونـ  ومفوضـ
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ــم ــوقحلاملتحــدة  األم ــسانق ــم املتحــدة  ،  اإلن ــسكان لوصــندوق األم ــة  و،ل ــم املتحــدة هيئ  األم
 ، وبرنـامج األغذيـة العـاملي      ،)لمـرأة  ل  املتحـدة  األمـم هيئـة   (للمساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة        

 مــايو/ احلــدود يف أيــاريف منطقــةياجــات  بعثــة لتقيــيم االحت، يف إيفــادومنظمــة الــصحة العامليــة 
  .قريبا عملية مماثلة يف نيجريياجتري  أنومن املتوقع . ٢٠١١يونيه /حزيرانو
  

لحـدود  العـابرة ل  مواجهـة التهديـدات     علـى   دون اإلقليميـة    املنطقة  تعزيز قدرات     - باء  
   للسالم واألمنوالشاملة

  االنتخابات واالستقرار    
العنــف املتــصلة باالنتخابــات تــشكل مــصدر قلــق يف وأعمــال  اتال تــزال التــوتربينمــا   - ٣١

 رفيـع املـستوى     اً إقليميـ  اً مـؤمتر   لغـرب أفريقيـا     املتحـدة  األمم املنطقة دون اإلقليمية، عقد مكتب    
املبـادرة  واسـتفادت  . مايو/ أيار٢٠ إىل ١٨ يف الفترة من االنتخابات واالستقرار يف برايا  بشأن
 دور املؤســسات األمنيــة يف العمليــات  إقليميــة عــن عمــل حلقــة بــدأت أثنــاءالعمليــة الــيت مــن 

ــة خالهلــا جــرى  يف كونــاكري، و٢٠٠٨نــوفمرب /املكتــب يف تــشرين الثــاين ، نظمهــا االنتخابي
كانت األهداف الرئيـسية ملـؤمتر برايـا    و.  االنتخاباتإزاءمل االتأكيد على ضرورة اتباع هنج ش     

ــع     تتمثــل يف  ــل آثارهــا علــى من ــة، وحتلي ــدروس مــن العمليــات االنتخابي نــشوب اســتخالص ال
ــا   وقــد استــضافت املــؤمتر حكومــة الــرأس األخــضر،   . األزمــات وبنــاء الــسالم يف غــرب أفريقي

ــة    يف  همــينظجــرى تو ــساعدة االنتخابي ــع شــعبة امل ــةشــراكة م ــسياسية  ادارة إل التابع ــشؤون ال ل
ربنـامج األمـم املتحـدة     التـابع ل  ملكتـب اإلقليمـي لغـرب أفريقيـا       او املتحـدة،    ألممباألمانة العامة ل  

االحتــاد و، لــدول غــرب أفريقيــا مــن اجلماعــة االقتــصادية اًدعمــوتلقــت حلقــة العمــل  .اإلمنــائي
كـان  و.  واملعهـد الـدويل للـسالم      ،، واملنظمة الدوليـة للفرانكفونيـة، واالحتـاد األورويب        األفريقي

 املـستوى مـن حكومـات املنطقـة دون اإلقليميـة، واملنظمـات              من بني املـشاركني ممثلـون رفيعـو       
الدولية واإلقليمية، فضال عـن هيئـات إدارة االنتخابـات وقـوات األمـن الـوطين واجملتمـع املـدين              

  .واملؤسسات األكادميية ووسائل اإلعالم
 الــذي ، االنتخابــات واالســتقرار يف غــرب أفريقيــا بــشأنواعتمــد املــؤمتر إعــالن برايــا    - ٣٢
اجلهـود ملواءمـة الترتيبـات املعياريـة واملؤسـسية          بـذل   كد، يف مجلة أمور، على ضرورة مواصلة        أ

وأكد اإلعالن أيـضا علـى ضـرورة تعزيـز حقـوق      .  اإلقليميالصعيداليت تنظم االنتخابات على  
ــة  ايف إدارة العمليــات االنتخابيــة، ودعــ  والقــضايا اجلنــسانية اإلنــسان  إىل تعزيــز األطــر القانوني

وتعهـد املـشاركون    .  اإلعـالم يف االنتخابـات     ططنية فيمـا يتعلـق بـدور قـوات األمـن ووسـائ            الو
  . لتنفيذ التوصيات الواردة يف إعالن برايابالعمل معاً
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ألمـــم املتحـــدة قامـــت ا )أ(: ثالثـــة حمـــاورتنـــتظم يف كانـــت نتـــائج املـــؤمتر اإلقليمـــي    - ٣٣
يري االنتخابيـــة، مبـــا يف ذلـــك تنفيـــذ أفـــضل املمارســـات واملعـــابتقيـــيم ن وها اإلقليميـــؤوشـــركا

 ؛٢٠٠١ الذي اعتمد يف عـام       بروتوكول اجلماعة االقتصادية بشأن الدميقراطية واحلكم الرشيد      
ــسياسات    مت وضــع  )ب( ــن توصــيات ال ــة م ــةجمموع ــل    العام ــل متوي ــضايا حامســة، مث ــشأن ق  ب

ع األمـن، وحقـوق     االنتخابات، وسري العمل يف اللجان االنتخابية، ودور وسائل اإلعالم وقطا         
ــة معاجلــة  املنطقــة دون قــدرات جــرى تقيــيم) ج(؛ يةناقــضايا اجلنــسالاإلنــسان و ــة بغي  اإلقليمي

  .التحديات احملتملة ذات الصلة باالنتخابات
  

  إصالح قطاع األمن    
ــتمرار يف التعــاون الوثيــق مــع اجلماعــة      و ،خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير     - ٣٤ مــع االس

 إدارة قطاع األمـن وإصـالحه،   بشأن السياسي وخطة عملها   هاتنفيذ إطار االقتصادية يف سياق    
علـى دعـم عمليـة إصـالح قطـاع األمـن يف              جهـوده بـصورة خاصـة         املتحدة األممركز مكتب   

 مــع اجلماعــة االقتــصادية واالحتــاد مــشاوراتبعــد و.  طلــب الــرئيس كونــديبنــاء علــىغينيــا، 
  بـني  ئيس السابق لبعثـة تقيـيم قطـاع األمـن املـشتركة            سيسيه، الر  األمنياجلنرال  أُوفد  األفريقي،  

 كـانون   ٢٤ إىل   ٢٠من  يف الفترة   غينيا  إىل  األمم املتحدة،   /االحتاد األفريقي /اجلماعة االقتصادية 
يف أعقـاب   و.  تنفيذ اإلصـالح   من أجل  مع احلكومة    التالية املمكنة يناير ملناقشة اخلطوات    /الثاين

 وطنيـة حـول إصـالح قطـاع األمـن، وإنـشاء جلنـة        دراسيةحلقة الزيارة، قررت السلطات عقد  
إصـالح   تنـسيق لتخطـيط وتنظـيم مرحلـة تنفيـذ            جهـة كون مبثابة   تفنية وطنية يف وزارة الدفاع ل     

  .للحلقة الدراسية، مبا يف ذلك التحضري قطاع األمن
 حكومـة  ا نظمتـه يتوطنيـة حـول إصـالح قطـاع األمـن، الـ        الدراسـية ال   احللقـة  وُعقدت  - ٣٥
افتـتح  و. مـارس / آذار ٣١ إىل   ٢٨يا، بدعم من األمم املتحدة، يف كونـاكري يف الفتـرة مـن              غين

 بـشكل وثيـق مـع     لغـرب أفريقيـا   املتحدةاألمم مكتب عملو. احللقة الدراسيةالرئيس كوندي  
باألمانـــة العامـــة  وكـــذلك مـــع إدارة عمليـــات حفـــظ الـــسالم ،منـــسق األمـــم املتحـــدة املقـــيم

لـضمان  ،  ربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       التابع ل نع األزمات واإلنعاش    ومكتب م  املتحدة ألممل
قـدمت األمـم املتحـدة مـساعدة استـشارية إىل           و. اتباع هنج متماسك من جانب األمم املتحـدة       

يف خـبري دويل  إيفـاد  ، مبـا يف ذلـك مـن خـالل     هـا  وأثناء انعقاد  احللقة الدراسية اللجنة الفنية قبل    
إصـالح  وخـبريين يف     ،فربايـر /تب منع األزمات واإلنعاش يف شباط      مك  من إصالح قطاع األمن  

مـارس  / آذار ١٣ مـن    من إدارة الشؤون السياسية يف الفتـرة       املكتب مبوارد    أوفدمهاقطاع األمن   
  .أبريل/ نيسان٦ إىل
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حـول إصـالح قطـاع      رمسـي   حـوار وطـين     جراء أول    احللقة الدراسية فرصة إل    وأتاحت  - ٣٦
يف تلـك   و.  يف غينيـا   األمن والدفاع واحلكومة ومنظمات اجملتمع املـدين       ياألمن بني ممثلي قطاع   

  الـواردة يف   لتوصـيات لتنفيـذ األويل    الاملناسبة، استعرض املـشاركون التقـدم احملـرز فيمـا يتعلـق ب            
 األمـم املتحـدة   /االحتاد األفريقـي  / اجلماعة االقتصادية   بني تقرير بعثة تقييم قطاع األمن املشتركة     

طـة طريـق وطنيـة      ي مناقـشات بـشأن وضـع خر        املـشاركون   بـدأ  كمـا . ٢٠١٠ ماليت أوفدت عـا   
 لتحديـد القـدرات الوطنيـة      ساحةاحللقة الدراسية أيضا مبثابة     وكانت  . لضمان تنفيذ التوصيات  

أسفرت احللقـة الدراسـية     و.  املساعدة من شركائها الدوليني     فيها إىل   غينيا حتتاجواجملاالت اليت   
 علـى  الـسلطات    كـف يف حـني تع   و. طنية بشأن إصالح قطـاع األمـن       إنشاء جلنة توجيهية و    عن

ن والــشركاء الثنــائييقــوم طــة الطريــق لتنفيــذ إصــالح قطــاع األمــن، يوضــع الــصيغة النهائيــة خلر
ــدد ــات املتحــدة     وواملتع دعم بــ ،واالحتــاد األورويباألمريكيــة  األطــراف، مثــل فرنــسا والوالي
 األمـم املتحـدة طرائـق       كمـا وضـعت   . ض الواقـع  سريع علـى أر   الـ ثـر   األلموسة ذات   املاألنشطة  

  .لضمان التنسيق الشامل للجهود الدولية يف دعم العملية اليت تقودها احلكومة
  

  هتريب املخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود    
ــا إىل جنــب مــع الــشركاء   ب، الــسابق منــذ تقريــري ،األمــم املتحــدةقامــت   - ٣٧ العمــل جنب

اجلماعــة ة الــيت وضــعتها عمــل اإلقليميــاليف لتــسهيل تنفيــذ خطــة  دعــم إضــاحبــشد اإلقليمــيني، 
املــشكلة املتناميــة لالجتــار غــري املــشروع باملخــدرات واجلرميــة   لــدول غــرب أفريقيــا االقتــصادية

أنـشطة حمـددة    وبالتوازي مع ذلك، جرى تصميم       .املنظمة وتعاطي املخدرات يف غرب أفريقيا     
  املتحـدة  األمـم  مبـادرة مـشتركة اضـطلع هبـا مكتـب            هـي لتفعيل مبادرة ساحل غرب أفريقيا، و     

  املتحـدة األمـم ، ومكتـب   الـسالم حفظإدارة الشؤون السياسية، وإدارة عمليات      /لغرب أفريقيا 
دف بنـاء القـدرات     ، هب )نتربولاإل(املعين باملخدرات واجلرمية، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية        

  .تصادية خلطة العمل اإلقليمية للجماعة االقدعماً
ــة،  ووصــوالً  - ٣٨ ــام  هلــذه الغاي ــق ــشراكات مــع عــدد مــن   بتطــوير اخلــاص يممثل ــز ال  وتعزي

ــد . املؤســسات ــع االحتــاد   فق ــشات م ــارس/ آذار٣١ يف بروكــسل يف األورويبأجــرى مناق  ،م
 التـابع ملـؤمتر قمـة       تهريب املخدرات عرب احمليط األطلـسي     ب  املعين  الوزاري االجتماعوشارك يف   

 الــوزاري االجتمــاعاعتمــد وقــد . مــايو/ أيــار١٠يف  قــد يف بــاريسالــذي ُعيــة، جمموعــة الثمان
 يف مكافحـة هتريـب      احملـيط األطلـسي    تعزيـز التعـاون عـرب        إىل وخطة عمل هتدف     اً سياسي اًإعالن

أمريكـا الالتينيـة وغـرب    وهـي  ، بـني املنـاطق الـثالث األكثـر تـضرراً     فيما املخدرات، وال سيما  
 املعـين    كل من املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحـدة        التمسلك املناسبة،   يف ت و. أفريقيا وأوروبا 
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 سـتراتيجية ابادرة سـاحل غـرب أفريقيـا كجـزء مـن      مل اخلاص الدعم  يوممثلباملخدرات واجلرمية   
  . أوسع ملكافحة االجتار باملخدراتةدولي
ين باملخـدرات    املعـ  مكتب األمم املتحدة  و،   لغرب أفريقيا   املتحدة األمم  مكتب وواصل  - ٣٩

نتربــول تنفيــذ مبــادرة ســاحل غــرب أفريقيــا يف  اإلو ،، وإدارة عمليــات حفــظ الــسالمواجلرميــة
ويف . تنفيذ يف كـوت ديفـوار بـسبب األزمـة هنـاك           ال وأوقف.  وسرياليون ليربيابيساو و  - غينيا

. آلنا، وبـدأت عملـها     وحدة مكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة          مت إنشاء وجتهيز  سرياليون،  
 الــشرطة ضــبط إىل ى أدهــو مــاوحــدة بالفعــل يف التحقيــق يف هتريــب املارجيوانــا، و الوتــشارك 

وبـدأ عمـل وحـدة مكافحـة اجلرميـة عـرب الوطنيـة              . مايو/ أيار ١٦ يف    املارجيوانا كمية كبرية من  ل
يف ليربيـا،   و. ٢٠١١أبريـل   /يف نيـسان  عمـل   تعيني مـوظفني وتـوفري أمـاكن لل       ببيساو   - يف غينيا 

كافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة يف           ملمـذكرة تفـاهم إلنـشاء وحـدة         على   وزير العدل    قواف
  .٢٠١١مايو / أيار٢٠
كمــا جــرى التركيــز علــى تعزيــز التوجــه االســتراتيجي لربنــامج مبــادرة ســاحل غــرب    - ٤٠

الــذين يــشكلون املبــادرة علــى آليــة  ربعــة األشركاء الــفربايــر، وافــق / شــباط٢٢ ففــي. أفريقيــا
 املــستوى ةلجنــة الرفيعــال تــشمل، مــستويات ة مــن ثالثــالــيت تتــألف توجيـه والتنــسيق الداخليــة ال

 االسـتراتيجي علـى املـستوى      التنسيق والتوجيه واإلرشاد     ريتوفل أنشئت اليت   ،السياساتاملعنية ب 
يونيـه  / حزيـران  ٢٠لجنـة الـسياسات يف داكـار يف         لقد االجتماع االفتتـاحي     ُعو.  العام للربنامج

حلفـاظ علـى التماسـك بـني خطـة          تتمثـل يف ا   كانت أهـداف االجتمـاع      و. سة ممثلي اخلاص  رئاب
ــاون   ــزام فريت ــصادية والت ــادرة  عمــل اجلماعــة االقت ــق مــن املب ــشأن مكافحــة االجتــار غــري    املنبث ب

اإلشــراف و؛ املــشروع باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة يف غــرب أفريقيــا
دعـم  و؛  املبـادرة  اجلوانـب الـسياسية والتنظيميـة واملاليـة لتنفيـذ            علـى راتيجي  على املستوى االست  

 وبــذل ؛دوليــةالقليميــة واإلوطنيــة والبــني خمتلــف اجلهــات الفاعلــة  فيمــا التعــاون االســتراتيجي 
ورحبت جلنة السياسات بالتزام بلدان غـرب       . املبادرة دعم تنفيذ    من أجل اجلهود لتعبئة املوارد    

 اجلرميــة املنظمـة العــابرة للحـدود الوطنيـة، وأشــادت بالتعـاون الــذي أُقـيم بــني      أفريقيـا مبكافحـة  
ــصادية   ــة االقت ــادرة واجلماع ــة      . املب ــة العمــل اإلقليمي ــم خط ــى مواصــلة دع ــة عل واتفقــت اللجن

ــد لالجتــار     ــد املتزاي ــصدي للتهدي ــصادية للت ــة   للجماعــة االقت ــشروع باملخــدرات واجلرمي غــري امل
وبعـد اسـتعراض التقـدم احملـرز والتحـديات الـيت            .  يف غـرب أفريقيـا     املنظمة وتعاطي املخـدرات   

صــودفت يف تنفيــذ املبــادرة بــصورة جتريبيــة يف البلــدان األربعــة، قــررت جلنــة الــسياسات أيــضا  
إيفاد بعثة فنية إىل كوت ديفوار، والدعوة إىل عقد مؤمتر للماحنني لدعم األنشطة احملـددة، يـتم                 

 املعــين باملخــدرات األمــم املتحــدةادرة يتــوىل إدارتــه مكتــب متويلــه مــن صــندوق مــشترك للمبــ 
كما نظرت جلنة الـسياسات يف توسـيع أنـشطة املبـادرة لتمتـد إىل غينيـا، عقـب قـرار                     . واجلرمية
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ووصــوال لتلــك الغايــة، تقــرر إيفــاد بعثــة فنيــة  . الوكــاالت الــشريكة بإدخــال غينيــا يف املبــادرة 
دعوة حكومة غينيا إىل حـضور االجتمـاع املقبـل للجنـة            خاصة لتقييم االحتياجات إىل غينيا، و     

  .السياسات
  

  اجلنساين املنظورتعزيز احلكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق اإلنسان وتعميم   - جيم  
ــساين يف        - ٤١ ــسان وتعمــيم املنظــور اجلن ــز حقــوق اإلن ــق بتعزي ــشطة األفيمــا يتعل ــصلة ن املت
 مـن تعزيـز شـراكته مـع وكـاالت            لغـرب أفريقيـا    دة املتح األمم السالم واألمن، استفاد مكتب   ب

. األفريقيـة   يف البلـدان   األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، ومؤسسات ومنظمات اجملتمع املـدين        
اإلفـــالت مـــن العقـــاب، ظـــاهرة كجـــزء مـــن اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة  و

ــام ــ ق ــا  اخلــاص  يممثل ــارة غيني ــسامي األمــم املتحــدة  ةمــع مفوضــ بزي ــومي حلقــوق اإلنــسان  ةال  ي
لحقيقـة  ل جلنـة    علـى إنـشاء   يف تلك املناسبة، شجعا الـسلطات الغينيـة         و. مارس/ آذار ١٥ و ١٤
مبوجـب   املؤسـسة     تلـك  أنـشئت و. مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان     والعدالة واملصاحلة   و

  .مارس/ آذار١٧ يفمرسوم رئاسي 
سادس لرؤســاء مكاتــب األمــم املتحــدة    االجتمــاع التــشاوري الــ  املكتــبواستــضاف  - ٤٢

 املفوضـة الــسامية وحـضرت  . مــارس/ آذار١٧ و ١٦ يـومي أفريقيـا  غــرب حلقـوق اإلنـسان يف   
ــذي   ــاع، ال ــة، ومكافحــة     تاالجتم ــات االنتخابي ــسان يف العملي ــوق اإلن ــى حق ــاهرةركــز عل   ظ
الوضـع  رار  عدم اسـتق  بالنظر إىل   و.  وحقوق اإلنسان  والقضايا اجلنسانية،  ،اإلفالت من العقاب  

 تنفيـذ قـراري جملـس األمـن     إدمـاج األمين يف العديد من بلـدان املنطقـة، اتفـق املـشاركون علـى          
شتركة حلقـوق اإلنـسان يف املنطقـة دون    املـ نشطة  األيف  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و  ) ٢٠٠٥ (١٦١٢

 لـدول غـرب   بـني اجلماعـة االقتـصادية   معـززة  شـراكة  إقامـة  وأتـاح االجتمـاع أيـضا    . اإلقليميـة 
طـة  اخل لـدعم تنفيـذ    للمـرأة  املتحـدة األمـم  لغـرب أفريقيـا وهيئـة     ومكتب األمـم املتحـدة     أفريقيا

ومحلـة  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قـرار جملـس األمـن    بـشأن اجلماعـة االقتـصادية   اليت وضـعتها    اإلقليمية  
  .األمم املتحدة إلهناء العنف ضد املرأة

ين بـاملرأة والـسالم واألمـن       أنشطة الفريق العامـل املعـ      بتيسري املتحدة   األمم مكتبوقام    - ٤٣
 ،)٢٠٠٨ (١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ جملـس األمـن      ي يف إطار تنفيـذ قـرار      ،يف غرب أفريقيا  

 تعمـيم املنظـور     علـى من خالل اجتماعات شهرية هتدف إىل تعزيز قـدرات أصـحاب املـصلحة              
 ٢٠١١عـام  نـشر املكتـب أيـضا طبعـة     و. األمـن واجلنساين، وال سيما يف استراتيجيات الـسالم        

 اتمبـادر إحـدى   ملؤسسات العاملة من أجل السالم واألمن يف غـرب أفريقيـا، وهـي              ادليل  من  
 إىل العمـل يهـدف      ذلـك وكـان   . الفريق العامل املعين باملرأة والـسالم واألمـن يف غـرب أفريقيـا            

الـيت تقـوم هبـا اجلهـات الفاعلـة واملؤسـسات             وتنـسيق اإلجـراءات      أشـكال التـآزر   زيادة حتـسني    
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 من أجل تيـسري إقـرار      ،بشكل مباشر أو غري مباشر    لوكاالت الشاملة اليت تعمل،     واملنظمات وا 
  .يف منطقة غرب أفريقيابصورة دائمة السالم واألمن 

بتنظـيم  بالتعاون مع اجلماعة االقتصادية، وبالشراكة مع حكومـة غينيـا،           وقام املكتب،     - ٤٤
 التقـدم احملـرز والتحـديات    لحـو أبريـل، يف كونـاكري    / نيسان ١٥لشركاء يف   مائدة مستديرة ل  

يف  ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ جملـس األمـن     ي يف عملية تنفيـذ قـرار      صودفتاليت  
 رفيـع املـستوى،      مـشاركاً  ١٣٠ وضـمت املائـدة املـستديرة     .  بلدا يف املنطقة دون اإلقليميـة      ١٦

ــدي  وألقــى  ــرئيس كون ــة يفال ــاح كلم ــل االفتت ــة  و.  حف ــا   كانــت حكوم ــوار وغيني كــوت ديف
 بالفعـل خطـط العمـل الوطنيـة اخلاصـة           أطلقت قد والسنغال وسرياليون    ليربيابيساو و  - نياوغي

أســفر و. ها كــل منــ خطــطتعكــف علــى وضــعغامبيــا وغانــا ونيجرييــا ال زالــت هبــا، يف حــني 
 لتعبئــة املـوارد مــن أجـل تنفيــذ خطـة العمــل    سـتراتيجية ا إطــالق عـن اجتمـاع املائـدة املــستديرة   

وتعهــــد ). ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قــــراري جملــــس األمــــن ب املتعلقــــةاإلقليميــــة 
ودون  القطــري يني الــدعم الــتقين واملــايل لتنفيــذ خطــة العمــل، علــى املــستو  بتــوفرياملــشاركون 

  .سواءحد اإلقليمي على 
  

  التعاون بني املؤسسات  - دال  
  ألمم املتحدةاالتعاون بني مؤسسات     

 املبادرات املشتركة مع بعثـات األمـم املتحـدة           عدد من  جرى إطالق ،  كما ذكر سابقاً    - ٤٥
ا يف غرب أفريقيـا، وكـذلك مـع جلنـة            هل رامقاليت تتخذ   للسالم ووكاالهتا وصناديقها وبراجمها     

 املبـادرات األنـشطة املتعلقـة       تلـك ومشلت  .  املتحدة حلقوق اإلنسان   األممومفوضية  بناء السالم   
النتخابـات، وحقـوق اإلنـسان واملـساواة بـني           با املتـصلة عنـف   البإصالح قطاع األمن، وأعمال     

  . وعمل جلنة الكامريون ونيجرييا املختلطة،اجلنسني
بعثــات الــسالم التابعــة فــإن االجتمــاعني اللــذين عقــدمها رؤســاء باإلضــافة إىل ذلــك، و  - ٤٦

 علـى التـوايل،   ،  مـايو / أيـار  ٢٨فربايـر و    / شباط ٢٨يف داكار يف     لألمم املتحدة يف غرب أفريقيا    
دون  عمـل األمـم املتحـدة مـن أجـل تعزيـز االسـتقرار يف املنطقـة                فرا إطـارا لزيـادة مواءمـة        قد و 

فربايـــر، التقــى رؤســـاء بعثــات األمــم املتحـــدة يف كــوت ديفـــوار     / شــباط ٢٨يف و. اإلقليميــة 
 األزمة يف كـوت ديفـوار وتأثريهـا علـى املنطقـة دون اإلقليميـة،                ملناقشة ليربيابيساو و  - وغينيا

 مـن القـضايا   كمـا نـاقش رؤسـاء البعثـات عـدداً        . ليربيـا ثار املترتبة عـرب احلـدود يف        وال سيما اآل  
ا علــى تعزيــز التعــاون، وخاصــة  واتفقــ،م واالســتقرار يف املنطقــة الــيت تــؤثر علــى الــسالالــشاملة

  .يتعلق باالنتخابات ومكافحة االجتار باملخدرات وإصالح القطاع األمين فيما
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 ليربيـا بيـساو و   - حظ رؤساء البعثـات يف كـوت ديفـوار وغينيـا          مايو، ال / أيار ٢٨يف  و  - ٤٧
 علـى  وأشـاروا . وسرياليون بارتياح التطورات اإلجيابية يف غرب أفريقيا منذ اجتمـاعهم الـسابق      

 والنجــاح يف إجــراء ،أزمــة مــا بعــد االنتخابــات يف كــوت ديفــوار  انتــهاء   إىلوجــه اخلــصوص
 انتخابـات سـلمية     إلجـراء واعدة  واالحتماالت ال يا،  انتخابات دميقراطية يف بنن والنيجر ونيجري     

 قبــل هنايــة العــام، وتنــشيط التعــاون الثنــائي واملتعــدد  ليربيــاوحــرة ونزيهــة يف الــرأس األخــضر و
 أفريقيــا أن منطقــة غــرب ومــع إدراك. األطــراف يف مكافحــة انعــدام األمــن يف منطقــة الــساحل

رؤسـاء  أعلـن   مـن هـذه التطـورات اإلجيابيـة،          على الرغم    اشةشتتسم باهل زال  تدون اإلقليمية ال    
ــزم  ــات ع ــوخي  همالبعث ــى ت ــة اليقظــة، عل ــة  وإقام ــصاالت وثيق ــا  ات ــاهتم، وخباصــة   فيم ــني بعث ب

الــشاملة، مبــا يف ذلــك يف إطــار جلنــة سياســات مبــادرة ولحــدود العــابرة لالقــضايا يتــصل ب فيمــا
  .ساحل غرب أفريقيا

للمديرين اإلقليميني ورؤساء وكـاالت األمـم        اخلاص االجتماع الثامن     يممثلكما عقد     - ٤٨
ا التطـورات يف املنطقـة دون اإلقليميـة،    و استعرضـ  ، حيـث  ا يف داكـار    هلـ  را مق تتخذاملتحدة اليت   

 السياق، مع التركيـز بـشكل خـاص علـى كـل مـن غينيـا والنيجـر               ذلكودور األمم املتحدة يف     
ــسنغال   ــا فاســو وال ــنن وبوركين ــشكمــا . وب ــساين وناق ــر اإلن ــوار  ا األث  لألزمــات يف كــوت ديف

، حيـث   عـدم االسـتقرار املتـصلة باالنتخابـات       احتمـاالت   ، فضال عن    واجلماهريية العربية الليبية  
  عـام  معظـم بلـدان املنطقـة دون اإلقليميـة يف غـضون الفتـرة مـن                يف    انتخابـات  من املقرر إجـراء   

  .٢٠١٣  عام إىل٢٠١١
  

  نيي اإلقليمدونالتعاون مع الشركاء اإلقليميني و    
  باالشـتراك مـع اجلماعـة االقتـصادية    جـرت املـساعي احلميـدة الـيت    أنشطة  باإلضافة إىل     - ٤٩

 يف الــدورة العاديــة ممثلــي اخلــاصخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، شــارك لــدول غــرب أفريقيــا 
ــثالثني  ــدت      التاســعة وال ــيت عق ــصادية، ال ــة االقت ــات اجلماع ــاء دول وحكوم ــة رؤس ــومي هليئ  ي

فرصــة التاســعة والــثالثني  الــدورة العاديــة وأتاحــت.  يف أبوجــا٢٠١١رس مــا/ آذار٢٤ و ٢٣
كــوت ب مــا يتعلــق بــني املؤســستني، مبــا يف ذلــك اجلاريــةلتبــادل اآلراء بــشأن مبــادرات التعــاون 

ــوار، وجهــود   ــدة  ديف ــساعي احلمي ــستوى    امل ــع امل ــؤمتر إقليمــي رفي ــشتركة، وتنظــيم م  حــولامل
وجتــدر اإلشــارة، مــع . مــايو/أيــار ٢٠ إىل ١٨ الفتــرة مــن يفاالنتخابــات واالســتقرار يف برايــا 

ــك،  ــصادية      إىل ذل ــة االقت ــوارد اجلماع ــيت اســترتفت م ــوار، ال ــة يف كــوت ديف ــه نتيجــة لألزم  أن
عدد من املبادرات الفنية املـشتركة بـني املؤسـستني علـى            مل يكن من املمكن القيام ب     ،  هاواهتمام
  .خمططاً ذي كانالنحو ال
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  ات والتوصياتاملالحظ  - رابعا  
جاء إجراء االنتخابات الرئاسية يف غينيا وما أعقبـها مـن تنـصيب أول رئـيس منتخـب                    - ٥٠

دميقراطياً ليتيح للبلد فرصة ملواجهة التحديات القدمية اليت تتهـدد الـسالم واألمـن، مبـا يف ذلـك                
. صادياملصاحلة الوطنية، وانتهاكات حقـوق اإلنـسان، واحلكـم الـسياسي واالجتمـاعي واالقتـ           

وإنين أثين علـى الـرئيس كونـدي        . كما أنه يتيح للبلد فرصة لتحقيق مكاسب ملموسة للشعب        
اللتزامــه بالتــصدي للقــضايا األكثــر إحلاحــاً، وأشــجعه علــى الــدخول يف حــوار بنــاء مــع مجيــع   
أصحاب املصلحة الـوطنيني مـن أجـل التغلـب علـى التـوترات االجتماعيـة والـسياسية يف نفـس                     

  .مل فيه على ترسيخ املكاسب اليت حتققت حىت اآلنالوقت الذي يع
ــذ        - ٥١ ــل بتنفي ــدة للتعجي ــة اجلدي ــسلطات الغيني ــيت اختــذهتا ال ــة ال وتــشجعين اخلطــوات اهلام

إصـــالح قطـــاع األمـــن اســـتنادا إىل التقيـــيم املـــشترك الـــذي أجرتـــه األمـــم املتحـــدة واجلماعـــة 
ــا واالحتــاد األفريقــي يف عــا    وســوف تواصــل األمــم  . ٢٠١٠م االقتــصادية لــدول غــرب أفريقي

ــة       ــا لتحــسني تنــسيق األنــشطة والــربامج الدولي املتحــدة بــذل جهودهــا لالســتجابة لــدعوة غيني
وحيث أن إدارة قطاع األمن تقع يف قلب عمليـة إعـادة تـشكيل          . املتعلقة بإصالح قطاع األمن   

نين أغتـنم هـذه     الدولة وتوطيد أركان املؤسسات العامة يف العديد من بلـدان غـرب أفريقيـا، فـإ               
الفرصــة لتــشجيع اجلماعــة االقتــصادية لوضــع الــصيغة النهائيــة لإلطــار الــسياسي وخطــة العمــل 

ومكتـب  . املتعلقة بإدارة قطـاع األمـن وإصـالحه، اللـتني جتـري مناقـشتهما حاليـاً، واعتمادمهـا                 
  . على استعداد للمساعدة يف هذه العملية، إذا لزم األمراألمم املتحدة

، عـادت النيجـر بنجـاح       أبريـل /نيـسان  ٧يب السيد إيسوفو رئيسا للنيجـر يف        ومع تنص   - ٥٢
إىل احلكــم الدســتوري واملــدين واحــد بعــد مــا يزيــد قلــيالً علــى الــسنة علــى اإلطاحــة بــالرئيس  

وإنــين أثــين علــى عمــل الــسلطات االنتقاليــة، وعلــى وجــه اخلــصوص اللفتنانــت   . الــسابق تاجنــا
الدميقراطي اجلديد، حـىت وأنـا علـى ثقـة مـن أن الـسلطات       وأرحب هبذا الترتيب . جنرال جيبو 

اجلديدة يف النيجر ستظل حباجـة إىل دعـم مـستمر مـن اجملتمـع الـدويل للمـضي قـدماً علـى حنـو                         
  .فعال يف رفاه شعب النيجر وتنميته وأمنه، وكذلك لتعزيز املؤسسات الدميقراطية يف البالد

لذي أحرزتـه جلنـة الكـامريون ونيجرييـا املختلطـة،           ال يفوتين أن أنوه بالتقدم املتواضع ا        - ٥٣
ــسابعة عــشرة مبواجهــة       ــا يف جلــستهما ال ــه كــل مــن الكــامريون ونيجريي ــااللتزام الــذي أبدت وب

كمــا أهنـئ الطــرفني اللتزامهمــا  . التحـدي املتمثــل يف االنتــهاء مـن ترســيم احلــدود بـني البلــدين   
تطلـع إىل االنتـهاء مـن تلـك العمليـات يف            وإنـين أ  . بالتعجيل بتنفيذ حكم حمكمة العدل الدوليـة      

وإنين أعرف أن مثة قرارات صعبة يف االنتظار، ولكن مل يـساورين            . غضون املهلة احملددة لذلك   
  .جناز هذه املهمةإالشك مطلقاً يف أن البلدين ميتلكان اإلرادة السياسية على 
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يف غــرب أفريقيــا، اعتمــاد إعــالن برايــا بــشأن االنتخابــات واالســتقرار  بكمــا أرحــب   - ٥٤
وإنــين . مــايو/أيــار ٢٠ إىل ١٨الــذي أيــده املــؤمتر اإلقليمــي الــذي عقــد يف برايــا يف الفتــرة مــن 

أحث مجيـع األطـراف الفاعلـة ذات الـصلة يف املنطقـة، وال سـيما اجلماعـة االقتـصادية والـدول            
ظومـة األمـم   األعضاء فيها، واجملتمع املدين يف غرب أفريقيـا، علـى العمـل بـصورة وثيقـة مـع من                

وأود مرة أخرى طمأنـة زعمـاء املنطقـة إىل أن           . املتحدة من أجل تنفيذ التوصيات بشكل فعال      
املكتب سيواصل تشجيع ودعم هذه اجلهود بنشاط، كجـزء مـن التـزام األمـم املتحـدة لتوطيـد                 

  .الدميقراطية يف أفريقيا الغربية
ة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة،         ويف حني أقر بالتقدم احملرز يف جمال مكافحة اجلرمي          - ٥٥

مبا يف ذلك االجتـار غـري املـشروع باملخـدرات يف غـرب أفريقيـا، وال سـيما مـن خـالل مبـادرة                         
ساحل غـرب أفريقيـا، فـإنين أود أن أشـدد مـرة أخـرى علـى ضـرورة قيـام بلـدان املنطقـة دون                          

. مام األمـور يف هـذا الـشأن       ستراتيجي وتعزيز سيطرة املنطقة على ز     الاإلقليمية بتعزيز توجهها ا   
كمــا أحــث الــشركاء علــى تقــدمي الــدعم املــايل املطلــوب للمبــادرة وإىل خطــة العمــل اإلقليميــة 

  .للجماعة االقتصادية
وفيمــا يتعلــق باألزمــة يف كــوت ديفــوار، فقــد دعــا العديــد مــن أصــحاب املــصلحة إىل   - ٥٦

ودة املرتزقــة وغــري ذلــك مــن  تقويــة دور األمــم املتحــدة يف التــصدي ملــا حيــدث مــؤخراً مــن عــ  
 ليربيـا التحركات غري املشروعة عرب احلدود، مبا يف ذلك نقل األسلحة، مـن كـوت ديفـوار إىل                  

ســتراتيجية علــى الــصعيد دون اولــذلك فمــن الــضروري وضــع  . وغريهــا مــن البلــدان اجملــاورة 
  .اإلقليمي للتصدي هلذا التحدي، بدعم من املكتب

شــرات علــى نقــل أســلحة مــن اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة  وقــد كانــت هنــاك بعــض املؤ  - ٥٧
ووقوعها يف أيدي اإلرهابيني يف حزام الساحل، مما يهدد بزعزعة االستقرار يف كامـل املنطقـة،                

كمــا أن مــن املــصادر احملتملــة األخــرى لعــدم . الــيت ال تــزال عرضــة لتهديــد األنــشطة اإلرهابيــة
حــويالت املاليــة مــن العمــال املهــاجرين، وهــو   االســتقرار حــدوث اخنفــاض كــبري يف تــدفق الت  

وجيــب علــى بلــدان الــساحل تعزيــز تعاوهنمــا  . سيــشكل ضــغطاً علــى مــوارد الــرزق احملليــة  مــا
ويــشجعين يف هــذا الــصدد . للتــصدي هلــذه التحــديات اإلنــسانية واألمنيــة املــستمرة واملــستجدة

أرحب بالزخم احلايل، وأدعـو لعقـد       وإنين  . تعزيز التعاون بني اجلزائر ومايل وموريتانيا والنيجر      
وسوف يواصل ممثلي اخلاص حشد منظومـة       . مؤمتر قمة حول األمن والتنمية يف حزام الساحل       

  .األمم املتحدة لدعم هذه املبادرة، وكذلك ملتابعة أي نتيجة ممكنة للمؤمتر املقترح
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يـة بـشأن تنفيـذ    واخلطوات اليت اختذهتا دول غـرب أفريقيـا لتفعيـل خطـة العمـل اإلقليم                - ٥٨
ــن    ــس األم ــراري جمل ــشجعة  ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ق ــوات م ــي خط ــين . ه وإن

أرحب أيضا بالدعم الذي قدمه الشركاء إىل خطة العمل اإلقليمية، واعتمـاد عـدد متزايـد مـن                  
ــع حكومــات املنطقــة دون    . بلــدان املنطقــة دون اإلقليميــة خطــط عمــل وطنيــة      وأشــجع مجي

األمم املتحدة، وخباصة هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة،          . ماد خطط مماثلة  اإلقليمية على وضع واعت   
  .على استعداد لتقدمي املساعدة يف هذا الصدد

ومتثــل إدارة نظــام قــضائي فعــال ونزيــه حتــديا رئيــسيا يف غــرب أفريقيــا، لــيس فقــط يف   - ٥٩
لكـن أيـضا مـن      سياق اجلهود اليت تبذهلا احلكومـات لتعزيـز احلكـم الرشـيد وسـيادة القـانون، و                

وملـساعدة بلـدان املنطقـة      . حيث منع نشوب الرتاعـات وهتيئـة الظـروف لـدوام الـسالم واألمـن              
 لغرب أفريقيـا واملكتـب اإلقليمـي        األمم املتحدة على التغلب على تلك التحديات، فإن مكتب        

 حـول  لغرب أفريقيا التابع ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يعتزمان تنظـيم مـؤمتر إقليمـي    
 من أجل حـشد وإشـراك الـشركاء اإلقليمـيني           ٢٠١١ظاهرة اإلفالت من العقاب يف هناية عام        

ــالت مــن العقــاب    ــهوض مبكافحــة اإلف ــق     . للن ــضا إىل وضــع خريطــة طري ــؤمتر أي ــسعى امل وسي
ــيد     ــة واحلكـــم الرشـ ــة االقتـــصادية بـــشأن الدميقراطيـ للمـــساعدة يف تنفيـــذ بروتوكـــول اجلماعـ

  .فعاالً تنفيذاً
مع انتهاء األزمة يف كوت ديفوار، واستعادة النظام الدستوري والدميقراطية يف غينيـا             و  - ٦٠

والنيجر، واالنتخابات السلمية الرتيهة يف بنن ونيجرييا، تشهد املنطقة دون اإلقليميـة قـوة دفـع                
جديدة حنو السالم والدميقراطية، بدعم قوي من كيانـات األمـم املتحـدة املوجـودة يف امليـدان،                  

ولـئن كانـت تلـك االجنـازات املـشجعة متهـد       .  لغـرب أفريقيـا    األمم املتحـدة   يف ذلك مكتب     مبا
هنـا مل تـنجح لألسـف يف أن تقـضي متامـاً علـى               إالطريق إلعادة اإلعمار واالسـتقرار والتنميـة، ف       

احتمــاالت حــدوث جــوالت جديــدة مــن عــدم االســتقرار، وهــو األمــر الــذي ال يــزال واقعــاً    
يــدة، كمــا يتــضح مــن التطــورات األخــرية يف بوركينــا فاســو والتــوترات ملموســاً يف بلــدان عد

وسوف يواصـل املكتـب دعـم       . الكامنة اليت لوحظت يف بلدان أخرى يف املنطقة دون اإلقليمية         
املبادرات اليت هتدف إىل توطيد تلك املكاسب اليت تتفـق مـع واليتـه املنقحـة الـيت أقرهـا جملـس                      

ــانون األولاألمـــن يف  ــسمرب/كـ ــصدي    . ٢٠١٠ ديـ ــى التـ ــشطته علـ ــريكز املكتـــب أنـ ــا سـ كمـ
للتحــديات العــابرة للحــدود والــشاملة للــسالم واألمــن البــشري واالســتقرار، وال ســيما األزمــة 
وأعمــال العنــف املتــصلة باالنتخابــات، والتحــديات املتعلقــة بإصــالح قطــاع األمــن، واجلرميــة     

  .رهابالعابرة للحدود الوطنية، وخصوصا االجتار باملخدرات واإل
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يف اخلتام، أود أن أكرر اإلعراب عن تقديري للحكومات يف غرب أفريقيـا وملفوضـية                 - ٦١
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذلك لسائر املؤسـسات دون اإلقليميـة واإلقليميـة،              

وأود أيـضا أن أعـرب عـن امتنـاين ملختلـف كيانـات منظومـة         . لتعاوهنا بشكل وثيق مع املكتب    
ملتحدة العاملـة يف غـرب أفريقيـا، مبـا يف ذلـك رؤسـاء بعثـات الـسالم ورؤسـاء املكاتـب            األمم ا 

املتحــدة، لتفــانيهم اإلقليميــة واألفرقــة القطريــة والكيانــات األخــرى ذات الــصلة التابعــة لألمــم  
وأخــريا، أود أن أشــكر ممثلــي اخلــاص، ســعيد جنيــت، ومــوظفي املكتــب  . ودعمهــم للمكتــب

ــة لتعزيــز الــسالم واألمــن     وجلنــة الكــامريون ونيجري ــه مــن جهــود دؤوب ــا املختلطــة، ملــا يبذلون ي
  .الدائمني يف غرب أفريقيا

  


	تقرير الأمين العام عن أنشطة مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا
	أولاً - مقدمة
	1 - وافق مجلس الأمن، في رسالته المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 (S/2010/661)، على تمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا (المكتب) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، وطلب إلىَّ تقديم تقرير عن تنفيذ الولاية المنقحة للمكتب كل ستة أشهر. ويغطي هذا التقرير الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/ يونيه 2011. وآخذا في الاعتبار الولاية المبسطة للمكتب، يقدم التقرير نظرة عامة على التطورات على الصعيد الوطني والشامل والعابر للحدود في غرب أفريقيا، ويوجز الأنشطة التي يضطلع بها المكتب في مجال الدبلوماسية الوقائية، وزيادة الوعي بالتهديدات والتحديات الجديدة للسلام والاستقرار في المنطقة، وعلى جهوده الرامية إلى تعزيز أشكال التشاور والتآزر على المستوى دون الإقليمي بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وغيرها من الشركاء على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار.
	ثانياً - التطورات والاتجاهات في غرب أفريقيا
	ألف - الاتجاهات السياسية
	2 - شهدت الفترة التي يغطيها التقرير تقدماً كبيراً نحو تحقيق المزيد من الاستقرار والسلام نتيجة لعدة تطورات منها انتهاء العمليات الانتقالية في غينيا والنيجر، وانتهاء الأزمة المتصلة بالانتخابات في كوت ديفوار. وفي الوقت نفسه، يبدو أن التهديدات للنظام الدستوري والحكم، مثل ما لاحظته في تقاريري السابقة من اتجاه متزايد باتجاه التغييرات غير الدستورية للحكومة وغيرها، قد أخذت في الانحسار. فلم تُلاحظ أي أزمة من ذلك النوع خلال الفترة قيد الاستعراض، ويزداد توطيد احتمالات الديمقراطية في غرب أفريقيا. وفي ذلك الصدد، يؤمل أن تكون الإجراءات الحاسمة والمنسقة التي اتخذها المجتمع الدولي لوضع حد للأزمة في كوت ديفوار قد وجهت إشارة واضحة للمنطقة دون الإقليمية وما وراءها. ومع ذلك، لا بد من تقييم الآثار المحتملة للتطورات الأخيرة في شمال أفريقيا على عملية التحول الديمقراطي في غرب أفريقيا ومتابعتها بدقة. ولا تزال هناك في واقع الأمر تصورات عن ظهور أزمات سياسية واجتماعية جديدة محتملة، وهو ما لا يمكن استبعاده في غرب أفريقيا. وكما هو الحال في شمال أفريقيا، يمكن أن تنشأ مثل هذه الأزمات إذا ما كانت هناك مقاومة للتغيير، وإذا ما ظلت تطلعات شعوب المنطقة، وبخاصة الشباب، نحو ترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية دون تحقق، ولا سيما خلال العمليات الانتخابية التي ستجري مستقبلاً.
	3 - وعلى الرغم من الاتجاهات الإيجابية نسبياً، شهد الوضع السياسي العام عددا من الأزمات المتصلة بالانتخابات. فرغم تحقق تحسينات هامة في تنظيم وإجراء العمليات الانتخابية في الماضي القريب، لا تزال التوترات وأعمال العنف المتصلة بالانتخابات تشكل مصدر قلق في المنطقة. فالطبيعة الاستقطابية للحياة السياسية الحزبية والضعف النسبي للمؤسسات الوطنية، التي لم تكن تساعد دائماً على التوصل إلى توافق بين الآراء بشأن إدارة الهيئات والإجراءات الانتخابية، والتي لوحظت في عدد من البلدان، قد ظلت تهدد الاستقرار في المنطقة دون الإقليمية.
	4 - وقد أجريت تسعة انتخابات في غرب أفريقيا منذ تقريري السابق (S/2010/614). فقد أجريت انتخابات برلمانية ورئاسية في بنن والنيجر ونيجيريا، في حين أجريت انتخابات برلمانية في الرأس الأخضر. كما نظمت حكومتا النيجر ونيجيريا انتخابات محلية. ولاحظ المراقبون الدوليون تحسناً في تسيير وإدارة الانتخابات، حيث لم يُبلَّغ إلا عن مخالفات قليلة نسبياً بالمقارنة مع العمليات الانتخابية السابقة. ومع ذلك، لا يزال هناك عدد من الجوانب الانتخابية، من بينها تسجيل الناخبين وإعلان النتائج، التي تثير الجدل، والتي يمكن أن تشكل أسباباً مهمة لاندلاع أعمال العنف. ونتيجة لذلك، ظلت المنطقة دون الإقليمية تشهد توترات بين الأحزاب السياسية أدت، في بعض الحالات، إلى مواجهات دامية بين قوات الأمن والناشطين.
	باء - الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية
	5 - تبدو صورة الوضع الاقتصادي في المنطقة دون الإقليمية صورة مختلطة. فمثلما هو الحال في الأجزاء الأخرى من القارة، هناك دلائل تشير إلى أن بلدان غرب أفريقيا ينبغي أن تستفيد من تجدد النمو الدولي، وإن يكن بمعدل أقل من المعدل المتوسط في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
	6 - وفيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية، تظهر البيانات الأخيرة أن العديد من بلدان المنطقة تتخلف عن بلوغ الأهداف المحددة، وخاصة فيما يتعلق بالحد من الفقر، وهو ما يرجع إلى عدد من العوامل، من بينها البطالة المزمنة والمتزايدة وآثار الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والطاقة. وعلاوة على ذلك، فإن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود قد ساهم في تدهور الأوضاع المعيشية لقطاعات كبيرة من السكان، مما يشكل تهديدا محتملا للاستقرار في الدول المعنية. ولذلك، فإن الأداء الاقتصادي على المدى الطويل قد يكون محكوماً إلى حد بعيد بدرجة الاستقرار السياسي في المنطقة دون الإقليمية.
	7 - وقد أثَّرت حالة عدم الاستقرار في كوت ديفوار والجماهيرية العربية الليبية تأثيراً كبيراً بصفة خاصة على الأمن الغذائي، وخصوصا في بلدان غرب أفريقيا التي سبق لها أن تأثرت بشدة في عام 2010 من جراء تداعيات أزمة الغذاء والمراعي. ويزيد تدفق السكان المشردين من تفاقم هذا الوضع؛ وهو الحال بصفة خاصة في ليبريا، حيث تجري استضافة اللاجئين الإيفواريين، وفي المناطق الشمالية من مالي والنيجر. كما تركت الأزمة في كوت ديفوار أثرها على الهجرة الاقتصادية من الدول المجاورة، لا سيما بوركينا فاسو (ما يُقدر بـ 000 200 من العائدين ورعايا الدول الأخرى، ومالي (ما يُقدر بـ 000 150 من العائدين ورعايا الدول الأخرى)، وغينيا (ما يُقدر بـ 000 50 من العائدين ورعايا الدول الأخرى)، والنيجر، والتي منعت الأسر المتضررة من الحصول على تحويلاتهم المالية المعتادة، مما أدى بالتالي إلى انخفاض دخلهم. وبالإضافة إلى تدفق اللاجئين والعائدين من كوت ديفوار، تواجه حكومتا مالي والنيجر أيضا عودة العمال المهاجرين من الجماهيرية العربية الليبية. ففي مالي، بلغ عدد العائدين 238 10 شخصاً، بينما بلغ عددهم 000 100 شخص في النيجر. وستترك الأزمة الحالية في الجماهيرية العربية الليبية على الأرجح تأثيراً معاكساً جديداً على سبل العيش المحلية في غرب أفريقيا، وخصوصا في مالي والنيجر، نتيجة لانخفاض لا يستهان به في تدفق التحويلات المالية من العمال المهاجرين. 
	جيم - اتجاهات الأمن، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة
	8 - ساهم ضعف سيادة القانون وارتفاع مستويات الفقر في عدد من بلدان غرب أفريقيا في حوادث الجريمة المنظمة. فبعض تلك البلدان هو بمثابة نقاط عبور للاتجار الواسع النطاق بالكوكايين من أمريكا اللاتينية باتجاه الأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية. وفي حين تشير النتائج الأولية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى حدوث انخفاض في عدد المضبوطات المتصلة بالشحن البحري والرحلات الجوية من غرب أفريقيا إلى أوروبا، فإن هناك دلائل تشير إلى أن المهربين قد عدَّلوا أساليبهم ووجدوا طرقاً جديدة لم يتم كشفها بعد لإرسال الكوكايين إلى أوروبا، بما في ذلك عن طريق غرب أفريقيا. وتكشف البيانات المتاحة أن تهريب الهيروين عبر غرب أفريقيا قد ازداد في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تأكد الاتجاه المتعلق بإنتاج الميتامفيتامينات في غرب أفريقيا وتهريبها إلى آسيا. كما يظل غسل الأموال، ولا سيما من الاتجار بالمخدرات، مصدرا رئيسيا للقلق في المنطقة دون الإقليمية. فآثاره المفسدة تزيد من إضعاف مؤسسات الدولة الهشة أصلاً، وقد تستخدم في تمويل الجماعات المسلحة أو الإرهابية التي تنشط في منطقتي غرب أفريقيا والساحل.
	9 - وقد ازداد انعدام الأمن في منطقة الساحل بدرجة كبيرة، بما في ذلك شن الهجمات الإرهابية ضد القوات المسلحة الوطنية واختطاف الأجانب. وقد تطورت طبيعة انعدام الأمن من هجمات ضد الأفراد إلى القيام بأعمال ضد مؤسسات الدولة. والتعقيد الذي يتضح في تنفيذ العمليات يعكس زيادة في القدرات العملياتية للجماعات الإرهابية. غير أن دول منطقة الساحل تفتقر إلى الموارد اللازمة لمواجهة التهديدات الإرهابية والإجرامية بشكل فعال، ولكفالة توفير بيئة آمنة لسكانها.
	10 - وأدى تزايد انعدام الأمن وتدهور الوضع الإنساني والمخاوف من تأثير الأزمة الليبية عبر الحدود إلى إطلاق زخم سياسي متجدد لزيادة التعاون الإقليمي لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل. وتكثفت المشاورات بين حكومات الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر من أجل تعزيز التعاون الإقليمي في ميدان الأمن، وكذلك لكفالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية، فضلا عن تحسين رفاه السكان المحليين، والوصول في نهاية المطاف إلى معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن.
	11 - وقد لوحظ تجدد الاتصالات الدبلوماسية بين الجزائر ومالي وتحسن العلاقات بينهما في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير خارجية مالي، سومايلو مايغا، إلى الجزائر العاصمة في 27 نيسان/أبريل. وأعقب الزيارة إعلان حكومة الجزائر، في 28 نيسان/أبريل، قراراً بتخصيص 10 ملايين دولار من أموال الطوارئ لتمويل مشاريع إنمائية في شمال مالي لدعم الجهود المبذولة لمكافحة الجماعات المتطرفة في المنطقة. وعقد اجتماع خاص لرؤساء هيئات الأركان المشتركة لجيوش الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر في باماكو في 29 نيسان/أبريل. وكان هذا الاجتماع بمثابة خطوة هامة نحو تفعيل لجنة العمليات المشتركة لرؤساء الأركان، التي أنشئت لمكافحة الإرهاب في حزام الساحل في اجتماع عُقد في تمنراست في آب/أغسطس 2009. وفي اجتماع وزراء خارجية كل من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر الذي عُقد في باماكو في 20 أيار/مايو، اتفقت البلدان الأربعة على الاجتماع كل ستة أشهر من أجل توسيع نطاق الحوار الدائر فيما بينهما حول المسائل المتصلة بتنمية المناطق الحدودية وتسهيل التكامل الإقليمي. كما قرروا أن تستضيف حكومة الجزائر مؤتمر قمة إقليمي حول الأمن والتنمية، يُدعى إليها الشركاء الدوليون.
	دال - اتجاهات في ميدان حقوق الإنسان والقضايا الجنسانية
	12 - تواصل خلال الفترة المشمولة بالتقرير تحسن الحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والرأي والتجمع، في كثير من بلدان المنطقة دون الإقليمية. كما بُذلت جهود كبيرة لتشجيع مشاركة الرجال والنساء على قدم المساواة في الشؤون العامة في بعض البلدان، من بينها مالي حيث تم تعيين أول رئيسة للوزراء للبلد، وبنن والرأس الأخضر وغينيا والسنغال وبلدان أخرى، ولتنفيذ قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008). غير أن عدم تطبيق نهج يقوم على حقوق الإنسان خلال العمليات الانتخابية التي كانت مليئة بالتوتر، ووسط الأجواء السياسية المتقلبة، قد أدى إلى أعمال عنف وتوترات في فترة ما بعد الانتخابات وانتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من بلدان غرب أفريقيا. وعلى وجه الخصوص، فإن عودة ظهور وحشية الشرطة، وقتل السكان المدنيين خارج نطاق القضاء على أيدي العناصر المسلحة، وبخاصة في سياق قمع الاضطرابات المدنية، وإحراق المنازل، وأعمال العنف العرقية والدينية، والتشريد القسري، والعنف ضد النساء والأطفال، كانت تمثل جميعها انتكاسات خطيرة في بعض بلدان المنطقة دون الإقليمية.
	ثالثاً - أنشطة مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا
	ألف - الاضطلاع بجهود المساعي الحميدة وبمهام خاصة لمنع نشوب النزاعات
	13 - تركزت المساعي الحميدة التي اضطلع بها مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا خلال الفترة قيد الاستعراض على حد سواء على إدارة الأزمات المتصلة بالانتخابات، وعلى كفالة العودة إلى الحكم المدني والنظام الدستوري. وعلى نحو أكثر تحديداً، تركزت تلك الجهود على بنن وكوت ديفوار وغينيا والنيجر.
	بنن

	14 - تأجلت الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر مبدئيا إجراؤها في 27 شباط/فبراير، إلى 6 آذار/مارس بسبب تأخيرات في العملية الانتخابية، وبخاصة وضع قائمة الناخبين المحوسبة الدائمة في صيغتها النهائية. وعمل ممثلي الخاص جنبا إلى جنب مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي للاضطلاع بمهمة للمساعي الحميدة في 3 آذار/مارس بهدف نزع فتيل التوترات. وكان أصحاب المصلحة الوطنيون، ومن بينهم الرؤساء السابقون زينسو وسوغلو وكيريكو، قد بدأوا في وقت سابق مناقشات مع مرشحي الرئاسة في محاولة للخروج من المأزق المتصل بالعملية الانتخابية، ولا سيما فيما يتصل بقائمة الناخبين. وشجع الوفد المشترك بين الجماعة الاقتصادية/الاتحاد الأفريقي/الأمم المتحدة الجهات الوطنية المعنية على إيجاد حلول توافقية للتحديات المعلقة المتصلة بإجراء الانتخابات من أجل الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار، وتوطيد المنجزات الديمقراطية التي حققتها بنن. وعقب مشاورات مع المعارضة، اقترح الوفد تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أيام، دون أن يمثل ذلك انتهاكاً لمبادئ الدستور.
	15 - وعقب البعثة المشتركة الموفدة من الجماعة الاقتصادية/الاتحاد الأفريقي/الأمم المتحدة إلى بنن في 3 آذار/مارس، أذنت المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 13 آذار/مارس. وفي غضون ذلك، أقر البرلمان قانوناً يجيز تنقيح قائمة الناخبين. ورغم من الشكوك التي برزت بين أصحاب المصالح السياسية خلال المرحلة التحضيرية، فقد أجريت الانتخابات يوم 13 آذار/مارس في ظروف سلمية. وشهد مراقبو الجماعة الاقتصادية والاتحاد الأفريقي بأن الانتخابات كانت حرة وشفافة بصفة عامة، رغم بعض أوجه القصور التي شابت العملية.
	16 - وقبل إذاعة النتائج المؤقتة، التي أعطت 53 في المائة من الأصوات للرئيس يايي بوني و 35 في المائة إلى أدريان هونغبيدجي، ادعى كل من الحزب الحاكم وتحالف المعارضة الرئيسي النصر لنفسه، مما ولَّد توتراً أسفر عن حوادث معزولة. ووسط دعوات التهدئة الصادرة عن أصحاب المصلحة الوطنية، سافر الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان، الذي يرأس الجماعة الاقتصادية، إلى بنن، حيث شدد على الحاجة إلى عملية انتخابية خالية من العنف. كما أصدرت مفوضية الجماعة الاقتصادية بيانا ناشدت فيه جميع مرشحي الرئاسة وأنصارهم الالتزام بنتائج الانتخابات. في نهاية قمة الجماعة الاقتصادية العادية التاسعة والثلاثين المعقودة في أبوجا في 24 آذار/مارس، دعا رؤساء الدول والحكومات المرشحين إلى احترام النتائج النهائية التي تعلنها المحكمة الدستورية.
	17 - في 29 آذار/مارس، رفضت المحكمة الدستورية الطعون المقدمة لها، وأعلنت إعادة انتخاب الرئيس يايي بوني. وحضر ممثلي الخاص مراسم أداء اليمين، التي أجريت في 6 نيسان/أبريل. وأجريت بعد ذلك الانتخابات التشريعية في ظروف سلمية في 30 نيسان/أبريل. وانتهت بذلك العملية الانتخابية بحفل افتتاح المجلس التشريعي السادس في 16 أيار/مايو.
	كوت ديفوار

	18 - كجزء من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للمساعدة في إيجاد حل سلمي لأزمة ما بعد الانتخابات في كوت ديفوار، بقيت على اتصال وثيق مع القادة الأفارقة الرئيسيين لتشجيع ما يبذلونه من جهود لتأمين التوصل إلى حل سلمي للأزمة. وكان هدفي الوحيد يتمثل في ضمان احترام الإرادة التي عبر عنها شعب كوت ديفوار بصورة ديمقراطية. وضمن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتشاور مع شركائنا الأفارقة، أوفدت ممثلي الخاص لغرب أفريقيا، يرافقه النائب الرئيسي لممثلي الخاص لكوت ديفوار، في مهمة خاصة إلى أنغولا وبوركينا فاسو وغامبيا وغانا ومالي وجنوب أفريقيا في الفترة من 18 إلى 25 كانون الثاني/ يناير. وخلال المشاورات التي جرت على أعلى المستويات، واصل ممثلي الخاص تفسير وتوضيح دور الأمم المتحدة في الانتخابات في كوت ديفوار، وخاصة فيما يتعلق بعملية التصديق. كما شدد على أهمية الحفاظ على ترابط المجتمع الدولي، ولا سيما فيما بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على أساس المواقف المبدئية المتفق عليها التي اعتمدتها هذه المنظمات.
	19 - وفي اجتماع عقد في 28 كانون الثاني/يناير في أديس أبابا على هامش مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، قرر مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إنشاء فريق رفيع المستوى يدعمه فريق من الخبراء، لاقتراح حل سياسي للأزمة، على أساس القرارات ذات الصلة التي اتخذها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية. وكما اتُفق عليه مع الاتحاد الأفريقي، تعاون ممثلي الخاص لغرب أفريقيا بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي، وساهم في أعمال فريق الخبراء والفريق الرفيع المستوى. وكان في هذا السياق أن شارك ممثلي الخاص في الاجتماعات المتتالية لفريق الخبراء والفريق الرفيع المستوى التي عقدت في أبيدجان (8 و 9 شباط/فبراير)، وأديس أبابا (17 شباط/فبراير و 9 آذار/مارس)، ونواكشوط (19 و 20 شباط/فبراير و 4 آذار/مارس). ونوَّه مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بهذه مساهمة في بيانه الصادر عقب جلسته 225 المعقودة في 10 آذار/مارس.
	غينيا

	20 - نجح شعب غينيا في نهاية المطاف في إجراء انتخابات رئاسية بدعم كبير من المجتمع الدولي. وأدى السيد ألفا كوندي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً منذ استقلال غينيا، اليمين في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010. وخلال حفل تنصيبه الذي حضره نائب الأمين العام، أبرز الرئيس ألفا كوندي التزامه بمعالجة التحديات العديدة التي تواجهها غينيا، بما في ذلك تحسين الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد والمصالحة الوطنية. كما التزم الرئيس بإصلاح قطاع الأمن، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى استعادة ثقة الشعب في قوات الدفاع وقوات الأمن.
	21 - وفي أعقاب تشكيل حكومة جديدة، اجتمع فريق الاتصال الدولي المعني بغينيا، الذي يقوم ممثلي الخاص بتمثيل الأمم المتحدة فيه، في 10 شباط/فبراير للمرة الأخيرة. واتفق المشاركون على ضرورة إنشاء فريق من أصدقاء لغينيا لمتابعة المبادرات التي اتخذها فريق الاتصال الدولي. واعترف رئيس الوزراء محمد سعيد فوفانا بالدعم الكبير الذي تلقاه من المجتمع الدولي فيما ما يتصل بالعملية الانتقالية، وأعرب عن أمله في أن يظل الدعم الدولي قويا حتى بعد انتهاء الفترة الانتقالية، من أجل تعزيز العملية الديمقراطية وبناء المؤسسات وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.
	22 - وبناء على طلب من الحكومة، أضيفت غينيا رسميا إلى جدول أعمال لجنة بناء السلام في 23 شباط/فبراير 2011. والتقى ممثلي الخاص مع رئيسة تشكيلة غينيا، السفيرة سيلفي لوكاس من لكسمبورغ، خلال زيارتها الأولى إلى غينيا في الفترة من 3 إلى 10 نيسان/أبريل. وخلال الزيارة، أشارت رئيسة التشكيلة إلى التوافق الواسع في الآراء بين أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين على أن مجالات الأولوية الثلاثة التي حددتها حكومة غينيا - وهي المصالحة الوطنية، وإصلاح القطاع الأمني، وعمل المرأة والشباب - هي مجالات تتسم بالأهمية والإلحاح على حد سواء. كما أحاطت الرئيسة علما بضرورة مواصلة توطيد الديمقراطية في غينيا، وقالت إن الانتخابات البرلمانية القادمة هي خطوة حاسمة في ذلك الاتجاه، إلى جانب ضرورة مواصلة الحوار بين الحكومة وجميع الأطراف السياسية المعنية وتحسين أساليب الحكم وتنشيط الاقتصاد.
	النيجر

	23 - شهدت الفترة المشمولة بالتقرير ختاماً ناجحاً لعملية الانتقال في النيجر، بعودة البلاد إلى النظام الدستوري بعد عام من الإطاحة بالرئيس السابق مامادو تانجا. بل أن النجاح في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في سلام في 31 كانون الثاني/يناير، ثم جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في 12 آذار/مارس، كان يشير في الواقع إلى التنفيذ الفعال للجدول الزمني الذي حدده المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية بقيادة اللفتنانت جنرال سالو جيبو.
	24 - وكجزء من جهود الأمم المتحدة المستمرة الرامية إلى ضمان الانتقال السلس، سافر ممثلي الخاص، مع رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية ومفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن، إلى نيامي في يومي 13 و 14 كانون الثاني/يناير، قبل الانتخابات البرلمانية والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وأجروا أثناء الزيارة مناقشات مع الجهات المعنية الوطنية والدولية، بما في ذلك مع اللفتنانت جنرال جيبو ورئيس الوزراء محمدو داندا والعديد من مرشحي الرئاسة، بغية إقناع جميع الأطراف بضرورة احترام الجدول الزمني المتفق عليه للعملية الانتقالية، ولضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل أفضل الظروف الممكنة.
	25 - ومن أصل عشرة مرشحين خاضوا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 31 كانون الثاني/يناير، تصدر اثنان قائمة المرشحين: سيني أومارو من الحركة الوطنية لمجتمع التنمية ومحمدو إيسوفو من الحزب النيجيري من أجل الديمقراطية والاشتراكية. وأجريت الجولة الثانية كما هو مخطط لها في 12 آذار/مارس. وانتخب السيد إيسوفو رئيساً للجمهورية بحصوله على 58 في المائة من الأصوات، لولاية مدتها خمس سنوات. وحصل منافسه، السيد أومارو على 42 في المائة من الأصوات. وأثنى المراقبون من الجماعة الاقتصادية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي على حسن سير عمليات الاقتراع وانتظامها. وأعلنوا أن الانتخابات أجريت بصورة حرة ونزيهة وشفافة.
	26 - وأود أن أثني على سلوك شعب النيجر خلال الانتخابات. وفي الواقع، وكما أعلن السيد إيسوفو، فإن شعب النيجر أظهر نضجاًً سياسياً عظيماً. وبالمثل، ينبغي الثناء على المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية لما بذله في الإشراف على عملية انتقالية ناجحة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتجدر الإشارة إلى أن السيد أومارو أعلن قبوله بالنتيجة في 16 آذار/مارس، وهنأ الرئيس إيسوفو وتمنى له النجاح في حكم البلاد. وقد أحطت علماً بأن جميع قادة البلد قد شددوا على أهمية المصالحة الوطنية. وكان على نفس القدر من الأهمية أن تم بصورة سلسة تسليم السلطة بين المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية والرئيس إيسوفو. وبعد وقت قصير من الانتهاء من العملية الانتخابية، وبروح من المصالحة، سافر اللفتنانت جنرال جيبو والرئيس إيسوفو والسيد أومارو معاً إلى أبوجا لحضور مؤتمر القمة الذي عقدته الجماعة الاقتصادية يومي 23 و 24 آذار/مارس.
	27 - وقام ممثلي الخاص بتمثيلي في مراسم أداء الرئيس إيسوفو لليمين التي جرت في نيامي في 7 نيسان/أبريل. وفي تلك المناسبة، تعهد الرئيس إيسوفو رسمياً باحترام الدستور الذي اختاره شعب النيجر لنفسه بحرية والدفاع عنه، وأداء الواجبات التي كلفته بها الأمة بأمانة، وعدم الالتفات إلى المصالح الحزبية، واحترام حقوق الإنسان. كما تعهد بتكريس كل قواه للسعي من أجل الصالح العام والسلام والوحدة الوطنية وتعزيزها، والحفاظ على وحدة التراب الوطني. كما أوجز الرئيس إيسوفو الأولويات الرئيسية لولايته، والتي تضمنت الحد من الجوع، والتخفيف من حدة الفقر، ومحاربة الفساد وانعدام الأمن. وتعهد أيضا بتخصيص ربع ميزانية الدولة لتحسين نظام التعليم. وفي 10 أيار/مايو، برأت محكمة الاستئناف في النيجر الرئيس السابق تانجا، الذي كان قيد الإقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2010، من اتهامات بالفساد، وأمرت بإطلاق سراحه من السجن.
	لجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة
	28 - ظلت لجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة، التي يتولى رئاستها ممثلي الخاص، تظهر تقدماً في اتجاه تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002. ففي دورتها 27 التي عُقدت في ياوندي في 10 و 11 آذار/مارس، أعرب الطرفان عن رغبتهما في زيادة توليهما لزمام الأمور في هذه العملية ومواجهة تحدي إكمال الجزء الفني من عملية ترسيم الحدود بحلول تشرين الثاني/نوفمبر عام 2012، بما في ذلك بناء 056 1 من أعمدة علامات الحدود الجديدة. كما اتفقا على الهيكل الجديد الذي سيتيح لهما الاضطلاع بدور قيادي في إدارة أعمال ترسيم الحدود مستقبلاً. وعلاوة على ذلك، اتفق الطرفان على القيام بمهام مشتركة للتوعية، برفقة الأمم المتحدة، لتسهيل قبول المجتمعات المحلية لترسيم الحدود. وفي 17 أيار/مايو، بدأ المساحون تقييم بعض من أكثر المناطق وعورة من الحدود البرية. وحتى الآن، ومن أصل ما يُقدر بـ 950 1 كيلومترا، تم الاتفاق رسمياً على 600 1 كيلومتر. كما أقرت الكاميرون ونيجيريا أن الفريق العامل المعني بالحدود البحرية قد أنجز ولايته، بما ينهي تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحدود البحرية.
	29 - اجتمعت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق غرينتري، المبرم في 12 حزيران/يونيه 2006 بشأن الانسحاب ونقل السلطة في شبه جزيرة باكاسي، في جنيف في 24 شباط/فبراير و 5 و 6 أيار/مايو. وخلال الاجتماعات، اعترف الطرفان على حد سواء بأن أجواءً سلمية تسود بوجه عام في منطقة باكاسي، وأن الأوضاع في المنطقة تشهد تحسناً تدريجياً في ظل الجهود التي يبذلها البلدان لتسيير دوريات أمنية مشتركة وتعزيز الأمن عبر الحدود في المنطقة، وفقا للتقييمات التي أجريت خلال الزيارات الميدانية التي قام بها فريق المراقبين المشترك.
	30 - وواصل ممثلي الخاص العمل مع فريقي الأمم المتحدة القطريين في الكاميرون ونيجيريا من أجل اتباع نهج متكامل للأمم المتحدة من أجل دعم إنشاء تدابير لبناء الثقة وبرامج اقتصادية مشتركة لفائدة السكان الذين يعيشون على طول الحدود. ووصولا لتلك الغاية، اشتركت حكومة الكاميرون مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، في إيفاد بعثة لتقييم الاحتياجات في منطقة الحدود في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2011. ومن المتوقع أن تجري قريبا عملية مماثلة في نيجيريا.
	باء - تعزيز قدرات المنطقة دون الإقليمية على مواجهة التهديدات العابرة للحدود والشاملة للسلام والأمن
	الانتخابات والاستقرار

	31 - بينما لا تزال التوترات وأعمال العنف المتصلة بالانتخابات تشكل مصدر قلق في المنطقة دون الإقليمية، عقد مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا مؤتمراً إقليمياً رفيع المستوى بشأن الانتخابات والاستقرار في برايا في الفترة من 18 إلى 20 أيار/مايو. واستفادت المبادرة من العملية التي بدأت أثناء حلقة عمل إقليمية عن دور المؤسسات الأمنية في العمليات الانتخابية، نظمها المكتب في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في كوناكري، وجرى خلالها التأكيد على ضرورة اتباع نهج شامل إزاء الانتخابات. وكانت الأهداف الرئيسية لمؤتمر برايا تتمثل في استخلاص الدروس من العمليات الانتخابية، وتحليل آثارها على منع نشوب الأزمات وبناء السلام في غرب أفريقيا. وقد استضافت المؤتمر حكومة الرأس الأخضر، وجرى تنظيمه في شراكة مع شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لإدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، والمكتب الإقليمي لغرب أفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتلقت حلقة العمل دعماً من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والمنظمة الدولية للفرانكفونية، والاتحاد الأوروبي، والمعهد الدولي للسلام. وكان من بين المشاركين ممثلون رفيعو المستوى من حكومات المنطقة دون الإقليمية، والمنظمات الدولية والإقليمية، فضلا عن هيئات إدارة الانتخابات وقوات الأمن الوطني والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام.
	32 - واعتمد المؤتمر إعلان برايا بشأن الانتخابات والاستقرار في غرب أفريقيا، الذي أكد، في جملة أمور، على ضرورة مواصلة بذل الجهود لمواءمة الترتيبات المعيارية والمؤسسية التي تنظم الانتخابات على الصعيد الإقليمي. وأكد الإعلان أيضا على ضرورة تعزيز حقوق الإنسان والقضايا الجنسانية في إدارة العمليات الانتخابية، ودعا إلى تعزيز الأطر القانونية الوطنية فيما يتعلق بدور قوات الأمن ووسائط الإعلام في الانتخابات. وتعهد المشاركون بالعمل معاً لتنفيذ التوصيات الواردة في إعلان برايا.
	33 - كانت نتائج المؤتمر الإقليمي تنتظم في ثلاثة محاور: (أ) قامت الأمم المتحدة وشركاؤها الإقليميون بتقييم أفضل الممارسات والمعايير الانتخابية، بما في ذلك تنفيذ بروتوكول الجماعة الاقتصادية بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد الذي اعتمد في عام 2001؛ (ب) تم وضع مجموعة من توصيات السياسات العامة بشأن قضايا حاسمة، مثل تمويل الانتخابات، وسير العمل في اللجان الانتخابية، ودور وسائل الإعلام وقطاع الأمن، وحقوق الإنسان والقضايا الجنسانية؛ (ج) جرى تقييم قدرات المنطقة دون الإقليمية بغية معالجة التحديات المحتملة ذات الصلة بالانتخابات.
	إصلاح قطاع الأمن

	34 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومع الاستمرار في التعاون الوثيق مع الجماعة الاقتصادية في سياق تنفيذ إطارها السياسي وخطة عملها بشأن إدارة قطاع الأمن وإصلاحه، ركز مكتب الأمم المتحدة جهوده بصورة خاصة على دعم عملية إصلاح قطاع الأمن في غينيا، بناء على طلب الرئيس كوندي. وبعد مشاورات مع الجماعة الاقتصادية والاتحاد الأفريقي، أُوفد الجنرال الأمين سيسيه، الرئيس السابق لبعثة تقييم قطاع الأمن المشتركة بين الجماعة الاقتصادية/الاتحاد الأفريقي/الأمم المتحدة، إلى غينيا في الفترة من 20 إلى 24 كانون الثاني/يناير لمناقشة الخطوات التالية الممكنة مع الحكومة من أجل تنفيذ الإصلاح. وفي أعقاب الزيارة، قررت السلطات عقد حلقة دراسية وطنية حول إصلاح قطاع الأمن، وإنشاء لجنة فنية وطنية في وزارة الدفاع لتكون بمثابة جهة تنسيق لتخطيط وتنظيم مرحلة تنفيذ إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك التحضير للحلقة الدراسية.
	35 - وعُقدت الحلقة الدراسية الوطنية حول إصلاح قطاع الأمن، التي نظمتها حكومة غينيا، بدعم من الأمم المتحدة، في كوناكري في الفترة من 28 إلى 31 آذار/مارس. وافتتح الرئيس كوندي الحلقة الدراسية. وعمل مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا بشكل وثيق مع منسق الأمم المتحدة المقيم، وكذلك مع إدارة عمليات حفظ السلام بالأمانة العامة للأمم المتحدة ومكتب منع الأزمات والإنعاش التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لضمان اتباع نهج متماسك من جانب الأمم المتحدة. وقدمت الأمم المتحدة مساعدة استشارية إلى اللجنة الفنية قبل الحلقة الدراسية وأثناء انعقادها، بما في ذلك من خلال إيفاد خبير دولي في إصلاح قطاع الأمن من مكتب منع الأزمات والإنعاش في شباط/فبراير، وخبيرين في إصلاح قطاع الأمن أوفدهما المكتب بموارد من إدارة الشؤون السياسية في الفترة من 13 آذار/مارس إلى 6 نيسان/أبريل.
	36 - وأتاحت الحلقة الدراسية فرصة لإجراء أول حوار وطني رسمي حول إصلاح قطاع الأمن بين ممثلي قطاعي الأمن والدفاع والحكومة ومنظمات المجتمع المدني في غينيا. وفي تلك المناسبة، استعرض المشاركون التقدم المحرز فيما يتعلق بالتنفيذ الأولي للتوصيات الواردة في تقرير بعثة تقييم قطاع الأمن المشتركة بين الجماعة الاقتصادية/الاتحاد الأفريقي/الأمم المتحدة التي أوفدت عام 2010. كما بدأ المشاركون مناقشات بشأن وضع خريطة طريق وطنية لضمان تنفيذ التوصيات. وكانت الحلقة الدراسية أيضا بمثابة ساحة لتحديد القدرات الوطنية والمجالات التي تحتاج غينيا فيها إلى المساعدة من شركائها الدوليين. وأسفرت الحلقة الدراسية عن إنشاء لجنة توجيهية وطنية بشأن إصلاح قطاع الأمن. وفي حين تعكف السلطات على وضع الصيغة النهائية لخريطة الطريق لتنفيذ إصلاح قطاع الأمن، يقوم الشركاء الثنائيون والمتعددو الأطراف، مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بدعم الأنشطة الملموسة ذات الأثر السريع على أرض الواقع. كما وضعت الأمم المتحدة طرائق لضمان التنسيق الشامل للجهود الدولية في دعم العملية التي تقودها الحكومة.
	تهريب المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود

	37 - قامت الأمم المتحدة، منذ تقريري السابق، بالعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين، بحشد دعم إضافي لتسهيل تنفيذ خطة العمل الإقليمية التي وضعتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المشكلة المتنامية للاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة وتعاطي المخدرات في غرب أفريقيا. وبالتوازي مع ذلك، جرى تصميم أنشطة محددة لتفعيل مبادرة ساحل غرب أفريقيا، وهي مبادرة مشتركة اضطلع بها مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا/إدارة الشؤون السياسية، وإدارة عمليات حفظ السلام، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بهدف بناء القدرات دعماً لخطة العمل الإقليمية للجماعة الاقتصادية.
	38 - ووصولاً لهذه الغاية، قام ممثلي الخاص بتطوير وتعزيز الشراكات مع عدد من المؤسسات. فقد أجرى مناقشات مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 31 آذار/مارس، وشارك في الاجتماع الوزاري المعني بتهريب المخدرات عبر المحيط الأطلسي التابع لمؤتمر قمة مجموعة الثمانية، الذي عُقد في باريس في 10 أيار/مايو. وقد اعتمد الاجتماع الوزاري إعلاناً سياسياً وخطة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون عبر المحيط الأطلسي في مكافحة تهريب المخدرات، ولا سيما فيما بين المناطق الثلاث الأكثر تضرراً، وهي أمريكا اللاتينية وغرب أفريقيا وأوروبا. وفي تلك المناسبة، التمس كل من المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلي الخاص الدعم لمبادرة ساحل غرب أفريقيا كجزء من استراتيجية دولية أوسع لمكافحة الاتجار بالمخدرات.
	39 - وواصل مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإدارة عمليات حفظ السلام، والإنتربول تنفيذ مبادرة ساحل غرب أفريقيا في غينيا - بيساو وليبريا وسيراليون. وأوقف التنفيذ في كوت ديفوار بسبب الأزمة هناك. وفي سيراليون، تم إنشاء وتجهيز وحدة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبدأت عملها الآن. وتشارك الوحدة بالفعل في التحقيق في تهريب الماريجوانا، وهو ما أدى إلى ضبط الشرطة لكمية كبيرة من الماريجوانا في 16 أيار/مايو. وبدأ عمل وحدة مكافحة الجريمة عبر الوطنية في غينيا - بيساو بتعيين موظفين وتوفير أماكن للعمل في نيسان/أبريل 2011. وفي ليبريا، وافق وزير العدل على مذكرة تفاهم لإنشاء وحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 20 أيار/مايو 2011.
	40 - كما جرى التركيز على تعزيز التوجه الاستراتيجي لبرنامج مبادرة ساحل غرب أفريقيا. ففي 22 شباط/فبراير، وافق الشركاء الأربعة الذين يشكلون المبادرة على آلية التوجيه والتنسيق الداخلية التي تتألف من ثلاثة مستويات، تشمل اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالسياسات، التي أنشئت لتوفير التنسيق والتوجيه والإرشاد على المستوى الاستراتيجي للبرنامج العام. وعُقد الاجتماع الافتتاحي للجنة السياسات في داكار في 20 حزيران/يونيه برئاسة ممثلي الخاص. وكانت أهداف الاجتماع تتمثل في الحفاظ على التماسك بين خطة عمل الجماعة الاقتصادية والتزام فريتاون المنبثق من المبادرة بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في غرب أفريقيا؛ والإشراف على المستوى الاستراتيجي على الجوانب السياسية والتنظيمية والمالية لتنفيذ المبادرة؛ ودعم التعاون الاستراتيجي فيما بين مختلف الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية؛ وبذل الجهود لتعبئة الموارد من أجل دعم تنفيذ المبادرة. ورحبت لجنة السياسات بالتزام بلدان غرب أفريقيا بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وأشادت بالتعاون الذي أُقيم بين المبادرة والجماعة الاقتصادية. واتفقت اللجنة على مواصلة دعم خطة العمل الإقليمية للجماعة الاقتصادية للتصدي للتهديد المتزايد للاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة وتعاطي المخدرات في غرب أفريقيا. وبعد استعراض التقدم المحرز والتحديات التي صودفت في تنفيذ المبادرة بصورة تجريبية في البلدان الأربعة، قررت لجنة السياسات أيضا إيفاد بعثة فنية إلى كوت ديفوار، والدعوة إلى عقد مؤتمر للمانحين لدعم الأنشطة المحددة، يتم تمويله من صندوق مشترك للمبادرة يتولى إدارته مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما نظرت لجنة السياسات في توسيع أنشطة المبادرة لتمتد إلى غينيا، عقب قرار الوكالات الشريكة بإدخال غينيا في المبادرة. ووصولا لتلك الغاية، تقرر إيفاد بعثة فنية خاصة لتقييم الاحتياجات إلى غينيا، ودعوة حكومة غينيا إلى حضور الاجتماع المقبل للجنة السياسات.
	جيم - تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان وتعميم المنظور الجنساني
	41 - فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وتعميم المنظور الجنساني في الأنشطة المتصلة بالسلام والأمن، استفاد مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا من تعزيز شراكته مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في البلدان الأفريقية. وكجزء من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، قام ممثلي الخاص بزيارة غينيا مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يومي 14 و 15 آذار/مارس. وفي تلك المناسبة، شجعا السلطات الغينية على إنشاء لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحة ومؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وأنشئت تلك المؤسسة بموجب مرسوم رئاسي في 17 آذار/مارس.
	42 - واستضاف المكتب الاجتماع التشاوري السادس لرؤساء مكاتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في غرب أفريقيا يومي 16 و 17 آذار/مارس. وحضرت المفوضة السامية الاجتماع، الذي تركز على حقوق الإنسان في العمليات الانتخابية، ومكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، والقضايا الجنسانية، وحقوق الإنسان. وبالنظر إلى عدم استقرار الوضع الأمني في العديد من بلدان المنطقة، اتفق المشاركون على إدماج تنفيذ قراري مجلس الأمن 1612 (2005) و 1882 (2009) في الأنشطة المشتركة لحقوق الإنسان في المنطقة دون الإقليمية. وأتاح الاجتماع أيضا إقامة شراكة معززة بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم تنفيذ الخطة الإقليمية التي وضعتها الجماعة الاقتصادية بشأن قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وحملة الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة.
	43 - وقام مكتب الأمم المتحدة بتيسير أنشطة الفريق العامل المعني بالمرأة والسلام والأمن في غرب أفريقيا، في إطار تنفيذ قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008)، من خلال اجتماعات شهرية تهدف إلى تعزيز قدرات أصحاب المصلحة على تعميم المنظور الجنساني، ولا سيما في استراتيجيات السلام والأمن. ونشر المكتب أيضا طبعة عام 2011 من دليل المؤسسات العاملة من أجل السلام والأمن في غرب أفريقيا، وهي إحدى مبادرات الفريق العامل المعني بالمرأة والسلام والأمن في غرب أفريقيا. وكان ذلك العمل يهدف إلى زيادة تحسين أشكال التآزر وتنسيق الإجراءات التي تقوم بها الجهات الفاعلة والمؤسسات والمنظمات والوكالات الشاملة التي تعمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أجل تيسير إقرار السلام والأمن بصورة دائمة في منطقة غرب أفريقيا.
	44 - وقام المكتب، بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية، وبالشراكة مع حكومة غينيا، بتنظيم مائدة مستديرة للشركاء في 15 نيسان/أبريل، في كوناكري حول التقدم المحرز والتحديات التي صودفت في عملية تنفيذ قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008 ) في 16 بلدا في المنطقة دون الإقليمية. وضمت المائدة المستديرة 130 مشاركاً رفيع المستوى، وألقى الرئيس كوندي كلمة في حفل الافتتاح. وكانت حكومة كوت ديفوار وغينيا وغينيا - بيساو وليبريا والسنغال وسيراليون قد أطلقت بالفعل خطط العمل الوطنية الخاصة بها، في حين لا زالت غامبيا وغانا ونيجيريا تعكف على وضع خطط كل منها. وأسفر اجتماع المائدة المستديرة عن إطلاق استراتيجية لتعبئة الموارد من أجل تنفيذ خطة العمل الإقليمية المتعلقة بقراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008). وتعهد المشاركون بتوفير الدعم التقني والمالي لتنفيذ خطة العمل، على المستويين القطري ودون الإقليمي على حد سواء.
	دال - التعاون بين المؤسسات
	التعاون بين مؤسسات الأمم المتحدة

	45 - كما ذكر سابقاً، جرى إطلاق عدد من المبادرات المشتركة مع بعثات الأمم المتحدة للسلام ووكالاتها وصناديقها وبرامجها التي تتخذ مقار لها في غرب أفريقيا، وكذلك مع لجنة بناء السلام ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وشملت تلك المبادرات الأنشطة المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن، وأعمال العنف المتصلة بالانتخابات، وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وعمل لجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة.
	46 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاجتماعين اللذين عقدهما رؤساء بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة في غرب أفريقيا في داكار في 28 شباط/فبراير و 28 أيار/مايو، على التوالي، قد وفرا إطارا لزيادة مواءمة عمل الأمم المتحدة من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة دون الإقليمية. وفي 28 شباط/فبراير، التقى رؤساء بعثات الأمم المتحدة في كوت ديفوار وغينيا - بيساو وليبريا لمناقشة الأزمة في كوت ديفوار وتأثيرها على المنطقة دون الإقليمية، ولا سيما الآثار المترتبة عبر الحدود في ليبريا. كما ناقش رؤساء البعثات عدداً من القضايا الشاملة التي تؤثر على السلام والاستقرار في المنطقة، واتفقا على تعزيز التعاون، وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات ومكافحة الاتجار بالمخدرات وإصلاح القطاع الأمني.
	47 - وفي 28 أيار/مايو، لاحظ رؤساء البعثات في كوت ديفوار وغينيا - بيساو وليبريا وسيراليون بارتياح التطورات الإيجابية في غرب أفريقيا منذ اجتماعهم السابق. وأشاروا على وجه الخصوص إلى انتهاء أزمة ما بعد الانتخابات في كوت ديفوار، والنجاح في إجراء انتخابات ديمقراطية في بنن والنيجر ونيجيريا، والاحتمالات الواعدة لإجراء انتخابات سلمية وحرة ونزيهة في الرأس الأخضر وليبريا قبل نهاية العام، وتنشيط التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مكافحة انعدام الأمن في منطقة الساحل. ومع إدراك أن منطقة غرب أفريقيا دون الإقليمية لا تزال تتسم بالهشاشة على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، أعلن رؤساء البعثات عزمهم على توخي اليقظة، وإقامة اتصالات وثيقة فيما بين بعثاتهم، وبخاصة فيما يتصل بالقضايا العابرة للحدود والشاملة، بما في ذلك في إطار لجنة سياسات مبادرة ساحل غرب أفريقيا.
	48 - كما عقد ممثلي الخاص الاجتماع الثامن للمديرين الإقليميين ورؤساء وكالات الأمم المتحدة التي تتخذ مقار لها في داكار، حيث استعرضوا التطورات في المنطقة دون الإقليمية، ودور الأمم المتحدة في ذلك السياق، مع التركيز بشكل خاص على كل من غينيا والنيجر وبنن وبوركينا فاسو والسنغال. كما ناقشوا الأثر الإنساني للأزمات في كوت ديفوار والجماهيرية العربية الليبية، فضلا عن احتمالات عدم الاستقرار المتصلة بالانتخابات، حيث من المقرر إجراء انتخابات في معظم بلدان المنطقة دون الإقليمية في غضون الفترة من عام 2011 إلى عام 2013.
	التعاون مع الشركاء الإقليميين ودون الإقليميين

	49 - بالإضافة إلى أنشطة المساعي الحميدة التي جرت بالاشتراك مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خلال الفترة قيد الاستعراض، شارك ممثلي الخاص في الدورة العادية التاسعة والثلاثين لهيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية، التي عقدت يومي 23 و 24 آذار/مارس 2011 في أبوجا. وأتاحت الدورة العادية التاسعة والثلاثين فرصة لتبادل الآراء بشأن مبادرات التعاون الجارية بين المؤسستين، بما في ذلك ما يتعلق بكوت ديفوار، وجهود المساعي الحميدة المشتركة، وتنظيم مؤتمر إقليمي رفيع المستوى حول الانتخابات والاستقرار في برايا في الفترة من 18 إلى 20 أيار/مايو. وتجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أنه نتيجة للأزمة في كوت ديفوار، التي استنزفت موارد الجماعة الاقتصادية واهتمامها، لم يكن من الممكن القيام بعدد من المبادرات الفنية المشتركة بين المؤسستين على النحو الذي كان مخططاً.
	رابعا - الملاحظات والتوصيات
	50 - جاء إجراء الانتخابات الرئاسية في غينيا وما أعقبها من تنصيب أول رئيس منتخب ديمقراطياً ليتيح للبلد فرصة لمواجهة التحديات القديمة التي تتهدد السلام والأمن، بما في ذلك المصالحة الوطنية، وانتهاكات حقوق الإنسان، والحكم السياسي والاجتماعي والاقتصادي. كما أنه يتيح للبلد فرصة لتحقيق مكاسب ملموسة للشعب. وإنني أثني على الرئيس كوندي لالتزامه بالتصدي للقضايا الأكثر إلحاحاً، وأشجعه على الدخول في حوار بناء مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين من أجل التغلب على التوترات الاجتماعية والسياسية في نفس الوقت الذي يعمل فيه على ترسيخ المكاسب التي تحققت حتى الآن.
	51 - وتشجعني الخطوات الهامة التي اتخذتها السلطات الغينية الجديدة للتعجيل بتنفيذ إصلاح قطاع الأمن استنادا إلى التقييم المشترك الذي أجرته الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي في عام 2010. وسوف تواصل الأمم المتحدة بذل جهودها للاستجابة لدعوة غينيا لتحسين تنسيق الأنشطة والبرامج الدولية المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن. وحيث أن إدارة قطاع الأمن تقع في قلب عملية إعادة تشكيل الدولة وتوطيد أركان المؤسسات العامة في العديد من بلدان غرب أفريقيا، فإنني أغتنم هذه الفرصة لتشجيع الجماعة الاقتصادية لوضع الصيغة النهائية للإطار السياسي وخطة العمل المتعلقة بإدارة قطاع الأمن وإصلاحه، اللتين تجري مناقشتهما حالياً، واعتمادهما. ومكتب الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة في هذه العملية، إذا لزم الأمر.
	52 - ومع تنصيب السيد إيسوفو رئيسا للنيجر في 7 نيسان/أبريل، عادت النيجر بنجاح إلى الحكم الدستوري والمدني واحد بعد ما يزيد قليلاً على السنة على الإطاحة بالرئيس السابق تانجا. وإنني أثني على عمل السلطات الانتقالية، وعلى وجه الخصوص اللفتنانت جنرال جيبو. وأرحب بهذا الترتيب الديمقراطي الجديد، حتى وأنا على ثقة من أن السلطات الجديدة في النيجر ستظل بحاجة إلى دعم مستمر من المجتمع الدولي للمضي قدماً على نحو فعال في رفاه شعب النيجر وتنميته وأمنه، وكذلك لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
	53 - لا يفوتني أن أنوه بالتقدم المتواضع الذي أحرزته لجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة، وبالالتزام الذي أبدته كل من الكاميرون ونيجيريا في جلستهما السابعة عشرة بمواجهة التحدي المتمثل في الانتهاء من ترسيم الحدود بين البلدين. كما أهنئ الطرفين لالتزامهما بالتعجيل بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية. وإنني أتطلع إلى الانتهاء من تلك العمليات في غضون المهلة المحددة لذلك. وإنني أعرف أن ثمة قرارات صعبة في الانتظار، ولكن لم يساورني الشك مطلقاً في أن البلدين يمتلكان الإرادة السياسية على إنجاز هذه المهمة.
	54 - كما أرحب باعتماد إعلان برايا بشأن الانتخابات والاستقرار في غرب أفريقيا، الذي أيده المؤتمر الإقليمي الذي عقد في برايا في الفترة من 18 إلى 20 أيار/مايو. وإنني أحث جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة في المنطقة، ولا سيما الجماعة الاقتصادية والدول الأعضاء فيها، والمجتمع المدني في غرب أفريقيا، على العمل بصورة وثيقة مع منظومة الأمم المتحدة من أجل تنفيذ التوصيات بشكل فعال. وأود مرة أخرى طمأنة زعماء المنطقة إلى أن المكتب سيواصل تشجيع ودعم هذه الجهود بنشاط، كجزء من التزام الأمم المتحدة لتوطيد الديمقراطية في أفريقيا الغربية.
	55 - وفي حين أقر بالتقدم المحرز في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات في غرب أفريقيا، ولا سيما من خلال مبادرة ساحل غرب أفريقيا، فإنني أود أن أشدد مرة أخرى على ضرورة قيام بلدان المنطقة دون الإقليمية بتعزيز توجهها الاستراتيجي وتعزيز سيطرة المنطقة على زمام الأمور في هذا الشأن. كما أحث الشركاء على تقديم الدعم المالي المطلوب للمبادرة وإلى خطة العمل الإقليمية للجماعة الاقتصادية.
	56 - وفيما يتعلق بالأزمة في كوت ديفوار، فقد دعا العديد من أصحاب المصلحة إلى تقوية دور الأمم المتحدة في التصدي لما يحدث مؤخراً من عودة المرتزقة وغير ذلك من التحركات غير المشروعة عبر الحدود، بما في ذلك نقل الأسلحة، من كوت ديفوار إلى ليبريا وغيرها من البلدان المجاورة. ولذلك فمن الضروري وضع استراتيجية على الصعيد دون الإقليمي للتصدي لهذا التحدي، بدعم من المكتب.
	57 - وقد كانت هناك بعض المؤشرات على نقل أسلحة من الجماهيرية العربية الليبية ووقوعها في أيدي الإرهابيين في حزام الساحل، مما يهدد بزعزعة الاستقرار في كامل المنطقة، التي لا تزال عرضة لتهديد الأنشطة الإرهابية. كما أن من المصادر المحتملة الأخرى لعدم الاستقرار حدوث انخفاض كبير في تدفق التحويلات المالية من العمال المهاجرين، وهو ما سيشكل ضغطاً على موارد الرزق المحلية. ويجب على بلدان الساحل تعزيز تعاونهما للتصدي لهذه التحديات الإنسانية والأمنية المستمرة والمستجدة. ويشجعني في هذا الصدد تعزيز التعاون بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر. وإنني أرحب بالزخم الحالي، وأدعو لعقد مؤتمر قمة حول الأمن والتنمية في حزام الساحل. وسوف يواصل ممثلي الخاص حشد منظومة الأمم المتحدة لدعم هذه المبادرة، وكذلك لمتابعة أي نتيجة ممكنة للمؤتمر المقترح.
	58 - والخطوات التي اتخذتها دول غرب أفريقيا لتفعيل خطة العمل الإقليمية بشأن تنفيذ قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) هي خطوات مشجعة. وإنني أرحب أيضا بالدعم الذي قدمه الشركاء إلى خطة العمل الإقليمية، واعتماد عدد متزايد من بلدان المنطقة دون الإقليمية خطط عمل وطنية. وأشجع جميع حكومات المنطقة دون الإقليمية على وضع واعتماد خطط مماثلة. الأمم المتحدة، وبخاصة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على استعداد لتقديم المساعدة في هذا الصدد.
	59 - وتمثل إدارة نظام قضائي فعال ونزيه تحديا رئيسيا في غرب أفريقيا، ليس فقط في سياق الجهود التي تبذلها الحكومات لتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون، ولكن أيضا من حيث منع نشوب النزاعات وتهيئة الظروف لدوام السلام والأمن. ولمساعدة بلدان المنطقة على التغلب على تلك التحديات، فإن مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والمكتب الإقليمي لغرب أفريقيا التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعتزمان تنظيم مؤتمر إقليمي حول ظاهرة الإفلات من العقاب في نهاية عام 2011 من أجل حشد وإشراك الشركاء الإقليميين للنهوض بمكافحة الإفلات من العقاب. وسيسعى المؤتمر أيضا إلى وضع خريطة طريق للمساعدة في تنفيذ بروتوكول الجماعة الاقتصادية بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد تنفيذاً فعالاً.
	60 - ومع انتهاء الأزمة في كوت ديفوار، واستعادة النظام الدستوري والديمقراطية في غينيا والنيجر، والانتخابات السلمية النزيهة في بنن ونيجيريا، تشهد المنطقة دون الإقليمية قوة دفع جديدة نحو السلام والديمقراطية، بدعم قوي من كيانات الأمم المتحدة الموجودة في الميدان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا. ولئن كانت تلك الانجازات المشجعة تمهد الطريق لإعادة الإعمار والاستقرار والتنمية، فإنها لم تنجح للأسف في أن تقضي تماماً على احتمالات حدوث جولات جديدة من عدم الاستقرار، وهو الأمر الذي لا يزال واقعاً ملموساً في بلدان عديدة، كما يتضح من التطورات الأخيرة في بوركينا فاسو والتوترات الكامنة التي لوحظت في بلدان أخرى في المنطقة دون الإقليمية. وسوف يواصل المكتب دعم المبادرات التي تهدف إلى توطيد تلك المكاسب التي تتفق مع ولايته المنقحة التي أقرها مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر 2010. كما سيركز المكتب أنشطته على التصدي للتحديات العابرة للحدود والشاملة للسلام والأمن البشري والاستقرار، ولا سيما الأزمة وأعمال العنف المتصلة بالانتخابات، والتحديات المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن، والجريمة العابرة للحدود الوطنية، وخصوصا الاتجار بالمخدرات والإرهاب.
	61 - في الختام، أود أن أكرر الإعراب عن تقديري للحكومات في غرب أفريقيا ولمفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذلك لسائر المؤسسات دون الإقليمية والإقليمية، لتعاونها بشكل وثيق مع المكتب. وأود أيضا أن أعرب عن امتناني لمختلف كيانات منظومة الأمم المتحدة العاملة في غرب أفريقيا، بما في ذلك رؤساء بعثات السلام ورؤساء المكاتب الإقليمية والأفرقة القطرية والكيانات الأخرى ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، لتفانيهم ودعمهم للمكتب. وأخيرا، أود أن أشكر ممثلي الخاص، سعيد جنيت، وموظفي المكتب ولجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة، لما يبذلونه من جهود دؤوبة لتعزيز السلام والأمن الدائمين في غرب أفريقيا.

