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 الساحل أفريقيا ومنطقةتقرير األمني العام عن أنشطة مكتب األمم املتحدة لغرب   
   

 مقدمة - أوال 
(، مدَّد جملس األمن والي  S/2016/1129) 20١6كخنون األول/ديســـــــ     29يف رســـــــخة  م ر    - ١

، 20١9كخنون األول/ديســـــــ     3١مكتب األمم املتحدة ةغرب أفريقيخ ومنطق  اةســـــــختب )املكتب( ت  
متوز/يوةيه إىل  ١. ويغطي ه ا اةتقرير اة رتة من تهوطلب إيل أن أقدم تقريرا كب ســــت  أعــــفر  ن تن ي  والي

ويقدم حمل   خم   ن اةتطورات واالجتخهخت يف غرب أفريقيخ ومنطق   20١7كخنون األول/ديســـــــــــــــ     3١
واةتقدم احملرز يف تن ي  اســرتاتيةي  اةســختب. ويضرا اةتقرير أيًــخج مولألا ةةناــط  اةع ااــطلت  خ املكتب 

األمم املتحدة املتكخمل  ملنطق  اةســـــختب. ك خ يتًـــــ ن اةتقرير املســـــتةدات املتضلق    خة  يف توا   ة 
 .(20١7) 2349تاخد   ال بقرار جملس األمن 

  
 يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل  السائدة واالجتاهاتالتطورات  -اثنيا  

اإلصالح اةدستوري ض ليخت  الل اة رتة املا وة   ةتقرير، اتتلت اةتوترات اةسيخسي  املتصل  ب - 2
وا وار اةســيخســي مركأل اةصــدارة يف توغو وغينيخ وموريتخنيخ واةنيةر. وأالريت انت خ ت يف اةســنغخل وةي  ، 

األ  خل اةتحًـــــــــ ي  إللرات االنت خ ت يف ســـــــــ اةيون وغينيخ. وأاترز بض  اةتقدم يف يف تني اســـــــــت رت 
  ليخت اإلصـــــــــــــالح اةرنيســـــــــــــي  يف بوركينخ فخســـــــــــــو وغخمميخ. غ  أن ا خة  األمني  يف غرب أفريقيخ ومنطق  

رصــــن  واالجتخر اةســــختب ال تألال هاــــ . وال تألال األناــــط  اإلرهخبي  وا رل  اةضخبرة ةلحدود،  خ يف  ة  اةق
زادت أناط  بوكو ترام  الل اة رتة يف تني  مل درات واألسلح ، تاكب هتديدات الستقرار املنطق . و 

أيًـــخ تد ت  وبرزتا  خ   ةلســـلطخت اةوطني . ه ه  دد كم  من مقختلي  اســـتســـلماملاـــ وة   ةتقرير، 
واصــــلت اقتصــــخدات ي  ال تألال  صــــيم  فقد مت أن ا خة  اإلنســــخنأمني  دا لي  يف كوت دي وار ونية  . و 

بلــدان تقــدمــخ يف جمــخل تضأليأل تقو  ت  ــدة غرب أفريقيــخ مســــــــــــــــخرهــخ اإلأــخ . و الوة  ل   ةــ ، أترز 
 اإلنسخن ومحخيتفخ. 
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 االجتاهات السائدة يف جمايل السياسة واحلوكمة -ألف  
اةوطني  بوت ة بطيئ . ويف  إصـــالح اةدســـتور وتضأليأل املصـــخ   ختيف بوركينخ فخســـو، تواصـــلت   لي - 3

ترك  اةاــضب من ألب ”غًــون  ة ، وافت املني  يف فرنســخ رنيس ا  ضي  اةوطني  ورنيس ا ألب ا خكم 
  ل ه يف رائســـ  ا  ضي  اةوطني ،أيلول/ســـمت  ،  8يف آب/أغســـطس. و  ١9، ســـخةياي د ةو، يف “اةتقدم

تارين األول/أكتوبر، أاطلق سراح وزير  ١0ويف سخكندي، وهو أيًخ  ًو يف ا ألب ا خكم. ا سن  ال 
اخلخرلي  اةســــخبق، ل يب  ســــويل، م قتخ من اةســــةن ووااــــت قيد اإلقخم  ا  ي  يف انت خر  خك ته. وكخن 

. 20١٥ بســــمب ماــــخركته املأل وم  يف  خوة  االنقالب اة خعــــل   خم 20١٥مســــةوذ من  أيلول/ســــمت   
دل تول مدى قدرة اةســـــــــلطخت اةقًـــــــــخني   ل  اإلســـــــــرا  يف  خك   وأدى إطال  ســـــــــراته إىل جتدد ا 

 األع خص املتف ني  رتكخب لرانم يف ظب اةن خم اةسيخسي اةسخبق. 
 واألمن، متوز/يوةيـــه. و انيوز وزير اةـــدا ليـــ  ١9ويف كوت دي وار، أا لن  ن تضـــديـــب تكومي يف  - 4

اةع كخن ياـــغلفخ إىل   دة  واألمن زارة اةدا لي وزيرا ةلدفخ ، يف تني أاســـندت تقيم  و  ، تخمد  كخيوكو
جت ت ”مدين  أبيدلخن اةســـــــــــــــخبق، صـــــــــــــــديقي د كيع. وتد،ت ك ة  تغي ات دا ب ا ألب ا خكم، 

أيلول/ســـــــــــــــمت  . و الل امل متر، انتا مــت هنرييــت  ١0و  9، اةــ ي  قــد م متره اة ــخةــ  يف ”ا  فوريني
رنيســـ ج ةلحألب بين خ  ١999ضخم  ةتة ت ا  فوريني من   خم د  تيه اةع كخنت تاـــغب منصـــب األمين  اة

 .خ انيوز رنيس اةوزرات ا خيل، أمخدو غون كوةيمخيل، ذنمخ أول هل
إدارة اةرنيس أدامخ  رو   ليخت إصالح يف جمخالت األمن واةضداة  االنتقخةي   أطلقتويف غخمميخ،  - ٥

تت خل قيخم أنصـــخر اةرنيس اةســـخبق  ه لخميه  حخوالت واملصـــخ  . ود  دا مخ تنخقلته اةاـــخنضخت من ا
ةأل أل   االســتقرار يف اةملد من اخلخر . وظبَّ اةتوتر اةســيخســي مرتكألا يف منطق  فول، مضقب اةرنيس اةســخبق. 
وةلت  ياي من تدة اةتوتر، ن م اجمللس اةوطين ةلرتبي  املدني  ملتق  ةلحوار واملصــــــخ   مت ســــــكخن املنطق  

أيلول/ســـــــــــــــمت  ،  ايوزنــت فــختومــخي يممــخلــخن  ذنمــ ج ةلرنيس،  قــب إقرار تضــديــب  8ن/يونيــه. ويف يف تأليرا
نوز تويل منصـــب اةرنيس أو ذنب اةرنيس من   خمخ. وقد  7٥ خمخ إىل  6٥دســـتوري يرفت ا د األقصـــ  ةســـز

 تارين اة خل/نوف  . 9أدت اةي ني يف 
قلــ  ةالنت ــخ ت أن االنت ـخ ت احملليـ  ســـــــــــــــتاةرى يف ويف غينيــخ، أ لنــت اةلةنــ  اةوطنيــ  املســـــــــــــــت - 6
. ويف غًــــون  ة ، واصــــلت املضخراــــ  تن يم م خهرات تد و إىل اةتن ي  اةكخمب 20١8عــــمخا/ف اير  4

و لَّقت ماـــخركتفخ يف  ن   20١6تاـــرين األول/أكتوبر  ١2ةالت خ  اةســـيخســـي اة ي ص اةتوصـــب إةيه يف 
  تن ي  االت خ . وك ة ، ن م مواطنون من ا  خ خت املاتغل   ةتضدين املتخبض  املس وة   ن اإلعراف  ل

 دم ك خي  اخلدمخت االلت خ ي   باـــــــــــــــ ن رفت عـــــــــــــــكخوىيف منطق  بوكي من اةملد م خهرات اتتةخلي  ة
املقدم  هلخ. ويف أيلول/ســمت  ، اعــتم  املت خهرون مت قوات األمن سخ أســ ر  ن مقتب عــ صــني وإصــخب  

  دة أع خص.
تاـــــــــرين األول/أكتوبر. وعـــــــــخر  يف ه ه االنت خ ت  ١0ويف ةي  ، أالريت انت خ ت  خم  يف  - 7

 ١ 026 اـــــرون مرعـــــحخ ةلرائســـــ  و  اةع عـــــفدت إقمخال كم ا من اةنخ مني ولرت يف ظب ألوات ســـــل ي 
قي وا  خ   اةاـــــركخت اإلقلي يون واةدوةيون،  خ يف  ة  االتخد األفري مرعـــــحخ ةلفيئخت اةتاـــــريضي . وناـــــر

تصـــــب لور  وييخه  . ويف االنت خ ت اةرائســـــي ،االقتصـــــخدي  ةدول غرب أفريقيخ، بض ختق ملراقم  االنت خ ت
يف املخن  من األصــــــــــوات، يف تني أت   38.4من تألب اةتحخةاي من ألب اةتغي  اةدلقراطي  ل  نســــــــــم  
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يف  28.8خني  بضد تصــــوةه  ل  نســــم  لوزياي بواكخي من تألب اةوتدة يف املرتم  اة  ا خيل ذنب اةرنيس
املخن  من األصـــــوات. وقد أللت احملك   اةضليخ ا وة  اة خني  من االنت خ ت اةرائســـــي ، اةع كخن من املقرر 

  وم ةي   وتألب ا ري  وتألب اةوتدة  انتالف تاـــــــــــــرين اة خل/نوف  ، بضد أن قدم تألب 7إلراؤهخ يف 
كـخنون   7ويف اةلةنـ  اةوطنيـ  ةالنت ـخ ت اةض ليـ ن االنت ـخبيـ .  عـــــــــــــــكـخوى اــــــــــــــــد اةطريقـ  اةع أدارت  ـخ

األول/ديســــ  ، رفًــــت احملك   اةاــــكخوى ةضدم ك خي  األدة  وأمرت اةلةن  اةوطني  ةالنت خ ت  ملًــــي 
ي . وةقد تقرر تخةيخ إلراؤهخ يف  كخنون   26قدمخ يف تديد مو د ا وة  اة خني  من االنت خ ت اةرائســـــــــــــــ

  .األول/ديس 
آب/أغســــــــطس، اســــــــت تخت دســــــــتوري د خ إىل إلرانه اةرنيس   د وةد  ٥ويف موريتخنيخ، نا وزم، يف  - 8

االســـــــــــت تخت، متت املوافق   ل  إةغخت جملس اةاـــــــــــيو،، وإناـــــــــــخت جمخةس إقلي ي ،  ه ا  مد اةضأليأل. و ولب
  اةدســتوري . ورف  اةضديد  إلاــخف  إىل إد خل تغي ات يف اةضلم اةوطين واةناــيد اةوطين وتاــكيل  احملك 

من أتألاب املضخراـــــــــ  ومن  خت اجملت ت املدل اةع د ت  الل ا  ل  االنت خبي  إىل مقخطض  االســـــــــت تخت 
نتخنةه. واتتةت أبن االســت تخت لكن أن لفد اةطريق إللرات مأليد من اةتغي ات اةدســتوري  يكون اهلدف 

ةوال ت املســـــ وح  خ ةتويل منصـــــب اةرائســـــ . وقد أنكر منفخ توســـــيت اةصـــــالتيخت اةرائســـــي  وإةغخت  دد ا
اةرنيس  مد اةضأليأل ه ه االد ختات مرارا وتكرارا. ويف أ قخب االســــت تخت، ا تقب ز يم املضخراــــ ،   د وةد 

أ ًـــخت   دد منغده، اة ي كخن يضخرا باـــدة إلرات االســـت تخت، بتف   اة ســـخد. ولرى أيًـــخ اســـتد خت 
 يني واستةوا م.جملس اةايو، وبض  اةصح 

ويف اةنيةر، تواصــــــلت اةتوترات بني ا ألب ا خكم واملضخراــــــ  يف ظب غيخب   لي  توار عــــــخمل   - 9
 ن  وطني  مســــــــــتقل   أناــــــــــئت  ولمهقخنون انت خ  لديد  قرَّ ، أا تاــــــــــرين األول/أكتوبر ١4ةلة يت. ويف 

 دان   ةالنت خ ت. 
يف االن صـــــخةي  اةدا ي  إىل إقخم  دوة  مســـــتقل  يف بيخفرا   اةتحريًـــــياةد خي   تويف نية  ، جتدَّد - ١0

اةملد. وقد كاـــــ ت ه ه اةد خي   ن اســـــت رار االنقســـــخمخت اإل،ني  واةديني  اةع  ا ألت ا نو  اةاـــــرقي من
تســود بصــ    خصــ  بني اةطواناي املســل   يف اةاــ خل وطواناي اإليغمو املســيحي  يف ا نوب اةاــرقي. ويف 

، أصــــــــــدر منتدى عــــــــــمخب أرزيوا، وهو انتالف أ ت قخدة اةتحريًــــــــــي  ة ملوالف  ه ه اةد خي مخ ا تا   طو 
اإليغمو املقي ني يف اةاــــــــ خل يطخةمفم  غخدرة  أفراد  خ   اةاــــــــمخب يف ايخل نية  ، إن ارا  خنيخ إىل  يت

يي ي أوســـــــــــــــينمخلو تاـــــــــــــــرين األول/أكتوبر. وردا  ل   ة ، قخد اةرنيس  ةنيخب  آن ا   ١املنطق   لول 
ماخوراتق مت اةسلطخت اةسيخسي  واةديني  واةتقليدي  من ألب تضأليأل اةوتدة اةوطني . و إلاخف  إىل  ة ، 

 ودته من إلخزة مراـــــــــــي  يف   قبآب/أغســـــــــــطس،  2١أكد اةرنيس   دو  خري، يف  طخب أةقخه يف 
صــلت ا كوم  محلتفخ ملكخفح  ويف غًــون  ة ، وا. “ةيســت قخبل  ةلت خوا”اخلخر ، أن وتدة نية   

بوكوال ســـخراكي، من أبو بكر  اةكســـب غ  املاـــرو . ويف ه ا اةصـــدد، دفضت ت ن  رنيس جملس اةاـــيو،،
 اجملت ت املدل إىل اةتاكي  يف استقالل اةسلط  اةقًخني . عطيهتم االتتيخل، ذ

االتخد من ”متوز/يوةيه. وفخز االنتالف ا خكم  30ويف اةسنغخل، أالريت انت خ ت تاريضي  يف  - ١١
مقضدا من بني مقخ د ا  ضي  اةوطني  اةمخة  جم و فخ  ١2٥( بـ Benno Bokk Yakaar) “ألب أمب مارت 

يف املرتم  اة خني . وال يألال   دة  ، مد هللا واد ،مقضدا. ولخت اةتحخةاي اة ي يقوده اةرنيس اةسخبق ١6٥
مدين  داكخر،  لي   سخل،  تةألا من  آ ار/مخرس بتف   سوت إدارة األموال اةضخم ،  ل  اةرغم من انت خبه 

  ًوا يف اة ملخن.
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ويف س اةيون، تواصلت األ  خل اةتحً ي  إللرات االنت خ ت اةرائسي  واةتاريضي  واحمللي  املقررة  - ١2
 نخصــــــــرو. ووقضت، طوال اة رتة املاــــــــ وة   ةتقرير، توادا  ني   عــــــــخر  فيفخ م20١8 ار/مخرس آ 7يف 

 االســـــــــــــــت تخت اةدســـــــــــــــتوري اة ي كخن من املقرر إلراؤه يف أيلول/يان َّم األتألاب. ويف اةوقت ن ســـــــــــــــه، د 
 .20١7 سمت  
االتتةــخلــخت يف ويف توغو، أطلق تألب املضــخراــــــــــــــــ ، ا ألب اةوطين ةض وم أفريقيــخ، مولــ  من  - ١3
آب/أغســـــــــــــطس يف ةومي وســـــــــــــوكودي وكخرا. وأ  املت خهرون  ل  مخ يطخةمون به من  أمد طويب من  ١9

، واةض ب بن خم انت خ  يت ةاي من لوةتني يف االنت خ ت اةرائسي ، واةتن ي  ١992اةضودة إىل دستور  خم 
سخنر ا فخت اةوطني  صختم  املصلح  اةكخمب ةالت خ  اةسيخسي اةاخمب اة ي وقضته ا كوم  واملضخرا  و 

أيلول/ســمت  ، أقرَّت ا  ضي  اةوطني  ماــرو  قخنون ةتضديب اةدســتور ين    ل   ١9. ويف 2006يف  خم 
إ خدة اةض ب بتحديد  دد اةوال ت املســـــــــــــ وح  خ ةتويل منصـــــــــــــب اةرائســـــــــــــ  واةض ب بطريق  إلرات لوةع 

ضخرا  اةتصويت  ل  مارو  اةقخنون ألنه د يتً ن تك خ تصويت يف االنت خ ت اةرائسي . وقخطضت امل
  “ال لكن أبي تخل من األتوال”اة ي كخن ين   ل  أنه  ١992ماخ خ ةلحكم اةوارد يف دستور  خم 

أن يتوىل عــ   مخ اةرائســ  ألك ر من واليتني. ونتية  ة ة ، د  صــب اةتصــويت يف اة ملخن  ل  أغلمي  
ب ماـــــــــــرو  اةقخنون اة ي تقرور اةتصـــــــــــويت  ليه من  الل األربض  أمخخس اةالزم   ةتضديب اةدســـــــــــتور، وأالوز

اســـــــــــــــت تــخت د يان َّم بضــد. وقــد أ ــ  اةقــخدة اإلقلي يون منــ   ةــ  ا ني زمــخم املمــخدرة يف ا فود اةراميــ  إىل 
  تب األزم   ةوسخنب اةسل ي .مسخ دة ا فخت اةوطني  صختم  املصلح  يف 

 
 األمنية االجتاهات  -ابء  

ال تألال ا خة  األمني  يف غرب أفريقيخ تتســـــــم  هلة خت اإلرهخبي  غ  املتنخظرة اـــــــد قوات األمن  - ١4
واله بض  اةملدان يف املنطق   ددا من اةتحد ت األمني  اةدا لي . و إلاـــخف  إىل  ة ، ةقد واملدنيني. و 

 ن       اةوطني  ت ،ر  ل  ا خة  األمني .ال تألال اةقرصن  اةمحري  واالجتخر  مل درات وا رل  امل
آب/أغســــــطس،  ن مصــــــر   ١3ف ي بوركينخ فخســــــو، أســــــ ر هةوم إرهخ  وقت يف واغخدوغو يف  - ١٥
عــ صــخج. وعــفدت  خف   ســوم اةاــ خةي  هة خت متكررة  ل  أهداف  ســكري  ومدني ، سخ أدى،  ١8

ق . ويف غًـــــــــــــون  ة ، امتدَّت أناـــــــــــــط  املقختلني، يف  ل  أمور، إىل إغال  اةضديد من املدارس يف املنط
 اةملد. ا ألت اةا خيل اةغر  منتل  اةع تن وز هخ ترك  أنصخر اإلسالم احمللي ، تدرأيخ إىل فيفخ   خ

ويف كوت دي وار، اتســــــ ت اة رتة املاــــــ وة   ةتقرير  العــــــتمخكخت املتصــــــل   ألرااــــــي يف تألام  - ١6
ق أمني ، ومول  من توادا اهلروب من اةســةون، واســت رار االتتةخلخت اةكخكخو، واهلة خت  ل  مراف
اةع ص تســر فخ يف أ قخب أزم  مخ بضد االنت خ ت. ويف  “اةقوات ا ديدة”من قمب اةضنخصــر اةســخبق  يف 

تقيقخت أالريت يف   ل  إ،رعـــــــــــ صـــــــــــخ  3٥أيلول/ســـــــــــمت  ، أ لن وزير اةدا لي  واألمن  ن ا تقخل  7
تاـــــرين اة خل/نوف  ، أاةقي اةقم   ل  رنيس املراســـــم  9تضرَّاـــــت هلخ مناـــــوت أمني . ويف  اهلة خت اةع

اةتخبت ةرنيس ا  ضي  اةوطني ، ســـــلي خن كخمخراتيه كول،  قب تقيق يف ألم  ةةســـــلح  اكتااـــــاي يف بواكيه 
 يف أ ر/مخيو.

ات األمن وا فخت اة خ ل  يف ويف مخيل، اتســـــ ت ا خة  األمني   هلة خت غ  املتنخظرة اـــــد قو  - ١7
جمخل اةض ب اإلنســــــــــــــخل  إلاــــــــــــــخف  إىل اةقتخل بني األطراف املوقض   ل  ات خ  اةســــــــــــــالم. ونتية  ة ة ، 
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والفت إ خدةا اةتوف  املتوقض  خلدمخت اةدوة  صـــــــــضو ت، يف تني   ت بض  اجملت ضخت احمللي  إىل  ييد 
 ا  خ خت املسلح  طلمخ ةلح خي .

ةنيةر، أســ رت  دة هة خت يف منطق  تيالب ي  ن مقتب  دد من أفراد األمن،  ن فيفم ويف ا - ١8
تاـــــــــــــــرين  4قاتلوا يف  اةتخبض  ةلنيةر واةوال ت املتحدة األمريكي أفراد دوري  ألتلط  من اةقوات اخلخصـــــــــــــــ  

ا ــدود مت توادا اةضناي اخن   بــدرلــ  كم ة يف منطقــ  دي ــخ اةواقضــ   ل    ــدد األول/أكتوبر. بيــد أن
 ايخل عرقي نية  . 

وال تألال نية   تواله تد ت أمني  متضددة. وقد اعــــــــــــــتمكت قوات األمن مت أ ًــــــــــــــخت ا رك   - ١9
يف والي  أبيخ يف أيلول/ســـــمت  . وإاـــــخف ج إىل  “جم و   عـــــضب بيخفرا األصـــــلي” االن صـــــخةي  املضروف   ســـــم

ة يف منطق  ا ألام األوســـــــــــأ ويف منخطق أ رى، سخ أدى  ة ، وقضت موالفخت  ني   بني املألار ني واةر خ
عــــ   تت فم يف تخد،ني وقضخ يف متوز/يوةيه  ١00 حنوإىل اتتدام اةتوترات بني ا  خ خت احمللي . وةقي 

عـــــ صـــــخ بين خ كخنوا  ت ون يف مدرســــ   29تاـــــرين األول/أكتوبر، قاتب  ١6يف واليع كخدوذ وبينيو. ويف 
برذمج اةض و اة ي أ يد ن را إىل مســــــــتوى اةضناي املســــــــل  يف منطق  اةدةتخ من  ًــــــــخ بوالي  بالتو. وظبَّ 

إصـــــــــداره، و  ليخت اةناـــــــــر ا ديدة ةلقوات يف ســـــــــت وال ت من وال ت دةتخ،  إلاـــــــــخف  إىل ممخدرات 
 اةسالم اةع تقدم  خ اةقخدة احملليون واإلقلي يون واةوطنيون. 

توادا اةقرصـــــــــــــــن  اةمحري  يف  ليج غينيخ   دد اةدويل، عـــــــــــــــفدووفقخ ملخ  كره املكتب اةمحري  - 20
. ف ي اة رتة امل تدة من كخنون اة خل/ينخير إىل أيلول/سمت  ، ملا وة   ةتقريراخن خاخ ط ي خ  الل اة رتة ا

هةومخ فضليخ و خوة  هةوم  ل  ســـ ن يف منطق   ليج غينيخ اةك ى،  3١ اةمحري اةدويل ســـةَّب املكتب
، ول ب  ة  ربت ا وادا من ه ا اةقميب اةع 20١6تخداث  الل اة رتة ن ســــــــفخ من  خم  46 متمقخرن  

 أبل   نفخ ه ا املكتب يف  يت أحنخت اةضخد. وقد وقت مض م ه ه ا وادا يف امليخه اةنية ي .
. ووفقخ ملكتب وظبَّ االجتخر  مل درات وا رل  املن       اةوطني  ل الن مصدرا ةضدم االستقرار - 2١

امل درات،  خ يف  ة     ليخت امأاألمم املتحدة املضين  مل درات وا رل ، ص اإلبالغ  ن اةضديد من 
 دد من عــــــــحنخت اةكوكخيني اةع صــــــــودرت بني مخيل واةنيةر يف أيلول/ســــــــمت  . ويف موريتخنيخ، ا تقلت 

ألدرات وأســــلح  ومضدات اتصــــخالت. ويف  أيلول/ســــمت  ، مفروزبني كخنت يف توزهتم 24قوات األمن، يف 
 نية  ، أبلغت اةسلطخت  ن امأ  دة محوالت تخو ت من األسلح  املفرَّب  إىل اةملد.

 
 مجاعة بوكو حرام  

، زادت هة ـخت  ـخ ـ  بوكو ترام  الل اة رتة املمـ وةـ   ل  اةرغم من ا فود اةوطنيـ  واةـدوةيـ  - 22
يف  عنتفخهةومخ ياتمه يف أن  خ   بوكو ترام  ١٥6 ن أصب فاملا وة   ةتقرير، وال سي خ يف نية  . 

هةوم يف نية   ومخســــــ  يف اةنيةر. وبوله  خم،  ١00متوز/يوةيه وآب/أغســــــطس وأيلول/ســــــمت  ، وقت 
ب مقتب  يران/يونيه وأيلول/سمت   يف اةملدين، بأل دة  ن األرقخم املسةل  ع صخ بني عفري تأل  29٥ساةوز

يف األعـــفر اةســـت  األوىل من اةضخم. ويف نية  ، واصـــلت  خ   بوكو ترام عـــنَّ اةغخرات واةقيخم بض ليخت 
  اةتوغب، مســــت دم ج يف ك   من األتيخن انتحخريني كخنوا غخةمخ من اةنســــخت واة تيخت وألفألة مت ةرة مرجتل

قخ دة  ن  ت اـــداســـتفدفت أمخكن مألدمح . واســـتافدزفت قوات األمن أيًـــخ، ك خ يتًـــ  من اةغخرة اةع 
نَّ تاــرين األول/أكتوبر، واهلةوم  ١3 ســكري  يف بلدة مخرب بوالي  بورنو يف   ل  قخفل   ســكري  اة ي عــا

لت أيًـــــــــخ  الل ا ١8قرب دامموا بوالي  بورنو يف  ةوز ة رتة املاـــــــــ وة   ةتقرير تاـــــــــرين األول/أكتوبر. وســـــــــا
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فتخة، هم من بني  ١3قخصـــــــــــــــرا،  ن فيفم  ١9أن يد تخة  ا تطخف قخمت  خ  خ   بوكو ترام. وأف ١١
من  ةكم    أ داد تع صخ اة ين ا تط وا. ويف اةوقت ن سه، استسل  32األع خص اةمخة   ددهم حنو 

 مقختلي بوكو ترام ةلسلطخت اةوطني .
قوات اةتاــــخدي  من فرق  اةض ب املاــــرتك  املتضددة ا نســــيخت يف اةنيةر، انســــحخب اة لاي  وةقد - 23

 ل  لفود اةقوة يف جمخل االســــتةخب . و إلاــــخف  إىل  ة ، قوواــــت أ،را اة ي اكت ب يف أيلول/ســــمت  ، 
رة و ت املضلومـــخت االد ـــختات  نتفـــخ  أفراد األمن  قو  اإلنســــــــــــــــــخن اةتضـــخونن مت اجملت ضـــخت املتًـــــــــــــــروز 

 مخري .االست 
وقخم جملس اةسلم واألمن اةتخبت ةالتخد األفريقي بأل رة إىل منطق  توا   ة تاخد يف اة رتة من  - 24
أيلول/ســـــــــــــــمت  ، أ رب فيــه  ن قلقــه إزات  28متوز/يوةيــه. وا تن ــد يف وقــت التق قرارا، يف  3١إىل  27

وأكد جمددا ا خل  إىل اتمخ   ،تضلق  ملوارداةتحد ت اةع توالففخ اةقوة املارتك  املتضددة ا نسيخت في خ ي
ود خ إىل  قد م متر ق   ألصــــــــــــــ  ةلة خ    ،كخفح   خ   بوكو تراما فود املم وة  مل ج عــــــــــــــخمب يف 

االقتصـــــــخدي  ةدول وســـــــأ أفريقيخ وا  خ   االقتصـــــــخدي  ةدول غرب أفريقيخ بغي  واـــــــت اســـــــرتاتيةي  ةتضأليأل 
 توا   ة تاخد.اةسالم واألمن واةتن ي  يف منطق  

 تاـــــــــــــرين اة خل/نوف  ،  قد االتخد األفريقي و ن  توا   ة تاـــــــــــــخد 4إىل  2ويف اة رتة من  - 2٥
با ن د م وات إطخر السرتاتيةي   ةتحقيق االستقرار يف منطق  توا   ة تاخد يف اجن ينخ خإقلي ي ام متر 

امل متر إبناــخت فرق    ب املاــخركون يف . وأوصــ  تقيق االســتقرار يف املنخطق املتًــررة من  خ   بوكو ترام
ةواــــت اســــرتاتيةي  عــــخمل  ألناــــط  نأل  اةســــالح واةتســــري  وإ خدة اإلدمخ  يف املنخطق املتًــــررة من  خ   

 بوكو ترام.
 

 بعة للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحلالقوة املشرتكة التا  
باــــ ن ناــــر اةقوة املاــــرتك  اةتخبض  ةل ة و    (20١7) 23٥9 اةقرار  قب اختخ  جملس األمن - 26

 ١9يتخنيخ، يف اة رتة من اخل خسي  ملنطق  اةسختب، قخم وفد من جملس األمن بأل رة بوركينخ فخسو ومخيل ومور 
تاـــــــــــرين األول/أكتوبر. ويف وقت التق،  قد اجمللس الت خ خ وزار  باـــــــــــ ن اةقوة املاـــــــــــرتك  يف  22إىل 
. وأكدتا من لديد اـــــــرورة أن تكون فختخة  تاـــــــغيل ن متا فيه إتخط  تاـــــــرين األول/أكتوبر، قدَّ  30

د اــــرورة اتمخ   ج عــــخمب ملضخ   األســــمخب ســــلي     خي  املدنيني. وأ دتا أيًــــخ  كي ختةدى اةقوة آةي
 ا  ري  ةلحخة  يف منطق  اةسختب. 

( اة ي  دد فيه طرانق 20١7) 239١كخنون األول/ديســـــــ  ، اخت  جملس األمن اةقرار   8ويف  - 27
و   د م األمم املتحدة إىل اةقوة املاـــــــــرتك . وةقد طالبن إيلَّ إبرام ات خ  تقين بني اةدول األ ًـــــــــخت يف اجمل 

اخل خســــــي  ملنطق  اةســــــختب واالتخد األورو  واألمم املتحدة ةتقدغ اةد م اةتاــــــغيلي واةلولســــــع إىل اةقوة 
 املارتك   ن طريق بض   األمم املتحدة املتكخمل  املتضددة األبضخد ةتحقيق االستقرار يف مخيل.

تاـــــــــخرة األملخني  أجنيال م كب متوز/يوةيه، أ لن اةرنيس اة رنســـــــــي إلخنويب مخكرون واملســـــــــ ١3ويف  - 28
األمن واالســتقرار  ل   اــ خن اةع هتدف إىل اةتحخةاي من ألب اةســختب واالتخد األورو  إطال  ممخدرة

يف املنطق . وتاــــــــــــ ب املمخدرة دوال أ ًــــــــــــخت أ رى يف االتخد  املدى اةقصــــــــــــ  واةتن ي   ل  املدى اةطويب
 اةغرا منفخن ي  األفريقي، وبرذمج األمم املتحدة اإلمنخني، و األورو ، وجم و   اةمن  اةدويل، ومصرف اةت
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كخنون األول/ديســـ  ،  قد   ١3ويف  اإلســـرا  يف تقدغ املســـخ دة،  خ يف  ة  تضمئ  املوارد ةلقوة املاـــرتك .
اةرنيس اة رنسي الت خ خ رفيت املستوى مت اةدول األ ًخت يف اجمل و   اخل خسي  ملنطق  اةسختب وعركخنفخ 

   ريس  اد اةد م من ألب اةقوة.يف
 

 االجتاهات االجتماعية واالقتصادية - جيم 
واصـــلت اقتصـــخدات غرب أفريقيخ املًـــي يف مســـخرهخ اإلأخ . وتوقت مصـــرف اةتن ي  األفريقي أن  - 29

 يف غرب أفريقيـخ، 20١8 يف املــخنــ   ــخم 4و  20١7يف املــخنــ   ــخم  2.٥يمل  مضــدل اةن و االقتصــــــــــــــــخدي 
ويرلت  ة  أســـــــــخســـــــــخ إىل اةتحســـــــــينخت اةع طرأت  ل  إنتخ  اةن أ يف نية   وارت خ  أســـــــــضخر اةســـــــــلت 
ت اقتصـــخدات اةســـنغخل وكوت دي وار  األســـخســـي  اةضخملي . ووفقخ ةصـــندو  اةنقد اةدويل، من املتوقت أن تتوســـَّ

ى يف اةغخةب إىل اةألرا   يف املخن   ل  اةتوايل، وهو مخ يضأل  7.6يف املخن  و  6.8بنســـــــــــــــم   20١7يف  خم 
ب غخذ أيًــــخ أفًــــب أدات هلخ  الل ،الا ســــنوات، يف  واالســــت  خرات يف اةقطخ ني اخلخص واةضخم. وتاســــةوز

 يف املخن   ل  اةتوايل.  3.8و  2.6تني أن االنتضخش يافد وت ة أبط  يف ةي   وموريتخنيخ، بنسم  
 

 االجتاهات يف جمال العمل اإلنساين - دال 
مخ زال اةســـكخن يف غرب أفريقيخ ومنطق  اةســـختب تت وط ة انضدام األمن اةغ اني املنتاـــر  ل   - 30

لت أك ر  وتغ  املنخ، نطخ  واســـت واةتاـــريد اةقســـري ةوز واةًـــضاي املألمن وقخبلي  اإلصـــخب   ألوبئ . وةقد ســـا
إصـــــخب   ةتفخب  2 03٥نية   وحنو  ي مناـــــرقاة اـــــ خيلا ألت اةتخة  إصـــــخب   ةكوة ا يف  ٥ 300من 

  دون اإلقلي يــــ ، ال يألال حنو ( يف منطقــــ  دي ــــخ  ةنيةر. ويف  يت أحنــــخت املنطقــــهــــختاةكمــــد من اة ئــــ  )
ماليني ط ب دون ســـــن اخلخمســـــ  يضخنون من  4.7مليون عـــــ   يضخنون من انضدام األمن اةغ اني و  30

نو وا  ل  أ  م يضخنون من انضدام األمن اةغ اني ســــــــوت اةتغ ي  ا خد. وةقد زاد  دد األعــــــــ خص اة ين صــــــــا
عـــ   يف توا   ة تاـــخد من  بداي  اةضخم، ويرلت  ة  أســـخســـخ إىل أزم   ٥00 000اةاـــديد  قدار 

بوكو ترام. ويف مــخيل، زاد  ــدد األعـــــــــــــــ ــخص اةــ ين  تــخلون إىل املســـــــــــــــــخ ــدة اةغــ انيــ  اة وريــ   قــدار 
خل عر  نية  ، أسف ت املسخ دة ع   بني عفري آ ار/مخرس وآب/أغسطس. ويف اي 3٥0 000

ن األمن اةغ اني تســــــــنخ  اةغو،ي  اةدوةي  وا كومي  املتألايدة يف ت خدي  طر اجملخ  . ومن املتوقت أن يتحســــــــَّ
 ط ي خ يف األعفر املقمل ، ويرلت  ة  لألنيخ إىل ز دة اإلنتخ  اةألرا ي واخن خا أسضخر املواد اةغ اني . 

اةنألا  وانضدام األمن من  لراتين يضخنون من  واقب اةتاـــــــرد اةقســـــــري وزاد  دد األعـــــــ خص اة  - 3١
مليون عــــــــــ    2.4ماليني عــــــــــ  . وال يألال أك ر من  ٥.2ماليني عــــــــــ   يف بداي  اةضخم إىل  4.9

مليون ماــــــــرد  ١.7أناــــــــط  بوكو ترام،  خ يف  ة  حنو  ن را إىلماــــــــردين يف منطق  توا   ة تاــــــــخد 
من اةاللئني اةنية يني املاــــــــردين يف تاــــــــخد واةكخم ون  208 400ك ر من دا ليخ يف نية  . ويولد أ

واةنيةر اجملخورة، اةع تســــتًــــياي أيًــــخ أ دادا كم ة من املاــــردين دا ليخ. وأســــ ر انضدام األمن يف منطق  
دي خ يف اةنيةر  ن انتقخل  دة آالف من األعـــــــــ خص إىل تاـــــــــخد    ا دود. ويف مخيل، أدى اســـــــــت رار 

يف منخطق ســـــــــــيغو وكيدال وموبع ومتمكتو ومينخكخ إىل ز دة ط ي   يف  دد املاـــــــــــردين دا ليخ )من اةضناي 
اللئــخ من مــخيل  ١42 386يف أيلول/ســـــــــــــــمت  (. ومــخ زال حنو  ٥8 600يف أ ر/مــخيو إىل  ٥2 000

 دودي  يف منتاـــــــــــــــرين يف بوركينخ فخســـــــــــــــو وموريتخنيخ واةنيةر، يف تني أدى تألايد انضدام األمن يف املنخطق ا
بوركينخ فخســـو واةنيةر إىل     اةقدرة  ل  اســـتيضخب اةاللئني اةوافدين من مخيل. وتســـمَّب انضدام األمن 
يف ايخل مخيل وايخل عر  نية     د من إمكخني  وصول املسخ دات اإلنسخني  وأدى إىل وقاي   ليخت 
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. و الوة  ل   ة ، يف توغو، أفخدت تقخرير إيصــخل املســخ دات اإلنســخني  املنق ة ةلحيخة إىل ه ه املنخطق
عــــــ   من مخنغو  نطق  ســــــخفخن   وا إىل قريع عــــــ يمول وزابألوغو اةواقضتني يف  ٥00أبن مخ يقرب من 

املنطق  اةاــــ خةي  ةغخذ، و ة   قب   ليخت املداا  واال تقخالت اةع قيب إن قوات األمن اةوطين قخمت 
  .  خ يف أ قخب م خهرات املضخرا

، أدت تخالت اة يًـــــــــخذت اةاـــــــــديدة إىل  ســـــــــخنر يف األرواح املاـــــــــ وة   ةتقريرو الل اة رتة  - 32
وتدم  ةلفيخكب األســـــــخســـــــي  وتاـــــــريد ةلســـــــكخن يف  دة بلدان يف املنطق . ووفقخ ملكتب تنســـــــيق اةاـــــــ ون 

يل يف مخ ١١ 000منتصـــــــــــاي عـــــــــــفر تاـــــــــــرين األول/أكتوبر حنو  ت اإلنســـــــــــخني ، بل   دد املتًـــــــــــررين 
يف اةنيةر.  200 000و  يف نية   ١00 000يف بوركينخ فخســــــــو و  30 000يف غخذ و  ١١ 800 و

عــ   وتاــريد أك ر من  600ويف ســ اةيون، أدى تدوا ا يخل أراــي وفيًــخذت إىل مقتب أك ر من 
 ع  .  6 000
ا   ة من لفود االســــــتةخب  اإلنســــــخني  ألزم  تو  واســــــت خد أك ر من مخســــــ  ماليني عــــــ   - 33

. ومت  ة ، يارلَّ  أن ت بَّ االتتيخلخت قخن   بادة يف 20١7تاخد، اةع تواصب توسيت نطخقفخ يف  خم 
ومــخ بضــده، وســـــــــــــــت ز ا ــخلــ  إىل بــ ل لفود مســـــــــــــــت رة يف جمــخل املضونــ  واإلنضــخش. و لول  20١8 ــخم 

يخلخت اإلنســــخني  يف توا   ة يف املخن  من اململ  املطلوب ةتلمي  االتت ٥4أيلول/ســــمت  ، د يرد ســــوى 
بليون دوالر. وال تألال وكخالت األمم املتحدة واملن  خت غ  ا كومي   ١.٥واةمخة   20١7تاـــــــــــــــخد ةضخم 

 مليون دوالر ةتلمي  االتتيخلخت األك ر إ ختخ ت   خي  اةضخم. 66١تسض  إىل ا صول  ل  
 

 يف جمال حقوق اإلنسان السائدة االجتاهات -هاء  
أاترز بض  اةتقدم يف تضأليأل األطر اةقخنوني  واةســيخســختي  وامل ســســي    خي  املضخي  اةدوةي   قو   - 34

اإلنســــــــــــــخن وتضأليألهخ يف بض  بلدان املنطق . ويف أيلول/ســــــــــــــمت  ، وقَّت رنيس غخمميخ اة وتوكول اال تيخري 
إىل إةغخت  قوب  اإل دام. و الوة اة خل ةلضفد اةدويل اخلخص   قو  املدني  واةســـــــــــيخســـــــــــي ، اة ي يفدف 

 ل   ة ، بدأت  ن  تقني  تاضىن إبناــــــــخت  ن  ةلحقيق  واملصــــــــخ   واةتضويًــــــــخت ماــــــــخورات  ل  نطخ  
بدأت  ن  اةتحقيق املناــــ ة ةتتمت األصــــول اةع  ت ئ  خ اةرنيس اةســــخبق  ه لخميه أ  خهلخ.  ك خ  اةملد.

محل   ت املدل اةوطني  واةدوةي  يف تاـــــــرين األول/أكتوبر إطال ويف اةوقت ن ســـــــه، أ لنت جم و خت اجملت 
 دوةي  تسض  إىل تقيق اةضداة  ةًحخ  اةن خم اةسخبق.

ة ةًــــــــ خن املســــــــختة   ن ا رانم اةع ارتكمتفخ  خ    ددويف نية  ، اخت ت ا كوم   طوات  - 3٥
من املتف ني اةمـخة   ـددهم  4٥ا كومـ  أبن بوكو ترام  ن طريق بـدت  ـخك ـ  ا نـخة املأل ومني. وأفـخدت 

منفم إىل برامج اةقًــــخت  468قد صــــدرت  قفم أتكخم، يف تني صــــدرت أوامر إب ًــــخ   ١ 700حنو 
 ل  نأل ــ  اةتطرف. و الوة  ل   ةــ ، قــخمــت نية  ، ردا  ل  اةتقــخرير اةع تــد ي تــدوا انتفــخكــخت 

خك   وأ  خل تض يب ن  هتخ قوات األمن، إبناـــــــــــخت  قو  اإلنســـــــــــخن،  خ يف  ة    ليخت إ دام بغ   
 ن  قًــخني  الســتضراا امت خل قواهتخ املســلح  ةلقخنون اةدويل  قو  اإلنســخن واةقخنون اةدويل اإلنســخل يف 

 جمخل مكخفح  اةتطرف.
قًـــــي متوز/يوةيه قخنوذ ي 27ويف بوركينخ فخســـــو، أصـــــدر اةرنيس رو  مخر  كريســـــتيخن كخبوري يف  - 36
تارين األول/أكتوبر، بدأت  خك   املتف ني  2٥تداب    خي  املدافضني  ن تقو  اإلنسخن. ويف ت بوا

  .20١٥اة ين ز م قيخمفم  النقالب اة خعب يف أيلول/سمت   
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ويف كوت دي وار، أدى اةتصــــــــــــــور اةســــــــــــــخند أبنه لكن اإلفالت من اةضقخب  ل  ا رانم املرتكم   - 37
، فًـــــــــــــــال  ن االعـــــــــــــــتمخكخت اةقملي  20١١ خم و  20١0مت االنت خ ت يف  خم  الل األزم  اةع أ ق

املرتمط  إبمكخني  االســت خدة من األرااــي، إىل تقوي  اةت خســ  االلت خ ي واملصــخ   اةوطني . ويف غينيخ، 
م تاـــرين اة خل/نوف    ن ا تتخ 8رتَّمت من  خت تقو  اإلنســـخن واجملت ت املدل إب الن وزير اةضدل يف 

. غ  أن اةوزير  كر أن بدت احملخك   يف 2009اةتحقيقخت يف م    امللضب اةع وقضت يف أيلول/ســمت   
 .ت ويبنق  اةن را إىل م    امللضب قد يت  ر 

عـــــــــــــــ صـــــــــــــــخ تت فم  الل اعـــــــــــــــتمخكخت مت قوات األمن.  ١4 ن  ويف توغو، ةقي مخ ال يقب   - 38
غينيخ تي  ةق   واأللفألة األمني  أيًـــــخ إىل ســـــقوا اـــــحخ  يفاملوالفخت اةع وقضت بني املدنيني  وأدت

،  ن فيفم  نخصــــــــــــر من قوات األمن. ويف آ رون 77 ن أربض  مدنيني مصــــــــــــر فم وأصــــــــــــيب  يقب   ال مخ
نية  ، أدانت من  خت تقو  اإلنســخن مخ زا م  ن قيخم اةقوات اةضســكري    تقخالت تضســ ي  وتض يب 

جم و   عــــــــضب بيخفرا األصــــــــلي اة ين عــــــــخركوا يف م خهرات اتتةخلي   ترك  ةةعــــــــ خص املنتســــــــمني إىل
 ان صخةي .

يف ةيميخ املرتمأ  هلةرة غ  املاـــرو  ،  ألعـــ خصوأاثرت اةتقخرير اإل المي  األ  ة  ن االجتخر   - 39
اـــــــرين ت 20غرب أفريقيخ واةســـــــختب، غًـــــــمخ دوةيخ. ويف بيخل امل ر، منطق   ة  اهلةرة اةوافدة من  يف  خ

اة خل/نوف  ، ق تا   وز اجملت ت اةدويل  ل  االتخد يف مكخفح  ه ه اآلف . ك خ ذقاتا ه ه املس ة  مت 
يف   قــد  ياةق ــ  اخلــخمس ةالتــخد األفريقي واالتــخد األورو  اةــم متر اةاـــــــــــــــركــخت اةــدوةيني  ل  هــخم  

ا ت دت املن  تخن بيخذ ماـــرتكخ باـــ ن ويف م متر اةق  ، تاـــرين اة خل/نوف  .  30و  29يومي  أبيدلخن
أواـــخ  املفخلرين يف ةيميخ، أدانتخ فيه املضخمل  اةالإنســـخني  ةل فخلرين واةاللئني األفخرق   ل  يد اةضصــخ ت 
اإللرامي . وات ق االتخد األفريقي واالتخد األورو  واألمم املتحدة أيًــــــخ  ل  إناــــــخت قوة ماــــــرتك   دف 

 واةاللئني ومحخيتفم  ل  طول اةطر ، وال سي خ دا ب ةيميخ.  إنقخ  تيخة املفخلرين
 

 يف جمال املسائل اجلنسانية السائدة االجتاهات -واو  
 الل اة رتة املاــــــ وة   ةتقرير، اخن    دد اةنســــــخت يف املنخصــــــب ا كومي  اةضليخ يف ســــــ اةيون  - 40

ت اةســـــــيدات األونل يف اةدول األ ًـــــــخت يف د  يف اةنيةر، تاـــــــرين األول/أكتوبر، 6وغينيخ واةنيةر. ويف 
تاـــويه األ ًـــخت اةتنخســـلي  ةطذا يف املنطق  دون واـــت تد ة ا  خ   االقتصـــخدي  ةدول غرب أفريقيخ إىل

اإلقلي ي . وواــــــــضت ا  خ   االقتصــــــــخدي  ةدول غرب أفريقيخ،  ةتضخون مت عــــــــركخنفخ،  ط    ب إقلي ي  
كخفح  غسب األموال ومتويب اإلرهخب وا رانم مل ا فود املم وة  مخب يفإلدمخ  اةمضد ا نسخل واملتضلق اةا

تن ي   ط  اةض ب  من ألب ات اةصــــــــــــل . ويف نية  ،  اقد م متر وطين يف أيلول/ســــــــــــمت   ةتوةيد اةأل م 
واةقرارات اةالتق  باــــــ ن املرأة واةاــــــمخب  (2000) ١32٥باــــــ ن قرار جملس األمن لملد اةوطني  اة خني  ة
 واةسالم واألمن.
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 أنشطة مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل - اثلثا 
 املساعي احلميدة واملهام اخلاصة اليت اضطلع هبا ممثلي اخلاص -ألف  

واصــب س لي اخلخص ةغرب أفريقيخ ومنطق  اةســختب د  ه ةلةفود اةرامي  إىل اســتدام  اةســالم يف  - 4١
املنطق ،  ةتضخون مت اةاــركخت اإلقلي يني واةدوةيني،  ن طريق تضأليأل ود م ا وار اةســيخســي اةوطين اةاــخمب 

 واةسل ي . لة يت، واإلصالتخت اةدستوري  واةدلقراطي ، واةض ليخت االنت خبي  اةا خف ة
وألرى س لي اخلخص ماـــــــــخورات مك    مت ا فخت صـــــــــختم  املصـــــــــلح   ل  اةصـــــــــضيد اةوطين،  - 42

 ل  اةصضيد اإلقلي ي، د  خ ةتسوي  سل ي  ةةزم  اةسيخسي  يف توغو. قيخدات وك ة  مت امل سسخت واة
اةرنيس فور إيســـــــــــوزلنخ  توله يف بض   إىل ةومي الت ت  الهلخ مت، أيلول/ســـــــــــمت   8إىل  6ويف اة رتة من 

س لي اجملت ت و غنخسينغيب، واملس وةني ا كوميني، وقخدة املضخرا ، وس لي اجملت ت املدل، ووسخنأ اإل الم، 
اةدويل. ود خ إىل اــمأ اةن س وت َّ األطراف اةســيخســي  املضني   ل  تســوي   الفخهتخ  ةوســخنب اةســل ي . 

فريقي وا  خ   االقتصــــــــــخدي  ةدول غرب أفريقيخ باــــــــــ ن إصــــــــــدار و الوة  ل   ة ، تضخون مت االتخد األ
ا وار. وألرى أيًــخ ماــخورات مت رنيس    لي  األطراف  ل  االخنراا يف فيف خ تاــةَّ تا بيخنني ماــرتكني 

أدو، وفريق اةوســــــــــــخط  اةغخل يف إطخر اةتحًــــــــــــ  ةل حخداثت اةت فيدي  ةض لي  ا وار  -ذذ أكوفو  غخذ،
 تارين اة خل/نوف  . 27يف يف ةومي بدأت  اةتوغويل اةع

، واصـــــــــــــــب مكتب األمم املتحدة ةغرب أفريقيخ (20١6) 2282ومتاـــــــــــــــيخ مت قرار جملس األمن  - 43
يخ. ويف أ قخب ومنطق  اةســـختب ا فود اةرامي  إىل املســـخ دة  ل  اســـتدام  اةســـالم يف بوركينخ فخســـو وغخمم

د م إىل واغخدوغو، يف  ي  أ ر/مخيو، أوفد س لي اخلخص فريقن  3يف  رنيس بوركينخ فخســـــــــــــــو الت خ   قد مت
اةقطري. و ــخد إىل واغــخدوغو يف متوز/يوةيــه وآب/أغســـــــــــــــطس، ةتضأليأل اةتنســـــــــــــــيق مت فريق األمم املتحــدة 

طين اة ي  قد يف تاـــــــــــــــرين آب/أغســـــــــــــــطس ملنخقاـــــــــــــــ  د م األمم املتحدة ةتن يم منتدى األمن اةو  3١
ةةمم املتحدة يف بوركينخ فخســـــــــــو. ويف إطخر ممخدرة   املقي   األول/أكتوبر وتًـــــــــــره س لي اخلخص واملنســـــــــــق

استدام  اةسالم، أوفدت األمم املتحدة كمخر   ات يف جمخل سيخدة اةقخنون من ألب تقدغ املسخ دة اةتقني  
ي ، فًـــــال  ن إســـــدات املاـــــورة إىل اةســـــلطخت اةوطني  باـــــ ن إىل اجمللس األ ل  ةل صـــــخ   واةوتدة اةوطن

رت األمم املتحدة أيًــــــــــخ  قد ماــــــــــخورات بني اجمللس األ ل  قطخ ي إصــــــــــالتخت  اةضداة  واألمن. ويســــــــــَّ
تاــــرين اة خل/نوف   يف  23 اقد أول الت خ  يف ةقد ا فخت صــــختم  املصــــلح   ل  اةصــــضيد اةوطين. و و 

 ون اةســيخســي  وفريق األمم املتحدة اةقطري. وكخن من بني املاــخركني س لون واغخدوغو، بد م من إدارة اةاــ
 قوات اةدفخ  واألمن. من  ن األتألاب اةسيخسي  ومن  خت اجملت ت املدل واةًحخ  ومراكأل اة كر وأفراد

أيلول/ســمت  ،  ل  هخم  إطال    لي  إصــالح قطخ  األمن، ذق  س لي  ١2يف  ويف غخمميخ، - 44
مه األمم املتحدة إىل اةملد. وأ قمت اةأل رة اةع قخم  خ إي خد بض ٌ  ة ريق مت اةرنيس اةد م اة ي تقدوز  اخلخص
إىل  ١3كتب األمم املتحدة ةغرب أفريقيخ ومنطق  اةســـختب، تولفت إىل  جنول، يف اة رتة من مل يبتتقين 
مت فريق األمم املتحدة اةقطري. وطوال  مممخدرات اســتدام  اةســال تنســيق أيلول/ســمت  ، وركألت  ل  ١٥

اة رتة املاـــــ وة   ةتقرير، ســـــخ د اةد م اة ي قدَّمه كم  مســـــتاـــــخري االتصـــــخالت املوفد من إدارة اةاـــــ ون 
اةســــيخســــي   ل  تضأليأل اتصــــخالت ا كوم     خه  يف وقت ياــــفد فيه اةملد ز دة يف توقضخت املكخســــب 

 في . اةدلقراطي  وتقيق مأليد من اةا خ

https://undocs.org/ar/٢٢٨٢%20(2016)


S/2017/1104 
 

 

17-22014 11/19 

 

آب/أغســـطس، ود خ إىل إلرات توار  29واةتق  س لي اخلخص برنيس اةنيةر   دو إيســـوفو يف  - 4٥
مت املضخراــ . ويف إطخر متخبض  ه ه اةأل رة، أوفد س لي اخلخص فريقخ متضدد اال تصــخصــخت  بســيخســي عــخم

ض ب مت اةاــــــركخت اةوطنيني واصــــــب اةيف غينيخ، تاــــــرين األول/أكتوبر. و  ١0إىل  2إىل اةنيةر يف اة رتة من 
. 20١6تاـرين األول/أكتوبر  ١2واإلقلي يني واةدوةيني  ل  اةد وة إىل تن ي  االت خ  اةسـيخسـي امل م يف 

و قد ماـــــخورات غ  رعي  مت  دد من مســـــ ويل ا كوم  اةغيني  واةاـــــركخت اةدوةيني يف اةملد  ل  هخم  
يف كوذكري  قدت خ، يف غرب أفريقي 20١٥/20١6اةدروس املست خدة من انت خ ت با ن تلق    ب 

 .20١7 همتوز/يوةي 26 و 2٥يومي 
كتــب األمم املتحــدة ةغرب أفريقيــخ ومنطقــ  اةســــــــــــــــختــب إىل مل يبضتنيوأوفــد س لي اخلــخص بض تني  - 46

 ل  اةصــــــضيد اةوطين. وواصــــــب  ا فخت صــــــختم  املصــــــلح موريتخنيخ ةلض ب باــــــ ن اةض لي  اةدســــــتوري  مت 
 ات مت اةرنيس يف  دة منخسمخت منفخ  ل  هخم  ا  ضي  اةضخم .املاخور 
و قــــــب إغال    ليــــــ  األمم املتحــــــدة يف كوت دي وار يف تأليران/يونيــــــه، زار س لي اخلــــــخص  - 47

متوز/يوةيه إللرات ماــــــخورات مت ا فخت صــــــختم  املصــــــلح   ل   20إىل  ١8دي وار يف اة رتة من  كوت
وفد أيًخ بض   متكخمل  من املكتب يف تارين األول/أكتوبر ةتقدغ اةد م إىل اةصضيدين اةوطين واةدويل. وأ
 املنسق املقيم ةةمم املتحدة. 

وقــخم س لي اخلــخص بأل رة إىل فريتــخون إلبــدات اةتًـــــــــــــــــخمن يف أ قــخب كــخر،ــ  اال يــخر اةوتلي يف  - 48
، تولَّه يف بض   20١8خرس  قدهخ يف ســـ اةيون يف آ ار/م آب/أغســـطس. وتســـمخ ةالنت خ ت املقرر ١4

تاـــــرين اة خل/نوف  ، مت رنيس م واـــــي  ا  خ   االقتصـــــخدي   23إىل  ١9يف اة رتة من ، أ رى إىل اةملد
 ةدول غرب أفريقيخ، مخرســــــيب دي ســــــوزا، وم واــــــ  االتخد األفريقي ةلاــــــ ون اةســــــيخســــــي ، مينخي ســــــخمخب

 سيسومخ. 
ه س لي اخلــخص يف بض ــ  إىل ةي - 49  ضقــدتاـــــــــــــــرين األول/أكتوبر، ة ١2إىل  8يف اة رتة من ،   وتولــَّ

إغال  ماخورات مت س لي اخلخص ةلي   ورنيس بض   األمم املتحدة يف ةي   با ن اةرتتيمخت االنتقخةي  بضد 
بض   األمم املتحدة. وتخور أيًــــــخ مت املرعــــــحني ةلرائســــــ  وبض خت مراقم  االنت خ ت وذق  املســــــخنب دون 

ســـــــــــــــ ةياي. وقـد لـختت هـ ه اةمض ـ  بضـد بض ـ  تقنيـ  متضـددة  -  يـ  مت اةرنيســــــــــــــــ  إةني لونســـــــــــــــوناإلقلي
كتب األمم املتحدة ةغرب أفريقيخ ومنطق  اةســــــــختب تدَّدت جمخالت اةتضخون مت مل يبض اال تصــــــــخصــــــــخت 

 فريق األمم املتحدة اةقطري يف ةي  . وعــــــــــــــخركت اةمض   اةتقني  أيًــــــــــــــخ يف تلق    ب ةلةفخت صــــــــــــــختم 
ا  خ   االقتصــــخدي  ةدول غرب أفريقيخ واتخد  كب من  املصــــلح   ل  اةصــــضيد اةوطين، اعــــرت  يف تن ي فخ

 .“اةاراك  من ألب انت خ ت سل ي  يف ةي  ” وكخن  نوا خ ر مخنو 
يف اة رتة من  اةملدس لي اخلخص، بصـــــــــــــــ ته س لي اةرفيت املســـــــــــــــتوى ةنية  ، يف بض   إىل توله و  - ٥0
واصـــــــب املاـــــــخورات مت اةرنيس وتكخم اةوال ت . و تاـــــــرين اة خل/نوف   9تاـــــــرين األول/أكتوبر إىل  30

وا فخت صـــــختم  املصـــــلح  اةرنيســـــي   ل  اةصـــــضيد اةوطين من ألب تاـــــةيت إناـــــخت هيكب وطين توافقي 
 خ ت اةضخم  ةلسـالم. وعـدَّد أيًـخ  ل  أاي  وتدة نية   ود خ إىل اةتحًـ  يف اةتوقيت املنخسـب ةالنت

 العــــــــــرتا  مت ، يف أبولخ، أطلق، تاــــــــــرين اة خل/نوف   8. ويف 20١9املقرر إلراؤهخ يف عــــــــــمخا/ف اير 
اةضي  املســــــــــــتدام  يف ا  خ   االقتصــــــــــــخدي  ةدول غرب أفريقيخ، دراســــــــــــ  باــــــــــــ ن اةر ي واألمن وســــــــــــمب 

 أفريقيخ. غرب
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 جلنة الكامريون ونيجرياي املختلطة -ابء  
انضدام األمن يف املنخطق املتًــــــــــــــروزرة من  خ   بوكو ترام يضرقب أناــــــــــــــط   ن  اةكخم ون ال يألال  - ٥١

اةد م اة ي تقدوزمه اةلةن  تســـــــوي  ســـــــريض  ةلتوترات يف منطق   كخســـــــي. إال أن  يحونية   امل تلط . وأ
، ك خ ورد يف رســـخةع قلقت   اة مســـ ة  ز دة اةتحري  يف املنخطق اةنخطق   إلنكليألي  يف اةكخم ون ال تألال

 .(S/2017/78املولف  إىل جملس األمن  ن اةتقدم اة ي أترزته اةلةن  )
أيلول/ســـــمت  ، ترأس س لي اخلخص، اة ي ياـــــغب أيًـــــخ منصـــــب رنيس اةلةن ،  ١٥ و ١4ويف  - ٥2

 ول واةنية ي اةلــ ين ات قــخ  ل  لــدول أ  ــخل ةتســـــــــــــــويــ  اةوفــدين اةكــخم بنيالت ــخ ــخ  قــد يف أبولــخ 
يف اة رتة   قدت يف لنياي، اةاـــــــواغب األمني  ولوانب اخلالف املتمقي . وقد ســـــــمقت االلت خ  مداوالت

آب/أغسطس، ةلةن  اة ر ي  املضني  برتسيم ا دود وا ت د اةطرفخن اةتقرير اةصخدر  نفخ.  28إىل  24من 
من لديد اةتألامف خ بتن ي  ا كم اةصــــــــــــــخدر  ن  ك   اةضدل اةدوةي  يف تاــــــــــــــرين ، أكد اةطرفخن   ومخو 

واةرتســــــيم اةكخمب ةلحدود اة ي  واةمحري  املاــــــرتك  بني اةملدين. ويف اةوقت ن ســــــه،  2002األول/أكتوبر 
يف كخنون  ونصــــــــــــمفخ أاجنألت املاــــــــــــرت ت واألناــــــــــــط   ات اةصــــــــــــل  اةالزم  الســــــــــــتئنخف تاــــــــــــييد األ  دة

 س  .األول/دي
 

تعزيز القدرات دون اإلقليمية على مواجهة ما يتهّدد السالالالالالالالالالالال م واألمن من أ طار عابرة  -جيم  
 ومتدا لة للحدود

 تعزيز القدرات دون اإلقليمية  
ومكتب األمم املتحدة اإلقلي ي ةوســأ ومنطق  اةســختب قدم مكتب األمم املتحدة ةغرب أفريقيخ  - ٥3

أفريقيخ اةد م ةتن يم تلق    ب أقخةي ي  تول أفًـــب امل خرســـخت ةلة خ   االقتصـــخدي  ةدول غرب أفريقيخ 
أيلول/سمت  .  ١3إىل  ١١يف أبولخ يف اة رتة من  قدت   خ   االقتصخدي  ةدول وسأ أفريقيخ، اوأمخن  

 ل  توقيت م كرة ت خهم ةتوســــــــــــيت نطخ  اةتضخون بينف خ وإاــــــــــــ خت  و الل تلق  اةض ب، ات قت املن  تخن
 قد االلت خ خت واةت طيأ املاــــــــــرت   ل  اةصــــــــــضيد  منفخاةطخبت امل ســــــــــســــــــــي  ل  ه ا اةتضخون، بطر  

األقخةي ي. وعـــــــخر  مكتب األمم املتحدة ةغرب أفريقيخ ومنطق  اةســـــــختب يف مضتكاي ماـــــــرت  بني االتخد 
خدي  ةدول وســـــــأ أفريقيخ وا  خ   االقتصـــــــخدي  ةدول غرب أفريقيخ باـــــــ ن ن م األفريقي وا  خ   االقتصـــــــ

تاـــــــــــــــرين األول/أكتوبر. وعـــــــــــــــخر  مكتب األمم  20إىل  ١6اإلن ار املمكر، نا وزم يف داكخر يف اة رتة من 
تاــــــــرين  30يف اة رتة من  قدت يف داكخر  يف تلق    ب أيًــــــــخ املتحدة ةغرب أفريقيخ ومنطق  اةســــــــختب

  خ     اخلخص اإلن ار املمكر خمباـــــــــ ن تنقي  م عـــــــــرات ن  ،تاـــــــــرين اة خل/نوف   3توبر إىل األول/أك
يل اةســـــــــــــــالم واألمن يف املنطقـــ  االقتصــــــــــــــــــخديــــ  ةــــدول غرب أفريقيــــخ  ل   ل يــــ  ظفور تــــد ت يف جمــــخ

 اإلقلي ي .  دون
 

 إص ح قطاع األمن  
واصــب مكتب األمم املتحدة ةغرب أفريقيخ ومنطق  اةســختب اةض ب مت ا  خ   االقتصــخدي  ةدول  - ٥4

غرب أفريقيخ ةد م ت ضيب إطخرهخ املتضلق إبصـــــــــــــالح قطخ  األمن وا وك  . ويف أ ر/مخيو، ن  ت ا  خ   
ومنطق  اةســختب بض    االقتصــخدي  ةدول غرب أفريقيخ واالتخد األورو  ومكتب األمم املتحدة ةغرب أفريقيخ

ماــــــــــرتك  إىل غخمميخ إلصــــــــــالح قطخ  األمن. ويف أ قخب ه ه اةمض  ، أناــــــــــ  مكتب ةةمن اةوطين و انيوز 

https://undocs.org/ar/S/2017/78
https://undocs.org/ar/S/2017/78


S/2017/1104 
 

 

17-22014 13/19 

 

مســـتاـــخر ةةمن اةوطين. ويف اةوقت ن ســـه، اســـتمدل كمخر أ ًـــخت اةقيخدة اةضســـكري ، ولرى اتتةخز  دة 
أيلول/ســـــــمت  ، تًـــــــر س لي  ١2لد. ويف ز أل   االســـــــتقرار يف اةم أ م تخوةوالنود أو تســـــــر فم  د خت 

 رنيس.اة اةع يارف  ليفخاخلخص مراسم اإلطال  اةرعي ةض لي  إصالح قطخ  األمن 
قدَّم كم  املســتاــخرين ةاــ ون إصــالح قطخ  األمن اة ي أوفدته األمم املتحدة  ويف بوركينخ فخســو، - ٥٥

اةتوزر بني قوات اةدفخ  وقوات األمن، ود خ إىل اةد م إللرات تقييم اتتيخلخت قطخ  األمن، و ألَّز أوله 
تاـــــرين األول/أكتوبر، عـــــخر  س لي  24تمســـــيأ إلراتات بســـــأ ســـــيخدة اةقخنون وا كم اةدلقراطي. ويف 

اخلــخص يف افتتــخح منتــدى األمن اةوطين اةــ ي نا وزم  ل  مــدى ،ال،ــ  أ م بــد م من مكتــب األمم املتحــدة 
اةضنخصـــــر اةرنيســـــي  ةســـــيخســــ   دت  الةهدوز ريق األمم املتحدة اةقطري، وتا ةغرب أفريقيخ ومنطق  اةســـــختب وف

وطني  لديدة يف جمخل األمن. وســــمقت املنتدى ماــــخورات إقلي ي  وإي خد فريق متضدد اال تصــــخصــــخت من 
ن ـــ   ل  قـــخو برذمج األمم املتحـــدة اإلمنـــخني وإدارة   ليـــخت ت ئ اةســـــــــــــــالم ةك ـــخةـــ    ليـــ  عـــــــــــــــــخملـــ  

 املاخرك . أسخس
اةع  ويف غينيخ، متت مواتم  ماـــــــــــــــرو  د م قطخ  األمن اة ي تن  ه األمم املتحدة مت املمخدرات - ٥6
 يف قطخ ي اةارط  واةضداة . تن  

 
 مجاعة بوكو حرام  

يف اجملخالت اةدبلومخســـــــي  واألمني  واإلنســـــــخني  إزات أ  خل  االســـــــتةخب واصـــــــب س لي اخلخص د م  - ٥7
عـــــــةت،  الل اة رتة املاـــــــ وة   ةتقرير، ممخدرة ماـــــــرتك  بني ةقد اةضناي اةع ترتكمفخ  خ   بوكو ترام. و 

املديري  اةتن ي ي  ةلةن  مكخفح  اإلرهخب ومكتب األمم املتحدة املضين  مل درات وا رل  ملســــخ دة اةدول 
وإ خدة  قًـــخنيخ خت يف  ن  توا   ة تاـــخد  ل  مالتق  األعـــ خص املرتمطني ب خ   بوكو تراماأل ًـــ

 هيلفم وإ خدة إدمخلفم. وقد بدأت األناــط  املقررة يف إطخر املمخدرة يف نية  ، يف تني بدأت األ  خل 
 مت املديري  اةتن ي ي اةتحًـــــــــ ي  يف بلدان أ رى يف توا   ة تاـــــــــخد. وبد م من االتخد األورو ، قد

املســــــخ دة أيًــــــخ إىل اةســــــلطخت  املضين  مل درات وا رل  ومكتب األمم املتحدة ةلةن  مكخفح  اإلرهخب
تيســـــــ  اةتنســـــــيق  منفخلتصـــــــدي ةطرهخب، بطر  ةاةضداة  ا نخني  اةتداب  املت  ة يف إطخر اةنية ي  ةتضأليأل 

 . ويف إطخر لفود اةتنســــيق اةضخم اةع يًــــطلت قخت اةقًــــخنيالتوامل ختواةتضخون بني اةوكخالت يف اةتحقيق
ألمن اةوطين، ن  ت املديري  اةتن ي ي  واملكتب املضين  مل درات وا رل  ســــــتاــــــخر ااملكتب اةنية ي مل  خ

نية   يف اة رتة من واالتــخد األورو  واملن  ــ  اةــدوةيــ  ةلفةرة بض ــ  ختطيأ ماـــــــــــــــرتكــ  إىل مــخيــدوغوري، 
 أيلول/سمت  .  22إىل  ١8
تاــــــــــرين األول/أكتوبر،  قد س لي اخلخص ةغرب أفريقيخ ومنطق  اةســــــــــختب وس لي اخلخص  6ويف  - ٥8

ةوســأ أفريقيخ الت خ خ ماــرتكخ ملكتب األمم املتحدة ةغرب أفريقيخ ومنطق  اةســختب ومكتب األمم املتحدة 
كألت تر وتقدغ اةد م إىل اةاركخت اإلقلي يني. و  اإلقلي ي ةوسأ أفريقيخ يف داكخر ملنخقا  سمب تضأليأل اةتنسيق
كخفح   خ   بوكو ترام، فًال ا فود املم وة  ملاملنخقاخت  ل  اةد م املارت  ةلةن  توا   ة تاخد و 

من بينفخ األمن اةمحري. وعــــــــدَّد س لي اخلخص، يف إطخر لوةته إىل نية   و ، اةتضخون األ رى ن جمخالت 
تاــــــــــــرين اة خل/نوف  ،  ل  اــــــــــــرورة أن يقدوزم اةاــــــــــــركخت  9تاــــــــــــرين األول/أكتوبر إىل  30يف اة رتة من 

 اإلقلي يون واةدوةيون املسخ دة إىل نية   يف مكخفح   خ   بوكو ترام.
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 اسرتاتيجية األمن عرب احلدود يف منطقة احتاد هنر مانو  
أفريقيخ ومنطق  اةســــــــختب مت أمخن  متوز/يوةيه، الت ت مكتب األمم املتحدة ةغرب  ١2و  ١١يف  - ٥9

اتخد  ر مخنو يف فريتخون ملنخقا  سمب تضأليأل اةتضخون. وات قخ  ل  تك ياي اةتضخون مت برذمج األمم املتحدة 
آب/أغســــــطس، اةتق  س لي  24اإلمنخني وبض   األمم املتحدة يف ةي   قمب اةت  ي  اةتدرأي ةلمض  . ويف 

ملنخقاــــــــــ  اخلطوات اةالزم  إلاــــــــــ خت طخبت رعي  ل   يف فريتخون  ر مخنو تخدال  اةضخم  اخلخص مت األمين
 إطخر اةتضخون املارت .

 
 القرصنة يف  ليج غينيا  

عـــفدت اة رتة املاـــ وة   ةتقرير ت ضيب مركأل اةتنســـيق األقخةي ي يف  وندي. ويف الت خ   قد يف  -60
ملتحدة اإلقلي ي ةوســـــــأ أفريقيخ ومكتب آب/أغســـــــطس، أســـــــفم مكتب األمم ا ١7 و ١6 وندي يومي 

 اةقرصــــــن املتضلق  بق ت مدون  قوا د اةســــــلو   األمم املتحدة ةغرب أفريقيخ ومنطق  اةســــــختب يف تقييم تن ي 
. ويف أيلول/ســمت  ، يف غرب ووســأ أفريقيخ واألناــط  اةمحري  غ  املاــرو   واةســطو املســل  اــد اةســ ن

يقيخ ومنطق  اةســـــــــــــــختب ماـــــــــــــــخورات مت قيخدة املركأل  الل الت خ  ألرى مكتب األمم املتحدة ةغرب أفر 
قد يف داكخر. وواصــــب س لي اخلخص أيًــــخ اةد وة ةرؤســــخت أركخن اةقوات اةمحري  يف وســــأ وغرب أفريقيخ  ا 

إىل تضأليأل اةتنسيق وتمخدل املضلومخت، وت َّ اةدول األ ًخت  ل  إي خد موظ ني دان ني إىل املركأل اإلقلي ي 
تاــــــــــــــرين األول/أكتوبر، يف  20إىل  ١6محري يف غرب أفريقيخ ومقره يف أبيدلخن. ويف اة رتة من ةةمن اة
اةع يقوم مركأل كخرتر بتيســــــ هخ،  “اةوال ت املتحدة من ألب اةســــــالماةصــــــني و ماــــــخورات أفريقيخ و ”إطخر 

ةلةن  توا   ة  ًـــــــــــمَّ مدير مركأل اةتنســـــــــــيق األقخةي ي واألمني اةضخميتولَّه س لي اخلخص  ل  رأس وفد 
 .تاخد إىل بيةني ةتضأليأل اةتضخون مت اةن رات اةصينيني

 
 االجتار ابملخدرات واجلرمية املنظمة عرب الوطنية  

يف   قد يف أبيدلخن مخدرة ســـواتب غرب أفريقيخملترأس س لي اخلخص الت خ خ ةلةن  اةســـيخســـخت  - 6١
بيســـخو  - كوت دي وار وغينيخ  يفه ا االلت خ ، ذق  وزرات األمن واةضدل  كخنون األول/ديســـ  . ويف ٥

وةي   وســـــــــ اةيون ســـــــــمب تضأليأل اةض ليخت واالســـــــــتدام  املخةي  ةوتدات مكخفح  ا رل  املن       اةوطني  
ات إطخر تن ي   ط    ب ا  خ   االقتصخدي  ةدول غرب أفريقيخ با ن االجتخر غ  املارو   مل در ا ن 

. و إلاـــــــــــــــخف  إىل  ة ، ألرى مكتب األمم 2020-20١6ةل رتة  وا رل  املن    وتضخطي امل درات
املتحدة ةغرب أفريقيخ ومنطق  اةســـختب اتصـــخالت و،يق  مت مكتب األمم املتحدة املضين  مل درات وا رل  

ا فود يف جمخل ن    و باـــــ ن تن ي   دة ماـــــخريت لخري ، تاـــــ ب واـــــت منخهج دراســـــي  يف جمخل ا رل  امل
  ب مارتك  مضني   ال رتاا يف  مكخفح  اة سخد ةكليخت تدريب اةارط  واةدر  واةقًخة؛ وإناخت فر 

بيســخو ونية  ؛ وتقدغ اةد م إىل احملخكم يف اةملدان اةنخطق   ة رنسـي   - املطخرات يف بوركينخ فخســو وغينيخ
 .20١8 خم إلطال  اةامك  اةضخملي  ةنألاه  اةقًخت يف 
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تنفيذ اسالالالالالرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة السالالالالالاحل ودعم القوة املشالالالالالرتكة التابعة  -دال  
 للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل

اســــرتاتيةي  األمم واصــــب مكتب األمم املتحدة ةغرب أفريقيخ ومنطق  اةســــختب اةدفت قدمخ بتن ي   - 62
من  الل اتمخ   ج ياــــــــ ب كخمب املن وم . وأترز تقدم باــــــــ ن توزيت  املتحدة املتكخمل  ملنطق  اةســــــــختب

 اةض ب  أليد من اة ضخةي ، وا د من أوله االزدوالي ، واةتضخون بني امليدان واملقر. 
متوز/يوةيه،  قد اة ريق اةضخمب اةتخبت ةلةن  اةتن ي ي  املضين  نطق  اةســــــــختب اة ي ترأســـــــه  7ويف  - 63

آب/أغسطس، وافق اة ريق اةضخمب  ل   ط    ب ةتن ي   ١١الت خ ه االفتتختي. ويف  ذنم  األمني اةضخم
االســرتاتيةي ، وواــت تقســي خ وااــحخ ةةدوار واملســ وةيخت بني كيخذت األمم املتحدة، وات ق  ل  لدول 

اــط  زمين ةلض ب وعــدد  ل  اــرورة تضأليأل اةتضخون مت  يت اةاــركخت اإلقلي يني. وألرى أيًــخ مســحخ ةةن
يف املخن  فقأ من املوارد  30اةع تقوم  خ األمم املتحدة وعــــركخؤهخ اةدوةيون يف منطق  اةســــختب، أظفر أن 

املقررة متخت  ةتن ي  االســـــــرتاتيةي ، وســـــــلأ اةًـــــــوت  ل  اةتحد ت املرتمط   حدودي  اةقدرة االســـــــتيضخبي  
وأوصــــ  ب ل  أمور منفخ اــــرورة تســــني ةلملدان املســــتفدف  واةصــــضو ت يف جمخل اةتنســــيق بني اةاــــركخت. 

اةتنســـــــــــــــيق، وتض يم مرا خة أهداف اةتن ي  املســـــــــــــــتدام ، وتضأليأل ،ق  اةنخس  ةدوة ، وتوطيد د خنم ا وك   
 وتقو  اإلنسخن.

و اقد الت خ  ةلةن  اةتوليفي  الســــرتاتيةي  األمم املتكخمل  ملنطق  اةســــختب ترأســــه مكتب األمم  - 64
تاـــرين األول/أكتوبر،  27خ ومنطق  اةســـختب وتًـــرته ذنم  األمني اةضخم يف داكخر يف املتحدة ةغرب أفريقي

واــــــمَّ كيخذت األمم املتحدة. وأكد املاــــــخركون جمددا اــــــرورة ك خة  أن تتواتم اةتد الت املدرل  يف إطخر 
 االسرتاتيةي  مت أهداف اةتن ي  املستدام  وأن تك وزب أوةو ت املنطق . 

م  األمني اةضخم بتو،يق اةتنســــــيق واةتضخون مت أملخنيخ وفرنســــــخ يف إطخر اةتحخةاي من ألب وقخمت ذن - 6٥
اةســـختب اة ي يضرتف  الســـرتاتيةي  بوصـــ فخ إطخرا  خمخ ةالســـتةخب  اةدوةي  ةل ســـخنب اةع ت ،ر يف منطق  

اةتنســــــــيق  اةســــــــختب. وواصــــــــب مكتب األمم املتحدة ةغرب أفريقيخ ومنطق  اةســــــــختب تقدغ اةد م إىل من 
اةوزاري ملنطق  اةســــــختب اة ي ترأســــــه تاــــــخد. ويف ه ا اةصــــــدد، قخم بتيســــــ  املنخقاــــــخت بني رنيس تاــــــخد 
واةكيخذت اإلقلي ي  اةتخبض  ةةمم املتحدة ةًـــــــ خن اتســـــــخ  األفرق  املوااـــــــيضي  اةتخبض  ةل ن  املضني   ألمن 

اةتخبض  ةالســـرتاتيةي . وقدم املكتب أيًـــخ اةد م  وا وك   واةتن ي  واةقدرة  ل  اةتكياي مت األفرق  اةضخمل 
ةلأل رات اةع قخم  خ رنيس تاـــــــــــــــخد وبض   االتخد األفريقي املضني   خيل ومنطق  اةســـــــــــــــختب إىل  يت بلدان 

تارين  ١١إىل  9اجمل و   اخل خسي  ملنطق  اةسختب من ألب املسخ دة  ل  ز دة اةتنسيق. ويف اة رتة من 
ت ت اةوفد اةتاـــــــــــــــخدي ووفد بض   االتخد األفريقي، يرافقف خ املكتب، مت أمخن  اجمل و   األول/أكتوبر، ال

 اخل خسي  ملنطق  اةسختب يف نواكاوا.
أيًــــــــــخ تقدغ اةد م إىل اجمل و    مكتب األمم املتحدة ةغرب أفريقيخ ومنطق  اةســــــــــختب وواصــــــــــب - 66

اإلقلي ي. ويف ه ا اةصــدد، ص االنتفخت  اةصــضيد  ل  ةمنخت آةيخت اةتضخون األمين ملنطق  اةســختب اخل خســي 
واإلن ار املمكر اةتخبت ةل ة و    خطر تحليب املمنطق  اةســـــختب ة إناـــــخت مركألباـــــ ن من دراســـــ  لدوى 

. وعـــــخر  املكتب وإدارة اةاـــــ ون اةســـــيخســـــي  يف موريتخنيخ 20١8، اة ي من املقرر إناـــــخؤه  خم اخل خســـــي 
إدارة   ليخت  بقيخدةنســـــخن أيًـــــخ يف بض   األمم املتحدة االســـــتطال ي  وم واـــــي  األمم املتحدة  قو  اإل

ملنطق   أيلول/ســــــــــــــمت  ، إىل  يت بلدان اجمل و   اخل خســــــــــــــي  24إىل  20ت ئ اةســــــــــــــالم، يف اة رتة من 
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رت اةمض    ت املضلومخت  ن اةتقدم احملرز يف إناـــــــخت اةقوة  اةســـــــختب باـــــــ ن ت ضيب اةقوة املاـــــــرتك . ويســـــــَّ
( S/2017/869 . وقد اســــــــرتعــــــــدت يف اةتقرير اة ي قدمته إىل جملس األمن  ن اةقوة املاــــــــرتك  )املاــــــــرتك

  ةنتخنج اةع توصلت إةيفخ اةمض   االستطال ي .
 20١٥ كخنون األول/ديســــ    8يف  واةميخن اةصــــخدر (20١4) 2١9٥ووفقخ ةقرار جملس األمن  - 67

يواصــب مكتب مكخفح  اإلرهخب لفوده ةتقدغ املســخ دة  (،S/PRST/2015/24)  ن رائســ  جملس األمن
مخدرة املمن  الل  ملنطق  اةســــــــــــــختب اخل خســــــــــــــي اجمل و   األ ًــــــــــــــخت يف دول اةيف جمخل بنخت اةقدرات إىل 

 ات األوةوي  مت تقييم االتتيخلخت  خخالهتجمتت خعــ  اةع  كخفح  اإلرهخبمل ســخ دة املتكخمل  ةلقلي ي  اإل
األوةو ت منت اةتطرف  اة ي ألرته كيخذت األمم املتحدة ووافقت  ليه بلدان اجمل و   اخل خسي . وتا ب

 واةتضخون    ا دود؛ وسيخدة اةقخنون واةضداة  ا نخني ؛ واةتنسيق. اةضنياي؛ وإدارة ا دود
 ملنطق  اةســـــختب و اقدت تلق    ب إقلي ي  باـــــ ن إدارة أمن ا دود ةملدان اجمل و   اخل خســـــي  - 68

أيلول/ســــمت  . وقد  8إىل  ٥املســــخ دة املتكخمل  ملكخفح  اإلرهخب يف نيخمي يف اة رتة من ممخدرة يف إطخر 
و لي  االتصــــــــخل  ملنطق  اةســـــــــختب  وز ت تلق  اةض ب  ةتضخون مت األمخن  اةدان   ةل ة و   اخل خســـــــــي نا 

كمخر   كخن اةرتكيأل يف ه ه ا لق  اةع تًــرهخ. و األمم املتحدة ةغرب أفريقيخ ومنطق  اةســختب كتباةتخبض  مل
ون دا ب اةوكخالت وفي خ بينفخ،  ل  تضأليأل اةتضخ ملنطق  اةســــــختب امل خرســــــني من بلدان اجمل و   اخل خســــــي 

 بغي  مكخفح  اإلرهخب ووقاي تدفق املقختلني اإلرهخبيني األلخنب يف املنطق .
 

تعزيز احلكم الرشالالالالالالالاليد واحرتام سالالالالالالالاليادة القانون وحقوق اإلنسالالالالالالالالان وتعميم مراعاة املنظور  - هاء 
 اجلنساين

ة ةغرب أفريقيــــخ ومنطقــــ   قــــد مكتــــب األمم املتحــــد يف كوذكري، متوز/يوةيــــه، 26و  2٥يف  - 69
. وتمخدل أك ر خيف غرب أفريقي 20١٥/20١6اةســـختب تلق    ب  ن اةدروس املســـت خدة من انت خ ت 

س ال هليئخت إدارة االنت خ ت وا فخت األ رى صــــــــــــختم  املصــــــــــــلح ،  خ يف  ة  كيخذت األمم  ٥0من 
ةك يل  بتحســـــــــــــــني نو ي  اةض ليخت املتحدة من املنطق  دون اإلقلي ي ، ولفخت اةن ر باـــــــــــــــ ن اةســـــــــــــــمب ا

إناــخت  و ل  االنت خبي  املقمل  يف غرب أفريقيخ. وعــدَّد املاــخركون  ل  اــرورة إلرات توار ســيخســي عــخمب
 املنت م ةلقوانم االنت خبي .  سةالت مدني  مو،وق  ةت كني اةتحدي 

خر  املكتب يف اةدورة تاـــــــرين اة خل/نوف  ، عـــــــ 4تاـــــــرين األول/أكتوبر إىل  28ويف اة رتة من  - 70
يف  جنول. وقدَّم املكتب اةع  قدت اةضخدي  ا خدي  واةســـــتني ةلةن  األفريقي   قو  اإلنســـــخن واةاـــــضوب 

اةد م ملنتدى املن  خت غ  ا كومي  املرافق ةلدورة، وعـــــــــــخر  يف رائســـــــــــ  تلقع نقخش مضنيتني بقًـــــــــــخ  
 تقو  اإلنسخن يف غرب أفريقيخ ومنطق  اةسختب. 

واةقرارات اةالتق  باــــــ ن املرأة  (2000) ١32٥وواصــــــب املكتب تضأليأل تن ي  قرار جملس األمن  - 7١
متوز/يوةيه، د خ  28و  27واةاـــــــمخب واةســـــــالم واألمن. ويف م متر باـــــــ ن ،قخف  اةســـــــالم  قد يف أكرا يف 

واةســـــالم  باــــــ ن اةاــــــمخب (20١٥) 22٥0املكتب إىل  قد م مترات وطني   نت خم ةناــــــر وتن ي  اةقرار 
، واألمن. وأسفم املكتب أيًخ يف منتدى دويل ةلامخب تول مواو  اةسالم واألمن واهلةرة غ  اةن خمي 

آب/أغســـــــطس، بر خي  اةرنيس. ويف ه ه املنخســـــــم ، أوصـــــــ  املاـــــــخركون اة ين  ١0و  9 اقد يف نيخمي يف 
كوزن اةاـــــــــــــــمخ 2٥وفدوا من  ب من ممخعـــــــــــــــرة األ  خل ا رة، بلدا، مض  فخ يف غرب أفريقيخ، بتفيئ  بيئ  متا
آب/أغســــطس، اســــتًــــخف املكتب للســــ  ةتمخدل  29اةاــــمخب يف إدارة اةنألا خت. ويف  قيخداتوإعــــرا  

https://undocs.org/ar/S/2017/869
https://undocs.org/ar/S/RES/2195(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/24
https://undocs.org/ar/١٣٢٥%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
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دور اةاــــــــــمخب يف منت اةتطرف اةضنياي يف غرب أفريقيخ ومنطق  اةســــــــــختب ن َّ فخ اة ريق  اآلرات خبصــــــــــوص
تاــــــــــــــرين  ١٥يخ ومنطق  اةســــــــــــــختب. ويف اةضخمب املضين  ملرأة واةاــــــــــــــمخب واةســــــــــــــالم واألمن يف غرب أفريق

جتفيأل اةاــــــــمخب ”اةاــــــــمخب يف غخذ باــــــــ ن مواــــــــو   قيخداتاة خل/نوف  ، أةق  س لي اخلخص كل   أمخم 
 .“إل خدة اةت خوا با ن موقاي أفريقيخ يف  صر صضود أفريقيخ

أفريقيخ  وقد ااــطلت املكتب بمض خت ماــرتك  مت س لني  ن مركأل ا  خ   االقتصــخدي  ةدول غرب - 72
، وم واــــي  األمم املتحدة  قو  هيئ  األمم املتحدة ةل ســــخواة بني ا نســــني ومتكني املرأةةلنفوا  ملرأة، و 

اإلنســـــــخن، واة ريق اةضخمب املضين  ملرأة واةاـــــــمخب واةســـــــالم واألمن يف غرب أفريقيخ ومنطق  اةســـــــختب، إىل 
  ـــب وطنيـــ   ل  اةنحو املطلوب يف قرارات  كوتونو وبرا  وجنـــخمينـــخ من ألـــب اةـــد وة إىل ا ت ـــخد  طأ

أيلول/سمت  ،  2١يف املوافق  جملس األمن با ن املرأة واةامخب واةسالم واألمن. ويف اةيوم اةدويل ةلسالم،
من اةقيخدات  ١00ن م املكتب م مترا  العــــــــــرتا  مت اةقســــــــــم اةســــــــــنغخيل ةل ريق اةضخمب، اــــــــــمَّ أك ر من 

اهلةرة وانضدام ا نسي  وغ هخ من اةتحد ت. و إلاخف  إىل  ة ، قدم املكتب اةنسخني  واةامخبي  ملنخقا  
 بيسخو.  - اةد م اةتقين واملخيل من ألب إناخت منتدى املرأة يف اةسنغخل وغخمميخ وغينيخ

  
 م حظات وتوصيات -رابعا  

ا وة   الل اة رتة املكخن هنخ  اةضديد من اةتطورات اإلأخبي  يف غرب أفريقيخ ومنطق  اةسختب  - 73
، وال ســي خ اةتقدم اة ي أترزه بض  اةملدان يف تن ي  إصــالتخت ســيخســي  ودســتوري  وإصــالتخت  ةتقرير

 .يف قطخ  األمن
وإنين أ،ين  ل  اةسلطخت يف غخمميخ وبوركينخ فخسو با ن اةتقدم احملرز يف إصالح قطخ  األمن يف  - 74

اةع تم هلخ اةســـلطخت يف كوت دي وار من ألب إصــالح تواصـــل  ملكب من اةملدين. وأرتب أيًـــخ   فود ا
قطخ  األمن فيفخ إصـــــالتخ يمخ، وأعـــــةضفخ  ل  مواصـــــل  اةرتكيأل  ل  تضأليأل املصـــــخ   اةوطني  واةت خســـــ  

 االلت خ ي،  خ يف  ة   ن طريق مضخ   املسخنب املتصل   لكي  األرااي واملواطن . 
يف ا وة  األوىل من االنت خ ت كته اةسل ي  يف االنت خ ت اةتاريضي  و ملاخر  وأعيد باضب ةي   - 7٥

وأهيب   فخت اة خ ل  اةوطني  ك خة  إلرات ا وة  اة خني  من االنت خ ت اةرائســــــــــــي  بصــــــــــــورة  اةرائســــــــــــي .
  وأؤكد جمددا اةتألام األمم املتحدة  واصــــــل  مســــــخ دة اةســــــلطخت يف توطيد اةســــــالم وتضأليأل اةتن ي ســــــل ي .

، ســيواصــب املكتب 20١8املســتدام  واةاــخمل . و قب إغال  بض   األمم املتحدة يف ةي   يف آ ار/مخرس 
 متخبض  اةتطورات يف ةي   يف سيخ  واليته اإلقلي ي . 

وأت  ا فخت اةوطني  صــــــختم  املصــــــلح  يف ســــــ اةيون  ل  اةض ب مضخ ةًــــــ خن فرص متكخفئ   - 76
 أول انت خ ت يف اةملد بدون تًور بض   األمم املتحدة.   يت املرعحني قمب إلرات 

  اةرامي  إىل مســـــــخ دة ا فخت اةوطني  صـــــــختم  املصـــــــلح  يف تواصـــــــلوأرتب   فود اإلقلي ي  امل - 77
 خ يت خعــــ  مت اةتطلضخت اةدلقراطي  ةلاــــضب و  توغو  ل  اةتغلب  ل   الفخهتخ ســــل يخ من  الل ا وار

 اةتوغويل. 
ال يق  مًـــةضي انتاـــخر هتديدات اإلرهخب واةتطرف اةضنياي يف املنطق ، واةصـــالت اةع ومخ ز  - 78

تربطفخ   رل  املن       اةوطني . وأالتئ بقلق اســــــــــت رار اهلة خت املســــــــــلح  اةع تاــــــــــنفخ ا  خ خت 
غال  إمخ يرتمأ ب ة  من املتاـــــــــــددة واملتطرف   ل  األهداف املدني . ويســـــــــــخورل اةقلق بوله  خص إزات 
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وأتوله . مخيل، سخ  رم ا يب اةاــــــــخب من تقه يف اةتضليمبوركينخ فخســــــــو و  املدارس يف املنخطق املتًــــــــررة يف
 ةتفنئ  إىل تكوم  نية    ل  إلرات  خك خت ملن ياـــــــــــــــتمه يف انت خنفم إىل  خ   بوكو ترام، وأت فخ 

ت  إمكخني  وصـــــــول مراقيب تقو  اةاـــــــ خفي  من  الل إيتو ي  ل  اـــــــ خن مرا خة األصـــــــول اةقخنوني  و 
اإلنســــخن. وأود أيًــــخ أن أرتب إبناــــخت نية    ن  قًــــخني  ةد م امت خل قواهتخ املســــلح  ةلقوانني اةوطني  

 واملضخي  اةدوةي   قو  اإلنسخن. 
ىل وأود أيًخ أن أ،ين  ل  لفود اةملدان املاخرك  يف اةقوة املارتك  املتضددة ا نسيخت، سخ أدى إ - 79

اهلة خت املســـــــــت رة تضرقب  غ  أن    اةقدرات اةض ليختي    خ   بوكو ترام وتقلي  نطخقفخ ا غرايف. 
وأكرر د وب إىل إقخم  عــــــــراك  أقوى في خ بني  لفود إ خدة اةتوطني واةت هيب وتوفر ترب   صــــــــم  ةلتطرف.

املن  خت اإلقلي ي  ومنفخ االتخد األفريقي، وأعدد  ل  ارورة ه ه اةملدان و  اةملدان املتًررة، وك ة  بني
مكخفح  اةت رد يف امت خل يم ةلقخنون اةدويل اإلنسخل واةقخنون اةدويل  قو  اةرامي  إىل فود ا تن ي   يت 

إىل اإلنســـــــــــــخن واةقخنون اةدويل ةاللئني. وأكروزر د وب ةل ةت ت اةدويل إىل ز دة املســـــــــــــخ دة اةع يقدمفخ 
اةملدان املتًـــررة وإىل اةقوة املاـــرتك  و ن  توا   ة تاـــخد  ل  اةصـــضيد اةســـيخســـي واإلنســـخل ويف جمخل 

 اإلنضخش املمكوزر واةد م اةلولسع واملخيل. 
اةرامي  إىل إ خدة إدمخ  اـــــحخ  بوكو  هخوأعـــــةت بلدان توا   ة تاـــــخد  ل  مواصـــــل  لفود - 80
ملرتمطني ب خ   بوكو ترام، وأت  اجملت ت اةدويل  ل  مســــخ دهتخ يف فئخت أ رى من األعــــ خص او  ترام

ه ا املســض . وأكرر د وب إىل واــت اســرتاتيةي  إقلي ي  ملضخ   األســمخب ا  ري  ةةزم  يف منطق  توا 
ب بضقد أول م متر إقلي ي ةتحقيق االســـــــتقرار يف منطق  توا   ة    ة تاـــــــخد. ويف ه ا اةصـــــــدد، أرتوز

 وآمب أن يكون ه ا امل متر اخلطوة األوىل حنو وات ه ه االسرتاتيةي . تاخد، 
اةرامي  إىل تقدغ املســـــخ دة اإلنســـــخني   هخوإنين أت  اةســـــلطخت اةوطني   ل  أال تتواه يف لفود - 8١

ا يوي  إىل اجملت ضخت احمللي  اةًــــــــــــضي  ، وأن تد و ةصــــــــــــرف األموال املســــــــــــتحق  املضلن  يف م متر أوســــــــــــلو 
 . 20١7يف عمخا/ف اير  اة ي  قد خ دة اإلنسخني  ةنية   ومنطق    ة تاخدةل س
منطق  بلدان وعــــــــضوب وأرتب  ةد م اة ي يواصــــــــب اةاــــــــركخت اإلقلي يون واةدوةيون تقدله إىل  - 82

ز دة مســـخاخهتم  خ يســـتةيب ةالتتيخلخت املتألايدة يف املنطق  مًـــخفرة لفودهم و  اةســـختب، وأت فم  ل 
 ك   اةتنســــــــــــــيق مت األوةو ت اةوطني  واإلقلي ي . ومن املفم اــــــــــــــ خن أن تكون  يت ا فود  ســــــــــــــقويت

ويف  .كليخومتكخمل . فخةتحد ت يف منطق  اةســـــــــــختب مضقدة ومتضددة األبضخد، وتتطلب  ةخ مســـــــــــتدامخ و 
ذنم  األمني اةضخم أرتب   فود ا  خ ي  اةع ب ةتفخ من وم  األمم املتحدة بكخملفخ بقيخدة ه ا اةصـــــــدد، 

حنو إ خدة تن يم اســــرتاتيةي  األمم املتحدة املتكخمل  ملنطق  اةســــختب ومواصــــل  تضأليأل تن ي هخ بواســــط   ج 
إاـــخفي  ملنطق  اةســـختب واـــ خن  موارد تاـــديف فود ماـــرت  بني اةركخنأل أك ر تكخمال. وســـتســـفم ه ه ا 
 دويل  ك   اةتنســـــــــــــــيق و ات طخبت تكخملي وةد متوف  اةد م اةكخيف وك خة  أن تكون مضون  اجملت ت اة

 . بلدان اةسختب
وأت  اجملت ت اةدويل  ل  اســــــــتك خل االســــــــتةخب  األمني  واةضســــــــكري  ألزم  اةســــــــختب  ة امج  - 83

اإلمنخني  ملضخ   األســـــمخب ا  ري  ةلنألا ، ومنت اةتوترات واةضناي، واةتصـــــدي ةلتف ي  واة قر، وتضأليأل قدرة 
 ت ضخت  ل  اةص ود وإقخم  جمت ضخت مسخمل  وتخان  ةلة يت.امل سسخت واجمل
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ملخ تم ةه من لفود مت خني   ملنطق  اةسـختب وإنين أ،ين  ل  اةدول األ ًـخت يف اجمل و   اخل خسـي  - 84
. وأود أيًخ أن أ رب  ن تقديري أل ًخت جملس وتضأليأل ا وانب اإلمنخني  يف ت ضيب اةقوة املارتك متواصل  
ا خل  امللح  إىل واـــــت إطخر م ســـــســـــي ةلقوة املاـــــرتك  يف  وأ يد  كيدل  د  فم هل ه املمخدرة. األمن  

جمخل تقو  اإلنســــــخن وتقيق االمت خل. وتكتســــــب ه ه اآلةيخت أاي  تخع  ةًــــــ خن أن تكون   ليخت 
ســـتفدف اةقوة اةقوة متســـق  مت املمخدرات اإلقلي ي  األوســـت نطخقخ وتســـفم فيفخ وال تًـــر  ةســـكخن اة ين ت

 .وتسفم يف تضأليأل قدرهتم  ل  موالف  األزم  مسخ دهتم
ومضخ    عــــــــ خصوإنين أت  اجملت ت اةدويل  ل  توتيد اةصــــــــ وف يف مكخفح  آف  االجتخر  أل - 8٥

ويتضني اتمخ   ج إقلي ي عخمب إزات مس ة  اهلةرة يركأل  ل  محخي  تدفقخت اهلةرة بطريق  عخمل  وإنسخني . 
خلرين، ومضخ   اةدوافت االلت خ ي  واالقتصـــــــــــــخدي  ةلفةرة، وتاـــــــــــــةيت اهلةرة اآلمن  واةن خمي  تقو  املف
 واملن   .

وأالتئ مت اةقلق اخن خا  دد اةنســــــــــــخت يف املنخصــــــــــــب ا كومي  اةضليخ يف غرب أفريقيخ ومنطق   - 86
خ ةالةتألامــخت اةوطنيـ  ، وفقــ ــددةاةســــــــــــــــختــب، وأتــ  اةملــدان يف املنطقــ  دون اإلقلي يــ   ل  اختــخ  تــداب  

 .ةلة يت اةاخمل  واةنفوا  ةتن ي يف ا يخة اةسيخسي   تفخفرص ماخركمتكني املرأة و واإلقلي ي ، ةتضأليأل 
وأرتــب  الةتألام اةــ ي أ ربــت  نــه تكومتــخ اةكــخم ون ونية   إبمتــخم ترســـــــــــــــيم ا ــدود اة يــ   - 87

واةمحري  املاـــــرتك  بني اةملدين. وأد و اةاـــــركخت إىل مواصـــــل  د م  ن  اةكخم ون ونية   امل تلط  إليت  
 .2002ن األول/أكتوبر تاري ١0 ك   اةضدل اةدوةي  امل ر، اةصخدر  ن كم ا إجنخز واليتفخ وإلن خ  

وأود أن أ رب  ن تقديري  كومخت غرب أفريقيخ ومنطق  اةســـــختب وةالتخد األفريقي وا  خ    - 88
االقتصــخدي  ةدول غرب أفريقيخ واجمل و   اخل خســي  ملنطق  اةســختب واتخد  ر مخنو و ن   ليج غينيخ و ن  

م املتحدة ةغرب أفريقيخ ومنطق  اةســـختب. وأ رب توا   ة تاـــخد  ل  مواصـــل  اةتضخون مت مكتب األم
أيًـــــــــــــــخ  ن تقديري ملن وم  األمم املتحدة يف غرب أفريقيخ ومنطق  اةســـــــــــــــختب ومن  خت اجملت ت املدل 

باكب  وامل سسخت األ رى  ل  عراكتفخ اةو،يق  مت املكتب يف تن ي  واليته. وأود أن أ رب  ن تقديري
خ يمــ ةونــه من لفود ملــوموظ ي  نــ  اةكــخم ون ونية   امل تلطــ   مل  لي اخلــخص وملوظ ي املكتــب  ــخص

 اةسالم واألمن يف غرب أفريقيخ ومنطق  اةسختب. تضأليألسخ دة  ل  من ألب امل تواصل م
 


