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 الساحل أنشطة مكتب األمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة  
  

 تقرير األمين العام  
  

 مقدمة - أوال 
 عرضــــــا ويقدم، 2018 ديســـــــ ر/األول كانون  31 إىل يوليه/متوز 1 من الفرتة التقرير هذا يغطي - 1

 اليت األنشـــطة عن عامة حملة أيضـــا ويتضـــ ن. الســـا   ومنطقة أفريقيا غرب يف واالجتاهات للتطورات عاما
 اســـــــرتاتي ية تنفيذ يف احملرز التقدم وعن الســـــــا   ومنطقة أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب هبا اضـــــــطل 

 يف باحلالة املتعلقة املســــت دات التقرير يورد، ذلك إىل وباإلضــــافة. الســــا   ملنطقة املتكاملة املتحدة األمم
 .(2017) 2349 األمن جملس بقرار ع ال، تشاد حبرية  وض

  
 الساحل ومنطقة أفريقيا غرب في السائدة واالتجاهات التطورات - ثانيا 

 أفريقيا غرب يف مســــــــتقرة الســــــــياســــــــية احلالة ظلت، (S/2018/649) األخري تقريري صــــــــدور منذ - 2
، وني رييا والني ر فاســـو بوركينا يف ســـي ا ال، كبرية  أمنية حتديات مواجهة من الرغم على الســـا   ومنطقة
 املناطق عن احلكومية الســــــلطات نفوذ واحنســــــر للحدود العابرة اإلرهابية اجل اعات أنشــــــطة تزايدت  يث

 املنطقة بلدان فتئت وما. هشـــــــــــــــة أ وال يف فيها يعيشـــــــــــــــون الســـــــــــــــكان يزال ال اليت األطراف يف املوجودة
 انعدام إليها يعزى اليت املعقدة واإلمنائية واألمنية الســــــياســــــية للتحديات للتصــــــدي معا تع   اإلقلي ية دون
 . املتزايد األمن

 وبرملانية جهوية وانتخابات، مايل يف رئاســـــــية انتخابات أجريت، بالتقرير املشـــــــ ولة الفرتة وخالل - 3
 يف االنتخابية الع ليات من املقبلة الدورة  اليا وتتســــــــــــبب. ديفوار كوت  يف حملية وانتخابات، موريتانيا يف

 .املنطقة أحناء مجي  يف حمتدمة توترات
 

 والحوكمة السياسة مجالي في السائدة االتجاهات - ألف 
، االنتخابات قانون إصــــــــــــال  على يوليه/متوز 30 يف الوطنية اجل عية وافقت، فاســــــــــــو بوركينا يف - 4
، كومبـاوري  بليز الســــــــــــــــابق الرئيس  زب وهو، الـدققراطيـة والتقـدمحلزب املؤمتر من أجـ   الطريق مهـد ممـا
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  ق مرة ألول أيضـــــــا اجلديد االنتخابات قانون ويكف . 2020 لعام الرئاســـــــية االنتخابات يف لل شـــــــاركة
 إىل التقديرات  ســـــــــــــب حمت   ناخب مليون 2.5 يضـــــــــــــي  أن شـــــــــــــ نه من مما، التصـــــــــــــويت يف املغرتبني
 . لينياحلا الناخبني من ماليني 5.5
جت   اهلوفويتيني من أج  هو ، جديد سـياسـي  زب يوليه/متوز 16 يف أنشـ ، ديفوار كوت  ويف - 5

 قائدا واتارا احلســـن الرئيس وعنيانبثق عن اندماج عدة أ زاب يف االئتالف احلاكم، ، الدققراطية والســـالم
 م  حتالفه منهيا، املو د احلزب من انســــحب احلزب الدققراطي لكوت ديفوار، أغســــطس/آب 9 ويف. له

 يف والبلدية اإلقلي ية االنتخابات أجريت، أكتوبر/األول تشـــــــرين 13 ويف. احلاكم  زب جت   اجل هوريني
. أشـــــخا  مخســـــة مقت  إىل أدت متفرقة عن  أع ال ارتكاب من الرغم على، كبري   د إىل ســـــل ية بيئة

 الوقت ويف. إقلي يا جملســــا 31 من 19 وعلى، بلدية 201 بني من 117 على احلاكم االئتالف وســــيطر
 . املستقلة االنتخابية الل نة إصال  إىل الدعوة املعارضة واصلت، نفسه

 تواجه احلكومة ظلت بين ا، الوطنية املصــــــــــــــاحلة حتقيق إىل الرامية اجلهود تواصــــــــــــــلت، غامبيا ويف - 6
 خمتلفة  كومية قطاعات يف الع ال وإضـــرابات األراضـــي  يازة على املنازعات وأدت. داخلية انقســـامات

 يف يتبق مل، يونيــه/ زيران 29 يف أجري الــذي الوزاري التعــديــ  إثر وعلى. التوترات  ــدة تصــــــــــــــــاعــد إىل
 تفتيت زيـادة إىل ع ليـا أدى ممـا، الوطنيـة املصــــــــــــــــاحلـة و زب املو ـد الـدققراطي احلزب ســـــــــــــــوى احلكومـة
 . احلاكم االئتالف

 نتائج على واملعارضــــــة احلكومة بني اخلالفات بســــــبب الســــــياســــــية التوترات اســــــت رت، غينيا ويف - 7
 اجملالس يف عضــــــــــوا 342 تنصــــــــــيب يف الت خري وأدى. فراير/شــــــــــبا  4 يف أجريت اليت احمللية االنتخابات

 ارتكاب منها العديد شـــــهد عامة مظاهرات اندالع إىل الشـــــ ن هبذا املعارضـــــة وقلق  ديثا املنتخبة البلدية
 املعل ني إضـراب خاصـة، االجت اعية االضـطرابات تزايد بفع  السـياسـية التوترات وتفاق ت. عن  أع ال
 الدســـتورية احملك ة لرئيس لل دل املثري والعزل، أكتوبر/األول تشـــرين 3 يف بدأ الذي الوطين الصـــعيد على
 هباعتبار  العزل املعارضة قادة وأدان. اإلدارة سوء بزعم احملك ة من مقدم منه الثقة لسحب الت اس إثر على

 ديالو دالني ســــيلو املعارضــــة زعيم مركبة تعرضــــت، أكتوبر/األول تشــــرين 23 ويف. ســــياســــية دواف عزال ذا 
 . جبرا  أصيب قد سائقه كان  وإن، ب ذى يصب مل أنه غري، بقذيفة إصابتها نتي ة ألضرار

 جمال يف املاثلة التحديات من الرغم على مســــــــــــتقرة ليريا يف واألمنية الســــــــــــياســــــــــــية احلالة وظلت - 8
 دوالر بليون 16 ملبلغ املزعوم االختفاء بش ن القائم اجلدل الوطين احلوار يف الصدارة مركز وا ت . احلوك ة
 احملك ة قاضــــــي ضــــــد العزل إلجراءات النواب جملس مباشــــــرة جانب إىل، دوالر( مليون 102 )حنو ليري
 وبدأت. والفســاد الســلطة اســتع ال وإســاءة الســلو  بســوء ادعاءات على بناء، جنا  كابنه،  املعاون العليا

 توترات إىل العزل إجراءات أدت بين ا، ســــــل ية مظاهرات ونظ ت، املزعوم األموال اختفاء يف التحقيقات
 . العليا واحملك ة النواب جملس بني العالقة يف
أيلول/ســـبت ر. وهي ن  زب  1موريتانيا، أجريت االنتخابات احمللية واجلهوية والتشـــريعية يف  ويف - 9

 157من  89االحتاد من أج  اجل هورية احلاكم على االنتخابات اليت جرت يف أجواء ســـــــــــــــل ية، ف  رز 
احمللية. ويف أعقاب جب ي  اجملالس اجلهوية وب غلبية املقاعد يف اجملالس  هز و فإىل جانب مقعدا يف الرملان، 

 /األول تشــــــــــــرين 29 ويف. جديدة  كومة تشــــــــــــكي  عن العزيز عبد ولد حم د االنتخابات، أعلن الرئيس
 أج  من االحتاد  زب م  اندماجه عن، املعارضـــــــــة اجل اعات أكر ثاين وهو، الوئام  زب أعلن، أكتوبر
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 مســـــــــؤولني عدة علنا دعا، بالتقرير املشـــــــــ ولة الفرتة وخالل. الرملان لرئيس نائبا قائده وانُتخب، اجل هورية
 اهتامه رغم ثالثة لوالية الرتشـــــــ  عزمه مرارا الرئيس وأنكر. ثالثة لوالية الرتشـــــــ  إىل الرئيس املســـــــتوى رفيعي
 . املعارضة جانب من ذلك خبالف

 املشاركة على، السياسي اجل ود من عامني من يقرب ما مرور بعد، املعارضة وافقت، الني ر ويف - 10
 وهي نت. الســـياســـي للحوار الوطين اإلطار وإ ياء االنتخابات قانون بتنقي  مكلفة مشـــرتكة تقنية جلنة يف

 مناسبات عدة يف إيسوفو حم دو الرئيس وذكر. السياسية السا ة على 2021 لعام الرئاسية االنتخابات
 . واليته انتهاء عند منصبه عن سيتخلى أنه
 يف املقررة والرملـــانيـــة الرئـــاســـــــــــــــيـــة االنتخـــابـــات عشـــــــــــــــيـــة تزايـــدا التوترات تشـــــــــــــــهـــد، ني رييـــا ويف - 11
 .2019آذار/مارس  2، وانتخابات  كام املقاطعات وجمالس الواليات املقررة يف 2019شــبا /فراير  16
 يف جرت اليت املقاطعات انتخابات يف األمن قوات اســــــــــــتغاللب أفادت تقارير نتي ة شــــــــــــواغ  أثريت وقد

 على داخليا املشــــــــردين بقدرة املتعلقة والتحديات، املزعوم األصــــــــوات شــــــــراء ظاهرة وتنامي، األخرية اآلونة
 وعقب. والرعاة املزارعني بني في ا املســـــــــــــــت رة العن اإلرهاب و  أع ال ظ  يف االنتخابات يف املشـــــــــــــــاركة
 سلسلة يف بارزة أمساء انض ت، احلاكم التقدميني ع وم مؤمتر  زب يف انقسام عن يوليه/متوز يف اإلعالن

 . املعارض الدققراطي الشعيب احلزب صفوف إىل االنشقاقات من
 /شــــــــــبا  24 يف املقررة الرئاســــــــــية لالنتخابات التحضــــــــــريية األع ال اســــــــــت رت، الســــــــــنغال ويف - 12
 أيدت، 2018 أغســــــــــــــطس/آب 30 ويف. واحلكومة املعارضــــــــــــــة بني التوتر  دة تزايد م ، 2019 فراير
، الرئاســــــية لالنتخابات احملت   املرشــــــ  حبق ســــــنوات مخس بالســــــ ن الصــــــادر احلكم االســــــتئناف حمك ة
 ويف. داكار ع دة بصــــــفته مهامه من يعفيه رئاســــــي مرســــــوم صــــــدر، وا د بيوم ذلك وبعد. ســــــال خليفة
كرمي واد، ابن الرئيس الســــابق عبد اد واد، إدراج   طلب العليا احملك ة رفضــــت، أيضــــا أغســــطس/آب 30

 امسه يف س   الناخبني، وهو شر  جيب استيفاؤه للرتش  لالنتخابات الرئاسية. 
أيار/مايو،  12ويف سرياليون، اتس ت احلالة السياسية، منذ تنصيب الرئيس يوليوس مادا بيو يف  - 13

، يونيه/ زيران 26 ويفبانعدام الثقة املتزايد بني  كومته وأنصــــــــار الرئيس الســــــــابق إرنســــــــت باي كوروما، 
، اإلنســـــان ق قو  جلنة فيها مبا، مســـــتقلة وجلان  كومية شـــــبه مؤســـــســـــات عدة جمالس مهام الرئيس علق
، االنتقالية املر لة دارةإل فريق قدم، يوليه/متوز 4 ويف. والدويل الوطين الصـــــــــــــــعيدين على انتقادات أثار مما

، والوكاالت واإلدارات الوزاراتالراهنة يف خمتل   حالةلل تقييم ع لية إلجراء أبري /نيسان يف الرئيس أنش ه
 اإلدارة يف املســـــــتوى رفيعي مســـــــؤولني ضـــــــد بالفســـــــاد ادعاءات عدة التقرير وتضـــــــ ن. احلكومة إىل تقريره

 . للسا رات مطاردة بتنظيم املدين اجملت   منظ ات وبعض املعارضة قب  من اهتامات أثار مما، السابقة
 لدول االقتصـــــــادية لل  اعة املشـــــــاركني امليســـــــر ين برعاية توغو أبناء بني احلوار ع لية وتواصـــــــلت - 14
 من الرغم وعلى. كونــدي  ألفــا، غينيــا ورئيس، أدو - أكوفو دانكوا أدو نــانــا، غــانــا رئيس، أفريقيــا غرب

 حيرز مل،  زبا 14 عددها البالغ املعارضـــــــــــــــة أ زاب وائتالف توغو  كومة من ك   قدمها اليت التنازالت
 وضعتها اليت أبري /نيسان 14 طريق خريطة تنفيذ طرائق  ول اخلالفات الست رار نظرا حمدود تقدم سوى

التابعة  التيســــــــــري جهة عقدت، بالتقرير املشــــــــــ ولة الفرتة وخالل. أفريقيا غرب لدول االقتصــــــــــادية اجل اعة
 وكوناكري أكرا يف التوغوليني املصـــــلحة أصـــــحاب م  اجت اعات أفريقيا غرب لدول االقتصـــــادية ل  اعةل
 أكدا الطرفني كال  أن من الرغم وعلى. بالع لية قدما املضـــــــــــــي إىل والســـــــــــــعي احملرز التقدم لتقييم لوميو
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 بشــــــــــ ن اســــــــــتفتاء إجراء على تصــــــــــ ي ها إبداء أيضــــــــــا احلكومة واصــــــــــلت، الطريق خبريطة التزامه ا جمددا
 املعارضـــةأ زاب  ومتســــكت. 2018 هناية قب  وتشــــريعية حملية انتخابات وتنظيم الدســــتورية اإلصــــال ات

 التحضــــــــــــــرييــة األع ــال وقــاطعــت، تاالنتخــابــا إجراء قبــ  االنتخــابيــة اإلصـــــــــــــــال ــات بــاعت ــاد مبطــالبهــا
 املعارضـــــةأ زاب  وواصـــــلت. االنتخابات يف تشـــــار  لن أهنا إىل، ال ق وقت يف، وأشـــــارت، لالنتخابات

 . وا د جانب من إصال ات هتأمس ما ضد الشوارع يف مظاهرات تنظيم أيضا
 

 األمنية االتجاهات - باء 
 ه  ات نفذت  يث، وني رييا والني ر ومايل فاســـــــــــــــو بوركينا يف متقلبة األمنية احلالة ظلت - 15

 اإلرهابية اجل اعات ذلك يف مبا، الدول غري من مسلحة جهات يد على والعسكريني املدنيني ضد متكررة
 اجل اعات يد على متزايدة ه  ات فاســـــو بوركينا وشـــــهدت. األهلية وامليليشـــــيات اإلجرامية والشـــــبكات

مبا يف ذلك ، اجملاورة البلدان تواجه اليت األمنية املخاطر تزايد إىل أدى مما، البلد وجنوب شــــــــــرق يف املتطرفة
 على الني ر يف ســـــــــــي ا ال، القبائ  بني في ا العن  أع ال أيضـــــــــــا وتصـــــــــــاعدت. توغو ورمبا، الني ربنن و 
 اليت اهل  ات زالت ما، العســـــــــــــــكرية الع ليات تكثي  من الرغم وعلى. مايل م  الغربية احلدود امتداد
 بوكو مجاعة شـــــــــــن ظ  يف ني رييا يف األمن انعدام  الة تفاقم إىل تؤدي العصـــــــــــابات وأفراد الرعاة ينفذها
 النشطة اإلرهابية اجل اعات أن ويبدو. الني ريية العسكرية املواق  على النطاق واسعة ه  ات لعدة  رام
 تقاســم على اهل  ات أمنا  تدل  يث، بينها في ا التنســيق مســتوى تعزيز على تع   الســا   منطقة يف

 .بينها في ا وثيق تعاون وعلى اجل اعات بني لل هام
، ســــــبت ر/أيلول 15 إىل يوليه/متوز 1 من الفرتة يف أمنيا  ادثا 125 ســــــ  ، فاســــــو بوركينا ويف - 16
 عن اإلرهابية اهل  ات وأســـفرت. كك   2017 عام يف املســـ لة احلوادث عدد ضـــع  من يقرب ما أي

، بالتقرير املش ولة الفرتة خالل فاسو بوركينا شرق يف والعسكريني املدنيني من ضحية 65 من أكثر سقو 
ملواجهة تزايد و . اهتعقيديتزايد  ع لياتوانطوت على ، كك   2017 عام يف فقط ضـــــــــــــــحايا ب رب  مقارنة

 . وسوملوروم وأوداالن  مقاطعات يف عسكرية ع ليات احلكومة نفذتانعدام األمن، 
ويف الني ر، واجهت قوات الدفاع واألمن حتديات مســــت رة يف غرب وجنوب البلد. ففي جنوب  - 17

شـــــــــرق الني ر، كث  ك  من مجاعة بوكو  رام وتنظيم الدولة اإلســـــــــالمية يف غرب أفريقيا غاراهت ا املنفذة 
 عر احلـــدود. وتزايـــدت أيضـــــــــــــــــا ع ليـــات االختطـــاف طلبـــا للفـــديـــة منـــذ آخر فرتة مشـــــــــــــــ ولـــة بـــالتقرير.

الني ر، واصــــ  مقاتلو تنظيم الدولة اإلســــالمية يف الصــــحراء الكرى اســــتخدام منطقيت تيالبريي  غرب ويف
وتاهوا كقاعدتني خلفيتني لع لياهتم يف بوركينا فاســــــــو ومايل. وأدى ذلك إىل وقوع اشــــــــتباكات متفرقة م  

الني ر، تواصـــــلت احلوادث قوات األمن وأع ال عن  ضـــــد املدنيني. ويف املناطق الشـــــ الية والشـــــرقية من 
 اإلجرامية العنيفة، مبا يف ذلك أع ال قط  الطريق واختطاف املركبات على الطرق. 

 اســـــــــــــــتهداف من تتحول ع لياهتا يف  رام بوكو مجاعة تتبعها اليت اخلطط أن يبدو، ني رييا ويف - 18
. عســــكرية أهداف على مباشــــرة ه  ات تنفيذ إىل واألســــواق احلكومية واملنشــــ ت والعبادة التعليم أماكن
، يوليه/متوز من األول األســــــــــــبوع خالل، باما يف عســــــــــــكرية قافلة على نفذ ه وما أن التقارير أفادت فقد

، يوليه/متوز 15 ويف. العســـــــــــكرية املعدات يف وخســـــــــــائر آخرين 23 واختفاء جنود 10 مقت  عن أســـــــــــفر
 جيلي يف 81 للفرقة التاب  املتقدم لواءال مقر  رام بوكو مجاعة من بالســـــــــــــــال  مدج ون مقاتلون اقتحم
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 جنديا 30  رام بوكو مجاعة قتلت، ســــبت ر/أيلول 1 ويف. جنديا 48 عن يق  ال ما وقتلوا، يويب( )والية
 .بورنو والية مشال يف زاري قرية على وأغارت

 األروا  يف خســــــائر عن والرعاة املزارعني بني النزاعات أســــــفرت، بالتقرير املشــــــ ولة الفرتة وخالل - 19
. اإلنســــان حلقوق وجتاوزات انتهاكات وعن، الســــكان وتشــــريد امل تلكات وختريب العيش أســــباب وتبديد
 الرئيسية املنش  بلدان تعد اليت والني ر ومايل فاسو بوركينابني  للحدودعبور  حماور الساخنة النقا  ومشلت
 ذلك كان  وإن، العن  أع ال اندالع ني رييا أحناء مجي  يف الواليات من العديد وشهدت. املاشية لت ارة
 واشــــــــتداد. الشــــــــرقية الشــــــــ الية املنطقة يف وتارابا أداماوا والييت ويف، األوســــــــط احلزام منطقة يف أكر بوترية

 فقدانما يالزمه من و  والتصــــــــحر؛ الدقغرافية بالضــــــــغو  وثيقا ارتباطا مرتبط واملزارعني الرعاة بني النزاعات
 اليت واملصـــــــــــاعب؛ املناخ تغري بفع  تفاقمي ، والذياملومسية املاشـــــــــــية ه رة وطرق املراعي من ال تياطياتل

 الرعوية القوانني وإنفاذ؛ املناخ تغري م  التكي  وســــــــياســــــــات لألراضــــــــي الفعالة اإلدارة خطط تنفيذ تعرتي
؛ النزاعات لتسوية التقليدية اآلليات وتعط ؛ واالقتصادية السياسية املصاحل وهي نة؛ حمدودا تنفيذا السارية
 . األسلحة وانتشار

 االقتصــــــادية واجل اعة أفريقيا وســــــط لدول االقتصــــــادية اجل اعة بني املشــــــرت  الق ة مؤمتر وخالل - 20
 إزاء القلق عن واحلكومات الدول رؤســـــــــــــــاء أعرب، لومي يف يوليه/متوز 30 يف املعقود أفريقيا غرب لدول

. خا  بشــــك  املناخ لتغري الســــلبية اآلثار بســــبب واملزارعني الرعاة بني العنيفة النزاعات وانتشــــار تصــــاعد
، منتظ ة مشـــــــــــــــاورات عقد املنطقتني يف واألمن احليوانية والثروة الزراعة عن املســـــــــــــــؤولني الوزراء إىل وطلبوا

 النزاعات تلك وقوع دون احليلولة إىل الرامية التدابري حتديد أج  من، واملزارعني الرعاة منظ ات مبشــــــــــــــاركة
 .السل ية بالوسائ  وإدارهتا

خطرا على الســــــالم شــــــك  تاجلرائم البحرية وأع ال القرصــــــنة قبالة ســــــوا   غرب أفريقيا ظلت و  - 21
خسائر يف اإليرادات واألمن والتن ية يف املنطقة. ووفقا ألرقام  كومية، أسفرت اجلرائم املتصلة بالنفط عن 

كانون الثاين/يناير إىل   1يف الفرتة من يف الســـــــــــــــنة املاضـــــــــــــــية. و يف ني رييا بليون دوالر  2.8تقدر حبوايل 
اجلرائم البحرية وأع ال القرصـــــــــــــــنة يف  ادثا من  وادث  82تشـــــــــــــــرين الثاين/نوف ر، أُبلغ عن وقوع  23

 .غينيا خليج
 غرب ءأحنا مجي  يف باملخدرات االجتار تزايد، الســــــــــــابق التقرير يفوصــــــــــــفت  اليت باحلالة ومقارنة - 22

 يف باالعرتاض املعنية املشــــــــــرتكة الع   ةفرقأ   زت، وني رييا وغامبيا بنن ففي. الســــــــــا   ومنطقة أفريقيا
 وخالل. أكتوبر/األول وتشـــــرين يوليه/متوز بني ما الفرتة يف الكوكايني من كيلوغراما  50 من أكثر املطارات

 من كيلوغرامــات  8 و، امليثــامفيتــامني من كيلوغرامــات  6 من أكثراألفرقــة  تلــك   زت، نفســـــــــــــــهــا الفرتة
 أيضا وأفيد. القنب من طن 2.6 و، (2018 عام من األول النص  يف احمل وز احل م )ضع  اهلريويني

 من أكثر املختصـــــــــــــــــة الســـــــــــــــلطـــات   زت  يـــث، املنطقـــة أحنـــاء مجي  يف املخـــدرات إنتـــاج تزايـــد عن
 . والفيناستني اإليفيدرين من كيلوغرام 100

 
 االقتصادية االجتماعية االتجاهات - جيم 

 النســـــبة هذه وتعزى، 2019 يف املائة يف 2.9 إىل املنطقة يف االقتصـــــادي الن و يصـــــ  أن يتوق  - 23
 الناتج من املائة يف 75 بنســــــــــبة تســــــــــهم اليت ني رييا يف املائة يف 2.1 بنســــــــــبة منو معدل لتوق  أســــــــــاســــــــــا
 تواص  أن يتوق  بين ا، املائة يف 7.6 ديفوار كوت  يف الن و يبلغ أن ويتوق . لل نطقة اإلمجايل االقتصادي
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. املائة يف 8.6 بنســـــــــبة منوا حتقق أن يتوق   يث، أفريقيا غرب يف منوا االقتصـــــــــادات أســـــــــرع تصـــــــــدر غانا
 اإلمجايل احمللي الناتج إىل الدين نســــبة بلدان عدة يف بلغت  يث، العام الدين مســــتويات ارتفاع وتواصــــ 
 الدويل النقد صـــــــــندوق به يوصـــــــــي الذي املائة يف 50 البالغ األقصـــــــــى احلد يفوق ما أي، املائة يف 69.8
 .الدويل والبنك
 باستثناء، 2019 يف أفريقيا غرب يف اقتصاديا انتعاشا أفريقيا غرب لدول املركزي املصرف ويتوق  - 24

 أي يطرأ مل إذا، املتوسط األج  يف املائة يف 4 الن و يبلغ أن ويرتقب. والتشييد والبناء اخلدمات قطاعات
 أهداف حتقيق أمام املاثلة التحديات وتشـــــ  . مواتية اخلارجية البيئةكانت و  املتبعة الســـــياســـــات على تغيري

 مقارنة واخلارجية احمللية لالســــتث ارات املتدين املســــتوى الســــا   ومنطقة أفريقيا غرب يف املســــتدامة التن ية
 الكفاءة حتسني إىل احلاجةفضال عن ، احمللي الدخ  تعبئة تعرتض اليت العراقي  واست رار، األخرى باملناطق

 حتقيق عرقلة إىل األمنية الشـــــــــــــــواغ  تؤدي، ذلك على وعالوة. املايل والتكام  والت ارة العام اإلنفاق يف
 .واخلدمات والسل  األشخا  تنق   رية منها بسب ، اإلقلي ي االقتصادي التكام 

 
 اإلنساني العمل مجال في االتجاهات - دال 

 األمن انعدام بســــــبب القلق إىل تدعو الســــــا   ومنطقة أفريقيا غرب يف اإلنســــــانية احلالة تزال ال - 25
 األوبئة تفشـــــــــي نوبات جراء من تفاق ا احلالة هذه وتزيد، أســـــــــاســـــــــا القســـــــــري التشـــــــــريد و االت الغذائي
 املســـــــاعدات إىل  اجة يف هم شـــــــخ  مليون 24 من يقرب وما. اخلارجية الصـــــــدمات من املناعة وعدم

 الناتج اجلفاف أدى، والني ر وموريتانيا ومايل والســـــنغال وتشـــــاد فاســـــو بوركينا ففي. املنطقة يف اإلنســـــانية
. 2018 يف واملراعي املياه يف  اد ع ز وإىل احملاصـــــــي  يف شـــــــديد تراج  إىل 2017 يف األمطار قلة عن

 أزمة منذ س   أن يسبق مل  دا السا   منطقة يف التغذية وسوء الغذائي األمن انعدام مستويات وبلغت
 موســــــــــم ذروة يف الغذائية املســـــــــــاعدة إىل عاجلة حباجة هم من عدد بلغ فقد. 2012 لعام الغذائي األمن

 يواجهون طف  مليون 2.1 يزال وال، شخ  ماليني 5.8 من أكثر أغسطس/وآب يوليه/متوز يف اجلفاف
 است ابتهم اإلنساين الع   جمال يف الشركاء عزز وقد. 2018 نوف ر/الثاين تشرين يف احلاد التغذية سوء

 إىل  اجة يفماليني شخ  هم  5.8 نص   وايل إىلة املساعد موادفق، 2017 عاماعتبارا من أواخر 
. جلفافا موسـم ذروة يف شـهريا شـخ  مليون 2.5 إىل املسـاعدة العاملي األغذية برنامج وقدم. املسـاعدة
 حتســــن يف 2018 يوليه/متوز أواخر منذ املنطقة من كثرية  أجزاء يف مواتية أمطار ســــقو  يســــهم أن ويتوق 

 إىل  اجة يف 2017عام  جفاف من املتضــــــــــــررة احمللية اجملت عات ســــــــــــتكونغري أنه . واملراعي احملاصــــــــــــي 
 وتكبدت األغذية من ا تياطياهتا اســتهلكت أن بعد، العيش ســب  إرســاء إعادة أج  من مطردة مســاعدة
 . املاشية يف كبرية  خسائر

 تشــــــريد يف تتســــــبب الســــــيئة املعيشــــــة وظروف األمن انعدام  الة ظلت، تشــــــاد حبرية  وض ويف - 26
، الداخلي التشـــــــريد إىل شـــــــخ  مليون 2.4 عن يزيد ما تعرض، أكتوبر/األول تشـــــــرين و ىت. الســـــــكان

تستضي   والني ر والكامريون تشادظلت و ، 2017 عام من نفسها الفرتة يف شخ  مليون 2.3 مقاب 
 مليون انضــــــاف، 2018 عام من األول النصــــــ  ومنذ. الني رييني الالجئني من 230 660 عن يزيد ما

 جم وع على  اليا يؤثر الذي الغذائي األمن انعدام من تشـــاد حبرية  وض يف املتضـــررين عدد إىل شـــخ 
 . و دها ني رييا من الشرقية الش الية املنطقة يف شخ  ماليني 3 بينهم من، شخ  ماليني 5
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 بفضـــــــــ  تراجعا، 2010 منذ أاألســــــــــو  هي، تشــــــــــاد حبرية  وض يف الكولريا لوباء نوبة وتشــــــــــهد - 27
 الع   جمال يف والشـــــــــــــــركاء واحلكومات احمللية اجملت عاتمن جانب  ســـــــــــــــت ابةاالو  الوقايةجهود  تكثي 

 يف  الة 742 ســـــ لت  يث، فيها املشـــــتبهاجلديدة  الكولريا  االت اخنفضـــــت، ني رييا ويف. اإلنســـــاين
 يف األســـــــــــبوع يف  الة 3 000  وايل بلغت أن بعد، 2018 أكتوبر/األول تشـــــــــــرين أوائ  يف األســـــــــــبوع
 بلغ أن بعد، نفسها الفرتة يف األسبوع يف جديدة  الة 20 تس ي ب الني ر وأفاد. سبت ر/أيلول منتص 

 . سبت ر/وأيلول أغسطس/آب بني ما األسبوع يف  الة 400 من أكثر املس لة احلاالت عدد
 ماليني 6 من أكثر إىل املســـــــــــاعدات بإيصـــــــــــال تشـــــــــــاد حبرية  وض يف املعونة منظ ات وقامت - 28

 ويع  . األمن انعدام ذلك يف مبا، العقبات من العديد مواجهة من الرغم على، 2018يف عام  شــــــــــخ 
 العن  يزال ال  يث، ني رييا من الشـــــــرقية الشـــــــ الية املنطقة يف اإلنســـــــاين اجملال يف عام  3 000  ويل
، أكتوبر/األول تشــرين 15 ففي. املعونة تقدمي ع ليات ويقوض شــديدة إنســانية معاناة يف يتســبب املســل 
، األمحر للصـــــليب الدولية الل نة م  تع   قابلة إعدام على أفريقيا غرب يف اإلســـــالمية الدولة تنظيم أقدم
 . ني رييا من الشرقية الش الية املنطقة يف
 األشـــــــخا  ملســـــــاعدة دوالر بليون 1.6 توفري 2018 عام يف اإلنســـــــانية املنظ ات طلبت وقد - 29

 قد املاحنة اجلهات تكن مل، أكتوبر/األول تشـــــــرين 22 و ىت. تشـــــــاد حبرية  وض يف النزاع من املتضـــــــررين
 .املبلغ هذا من املائة يف 46 سوى وفرت

 
 االتجاهات السائدة في مجال حقوق اإلنسان  

ما زالت  الة اإلنســـــــــان يف غرب أفريقيا ومنطقة الســـــــــا   مثرية للقلق ع وماي. فاجل اعات اإلرهابية  - 30
يف ســــــالمة ســــــلبا مت ادية يف انتهاكها للقانون الدويل اإلنســــــاين والقانون الدويل حلقوق اإلنســــــان، وهو ما يؤثر 

احمللية وأمنها. وباســت رار اجلناة يف أفعاهلم بال عقاب، أصــب  اتســاع نطاق االشــتباكات بني املزارعني اجملت عات 
والرعاة واشـتداد  دهتا، إضـافة إىل العن  القبلي وأع ال قط  الطرق وسـرقة املواشـي، عوام  متس مبا جملت عات 

 ة، واحلق يف االنتصاف القضائي.الشعوب األصلية من احلق يف احلياة والسالمة البدنية ويف امللكي
وخالل الفرتة املشــــ ولة بالتقرير، أعربت مجاعات  قوق اإلنســــان احمللية والدولية عن جزعها من  - 31

اعتقال املدافعني عن  قوق اإلنسـان وا ت ازهم وإدانتهم يف بعض البلدان يف املنطقة، منها بوركينا فاسو 
ختاذ نظام العدل وســــيلةي مل رب معينة يشــــكث    ر عثرة أمام تعزيز اأن وموريتانيا والني ر. فهنا  قلق من 

املؤسسات الدققراطية. ويف تطور إجيايب، أُطلق سرا  ثالثة فاعلني ني ريني مرموقني من اجملت   املدين بعد 
عبيد،  قضائهم أربعة أشهر يف اال ت از. غري أنه يف موريتانيا، ما زال زعيم  ركة إلغاء الرق، بريم ولد داه

مبقعد وزه فرغم الهتامه بالتحريض على العن ، رهن اال ت از. و  2018آب/أغســــــــــــطس  7املعتق  منذ 
 مل يت كن من شغله.فإنه يف االنتخابات الرملانية، 

نت الســـــــلطات جلنة احلقيقة وُأ رز  - 32 بعض التقدم يف مســـــــار املصـــــــاحلة الوطنية. ففي غامبيا، دشـــــــث
مشـــاورات جرت يف البلد برمتثه بشـــ ن العدالة االنتقالية بدعم من صـــندوق واملصـــاحلة والتعويضـــات، عقب 

بناء الســـالم. ويف بوركينا فاســـو، نظثم اجمللس األعلى لل صـــاحلة والو دة الوطنية اجت اعات يف مجي  أحناء 
البلد لتوعية الســــكان واســــتشــــارهتم بشــــ ن ع لية املصــــاحلة، بت وي  من صــــندوق بناء الســــالم أيضــــاي. ويف 

 يريا، ُأ رز تقدم حمدود يف تنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة.ل
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وصـــــدرت عن املعارضـــــة واجملت   املدين والنقابات الع الية ومجاعات أخرى ادعاءات تفيد بوقوع  - 33
انتهاكات حلرية االجت اع و رية التعبري يف عدة بلدان، منها بنن والســــــــــــــنغال وغامبيا وغينيا وكوت ديفوار 

تانيا وني رييا. وأسفرت اشتباكات بني متظاهرين وقوات األمن عن إصابات وخسائر يف األروا ، يف وموري
خضـــم شـــواغ  بشـــ ن اســـتخدام القوة غري املتناســـب يف  ف  النظام العام. ويف غينيا، أســـفرت مظاهرات 

ان وأصــيب عدة متكررة شــهدهتا الفرتة املشــ ولة بالتقرير عن عدة خســائر بشــرية. ويف غامبيا، قُت  شــخصــ
 زيران/يونيه. ويف  28يف  ملتظاهرينأشـــــــــــــــخا  آخرين جبرو  على أيدي الشـــــــــــــــرطة أثناء تفريقها بعن  

 29و  27ني رييا، اندل  اشـــــتبا  بني أعضـــــاء احلركة اإلســـــالمية يف ني رييا وقوات األمن يف أبوجا يومي 
عضــــــوا على األق  من أعضــــــاء  45تشــــــرين األول/أكتوبر. ووفق ما ذكرته مجاعات حلقوق اإلنســــــان قُت  

احلركة اإلســـــــــــــــالمية يف ني رييا على أيدي قوات األمن الني ريية )اليت ادعت أن عدد القتلى بلغ ســـــــــــــــتة 
شــخصــاي آخرين إلصــابات نارية. وقي  إن قوات األمن اعتلقت أيضــا مئات  122أشــخا ( في ا تعرثض 

 من املتظاهرين املنت ني إىل احلركة اإلسالمية يف ني رييا.
 

 الجنسانية المسائل -هاء  
خالل الفرتة املشـــــــــ ولة بالتقرير، ظ  متثي  املرأة يف املناصـــــــــب العليا يف مجي  أحناء املنطقة متدنيا  - 34

رغم إ راز بعض التقدم يف هذا الصدد. فقد انُتخبت امرأتان يف منصب ع دة املدينة يف باجنول وداكار، 
نســــاء من بني أعضــــائها األ د  5عويضــــات يف غامبيا يف عضــــويتها في ا تضــــم جلنة احلقيقة واملصــــاحلة والت

نســـــــــــــاء من بني  7تشـــــــــــــرين األول/أكتوبر، ُعي نت  30عشـــــــــــــر. ويف موريتانيا، وعقب تعدي   كومي يف 
وزيرا يف احلكومة. وواصـــــــــــــــلت البلدان واملنظ ات اإلقلي ية جهودها املبذولة لتنفيذ قرار جملس األمن  23

1325 (2000). 
وما زالت  قوق املرأة تتعرض النتها  ممنهج على أيدي اجل اعات اإلرهابية، ك  اعة أنصــــــــــار  - 35

اإلســــــــــالم يف أحناء من مشال بوركينا فاســــــــــو ومجاعة نصــــــــــر اإلســــــــــالم واملســــــــــل ني يف غرب الني ر ومجاعة 
. وتفيد التقارير أن النســــاء يتعرضــــن لالختطاف، واال ت از التعســــفي،  رام يف مشال شــــرق ني رييا بوكو

 شىت أشكال العقاب البدين والعن  اجلنسي.ل، و تهن ركلقيود تفرض على و 
  

 أنشطة مكتب األمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل -ثالثا  
 الخاصة التي اضطلع بها ممثلي الخاص والمهامالمساعي الحميدة  -ألف  

واصــــ  ممثلي اخلا  لغرب أفريقيا ومنطقة الســــا   تقدم الدعم لل هود الرامية إىل احلفا  على  - 36
السالم يف املنطقة، بالتعاون م  الشركاء اإلقلي يني والدوليني، بتعزيز ودعم احلوار الوطين الشام  لل  ي ، 

 ات شفافة وموثوقة وسل ية.واإلصال ات الدستورية واملؤسسية، إضافةي إىل انتخابو قوق اإلنسان، 
متوز/يوليـــــه، أجرى خالهلــــا  10إىل  8وقـــــام ممثلي اخلـــــا  بزيـــــارة إىل كونـــــاكري يف الفرتة من  - 37

مبا ثات م  ممثل ي احلكومة واملعارضـــــة. وشـــــ ا  اجلهات صـــــا بة املصـــــلحة على التع ي  بتنفيذ االتفاق 
، والت اس  لول توافقية املنحى 2016ر تشــــــــرين األول/أكتوب 12الســــــــياســــــــي الذي   التوصــــــــ  إليه يف 

 إلصال  جلنة االنتخابات.

https://undocs.org/AR/S/RES/1325%20(2000)
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وواصـــــــــ  ممثلي اخلا ، بصـــــــــفته ممثلي الرفي  املســـــــــتوى لني رييا، مشـــــــــاوراته م  اجلهات الوطنية  - 38
 .2019الرئيسية صا بة املصلحة من أج  هتيئة بيئة مالئ ة إلجراء انتخابات عامة سل ية يف عام 

ا  بعثة مشــــــــــــرتكة ملر لة ما قب  االنتخابات موفدة إىل ني رييا م  اجل اعة واســــــــــــته  ممثلي اخل - 39
تشرين األول/أكتوبر وشار  يف  31إىل  29االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي يف الفرتة من 

ني هذه البعثة. وخالل البعثة، أجرى مشـــــــــــــاورات م  رئيس البلد ومكتب املفتش العام فيه وكبار املســـــــــــــؤول
 العسكريني ومنظ ات من اجملت   املدين وجهات فاعلة ومؤسسات رئيسية أخرى.

تقييم للتقدم ل تشـــــــــــــــرين الثاين/نوف ر 10إىل  7وقام ممثلي اخلا  بزيارة إىل ليريا يف الفرتة من  - 40
أن على ين الســلطات الوطنية ومنظ ات اجملت   املدشــ   احملرز منذ إغالق بعثة األمم املتحدة يف ليريا. و 

 تع   معاي على تعزيز احلوك ة، مبا يف ذلك يف قطاع األمن.
ممثلي اخلــا ، أثنــاء وجوده يف كوتونو إللقــاء خطــاب  تبــا ــثكــانون األول/ديســـــــــــــــ ر،   4ويف  - 41

أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، م  اجلهات احلكومية جمل وعة دول اســـــــــــتهاليل يف اجل عية الرملانية 
واإلصـــــــال ات  2019في ا يتعلق باألع ال التحضـــــــريية لالنتخابات التشـــــــريعية لعام املصـــــــلحة  صـــــــا بة

  السياسية اجلارية يف ينن.
 

 الحفاظ على السالم  
متوز/يوليه، اضـــطل  ممثلي اخلا  ببعثة مشـــرتكة موفدة إىل غامبيا م  رئيس  13إىل  11يف الفرتة من  - 42

كلود برو. وتركزت املبا ثات على متابعة املؤمتر الدويل   - رب أفريقيا، جانمفوضية اجل اعة االقتصادية لدول غ
الديناميات الســـــــــــياســـــــــــية الداخلية، وإصـــــــــــال  قطاع و أيار/مايو،  22املعين خبطة التن ية الوطنية الذي ُعقد يف 
 طفال الالجئني، وإدارة األراضي.األاألمن، والعدالة االنتقالية، وانعدام جنسية 

تشـــــــرين األول/أكتوبر، اضـــــــطل  ممثلي اخلا  ببعثة مشـــــــرتكة م  رئيس  19إىل  15ويف الفرتة من  - 43
تارانكو، إىل  - جلنة بناء الســــالم، أيون جينغا، واألمني العام املســــاعد لدعم بناء الســــالم، أوســــكار فرنانديز

عرتض املصــــــــــــــاحلة الوطنية بوركينا فاســــــــــــــو وكوت ديفوار وغامبيا. وكانت أ ية التغلب على التحديات اليت ت
 موضوعا مشرتكا يف مجي  البلدان الثالثة.

ويف بوركينا فاســــو، ســــلطث احملاورون الضــــوء على التوقعات ومشــــاعر اإل با  الشــــعبية النامجة عن  - 44
التدهور االقتصــــــادي وهشــــــاشــــــة احلالة األمنية يف البلد. وشــــــدد رئيس اجمللس األعلى لل صــــــاحلة والو دة 

 مبوي لياندر باسويل، على ضرورة إعادة الثقة إىل نصاهبا بني السكان والسلطات.الوطنية، بازو 
ويف كوت ديفوار، شـــــــــــ عت البعثة املشـــــــــــرتكة احلكومة  على إعداد طلب جديد بشـــــــــــ ن أهليتها  - 45

 .2020عام لللحصول على األموال من صندوق بناء السالم 
جلنة احلقيقة واملصاحلة والتعويضات. وأهاب وفد األمم ويف غامبيا، شاركت البعثة املشرتكة يف تدشني  - 46

املتحدة بالل نة، خالل اجت اعاته م  رئيس البلد وســــــــــــــائر الســــــــــــــلطات احلكومية، أن تعت د هن ا يركز على 
 الضحايا، م  إيالء اهت ام خا  للنساء واألطفال والفئات الضعيفة، وأن تكف  احل اية للضحايا والشهود.
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 اميرون ونيجيريا المختلطةلجنة الك -باء  
ظ  انعدام األمن، مبا فيه اشـــــــــــتداد التوترات يف املناطق الناطقة باإلنكليزية من الكامريون، يعرق   - 47

ع لية ، مما أبط  وترية الع ليات امليدانية لرتســـــــــــــــيم احلدود على امتداد احلد الري بني الكامريون وني رييا
تشـــــرين  4 و 3يف الغوس يوم ي جلنة الكامريون وني رييا املختلطة نصـــــب األع دة. واجت   األطراف يف 

األول/أكتوبر إلمتام التخطيط اللوجســــــــيت الســــــــتئناف ع لية نصــــــــب األع دة. وقد اســــــــُتؤنفت الع ليات 
 ع ودا. 335امليدانية يف أوائ  تشرين الثاين/نوف ر لنصب 

ي الوفدين وواصــــــــ  ممثلي اخلا ، الذي يتوىل أيضــــــــاي رئاســــــــة الل نة  - 48 املختلطة، الع   م  رئيســــــــ 
الني ريي والكامريوين يف املشـــاورات الثنائية يف ســـبي  التوصـــ  إىل تســـوية جلوانب اخلالف املتبقية. وأُرســـ  
فريق وســـــــاطة إىل أبوجا يف متوز/يوليه وإىل ياوندي يف آب/أغســـــــطس ملتابعة تبادل املذكرات بني الطرفني. 

التزامه ا بتنفيذ احلكم الصـــــــــــــادر عن حمك ة العدل الدولية يف تشـــــــــــــرين وع وما، أكد الطرفان من جديد 
 ، وبالرتسيم الكام  للحدود الرية والبحرية املشرتكة بني البلدين.2002األول/أكتوبر 

 
تعزيز القدرات دون اإلقليمية على مواجهة ما يتهدد السالالالالالالالالالالالالم واألمن من أ طار عابرة  -جيم  

 ومتدا لة للحدود
فرتة املشــ ولة بالتقرير، واصــ  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســا   تعزيز خالل ال - 49

تعاونه م  الشـــــــــركاء اإلقلي يني، واالحتاد األفريقي، ومكتب األمم املتحدة اإلقلي ي لوســـــــــط أفريقيا، وأفرقة 
و وغـــامبيـــا وغينيــا األمم املتحـــدة القطريـــة يف املنطقـــة. ومشـــ  ذلـــك إيفـــاد بعثـــات تقنيـــة إىل بوركينـــا فـــاســـــــــــــــ

ديفوار والني ر. وإضـــــــــافةي إىل ذلك، واصـــــــــ  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــــــا    وكوت
الع   عن كثب م  مكتب دعم بناء الســــــــــالم، م  الرتكيز على احلوار الســــــــــياســــــــــي ملن  العن  املتصــــــــــ  

والســــــلطات. باالنتخابات وزيادة مشــــــاركة املرأة يف الع ليات الســــــياســــــية وبناء الثقة بني الســــــكان احملليني 
صــندوق بناء  تعهدواســتنادا إىل مشــاورات مشــرتكة م  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســا  ، 

 ، يفمليون دوالر لت وي  مشــــــاري  عابرة للحدود على نطاق منطقة الســــــا   كلها 12الســــــالم بتقدمي مبلغ 
 .إطار اسرتاتي ية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة السا  

وأوفد مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســــــا   بعث يت دعم تقين لتقدمي املســــــاعدة يف  - 50
التحضري ملؤمتر الق ة األول املشرت  بني اجل اعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واجل اعة االقتصادية لدول 

، الذي “التطرف العني الســــــــالم األمن واالســــــــتقرار ومكافحة اإلرهاب و ”املتعلق مبوضــــــــوع غرب أفريقيا 
متوز/يوليه. وخالل االجت اع، الذي  ضـــــــــــــــره ممثلي اخلا  لوســـــــــــــــط أفريقيا وممثلي  30ُعقد يف لومي يف 

اخلا  لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــــــــــــا  ، كرر قادة بلدان املنطقتني ت كيد التزامهم بتعزيز التعاون ملواجهة 
 ، وانعدام األمن والقرصــــــــــــنة يف البحر، والنزاعات التحديات املشــــــــــــرتكة، مبا فيها اإلرهاب والتطرف العني

 املتصلة بالرعي، واجلرقة املنظ ة. واتفق القادة أيضا على عقد اجت اعات نظامية مرة ك  سنتني.
أيلول/سبت ر، استضاف مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة السا    6 و 5ويف يوم ي  - 51

ارية يف اجل اعة االقتصـــــــادية لدول غرب أفريقيا ومكتب األمم املتحدة االجت اع الســـــــنوي بني الدوائر اإلد
لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــا   الذي ُعقد يف داكار الســـــتعراض االجتاهات الســـــياســـــية واألمنية اجلارية يف 

 .2018 و 2019لتخطيط لل بادرات املشرتكة لعام ي لهذه املنطقة دون اإلقلي ية و 
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كتوبر، اجت   ممثلو مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســــــا   تشــــــرين األول/أ 3ويف  - 52
يف داكار م  نائب األمني العام الحتاد هنر مانو املســـــــــــــــؤول عن الســـــــــــــــالم واألمن لتبا ث إطار التعاون 
ء االســــــرتاتي ي بني املكتب واحتاد هنر مانو؛ وتفعي  اســــــرتاتي ية احتاد هنر مانو ألمن املعابر احلدودية؛ وبنا

قدرات أمانة احتاد هنر مانو يف جمال  قوق اإلنســــان؛ وبناء قدرات شــــبكة نســــاء هنر مانو للســــالم بشــــ ن 
 القضايا اجلنسانية والسالم واألمن.

تشــــرين األول/أكتوبر، شــــار  ممثلي اخلا  يف املعتك  الرفي  املســــتوى التاســــ  لالحتاد  25ويف  - 53
 ، الذي عقد يف غانا.يف أفريقيا ستقراراألفريقي بش ن تعزيز السالم واألمن واال

كانون األول/ديســـــ ر، اســـــتضـــــاف مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــا     3ويف  - 54
االجت اع نصـ  السـنوي لرؤسـاء بعثات األمم املتحدة للسـالم يف غرب أفريقيا ومنطقة السـا  ، مبشـاركة 

كوت ديفوار وليريا. وتبادل املشاركون اآلراء لحدة املقي  ني ممثلي اخلا  لوسط أفريقيا ومنسق ي األمم املت
بشـــ ن ديناميات الســـالم واألمن يف جماالت مســـؤولية ك  منهم. واتفقوا أيضـــا على مواصـــلة التعاون وتعزيز 

 تبادل املعلومات بش ن القضايا الرئيسية اليت تؤثر يف هذه املنطقة دون اإلقلي ية.
ر، انتهى مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة السا   من املر لة ويف كانون األول/ديس  - 55

األوىل من حتلي  لل خاطر األمنية ذات الصـــــــــــــــلة باملناخ يف غرب أفريقيا ومنطقة الســـــــــــــــا  ، ومدى ت ثثر 
الســـــكان هبا، واخليارات املتا ة للتصـــــدي هلا من منظور من  نشـــــوب النزاعات. وجاء تنفيذ هذا النشـــــا  

(، الذي ســـــلثم S/PRST/2018/16) 2018آب/أغســـــطس  10س جملس األمن املؤرخ يم  بيان رئمتشـــــياي 
اجمللس فيه باآلثار الضارة اليت حتدثها عوام  من بينها تغري املناخ والتغريات اإليكولوجية والكوارث الطبيعية 

املتحدة  فريقيا ومنطقة الســا  ، وشــدثد على ضــرورة أن ت خذ احلكومات واألممعلى االســتقرار يف غرب أ
 باسرتاتي يات طويلة األج  من أج  دعم االستقرار وبناء القدرة على الص ود.

كــانون األول/ديســـــــــــــــ ر، يف واغــادوغو، نظم مكتــب األمم املتحــدة   12إىل  10ويف الفرتة من  - 56
 اعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، بالتعاون م   كومة بوركينا فاسو، لغرب أفريقيا ومنطقة السا   واجل

املنتدى الســنوي األول للشــباب والســالم واألمن يف غرب أفريقيا ومنطقة الســا  . وناقش املنتدى أنشــطة 
 (2018) 2419و  (2015) 2250منظ ات الشــــــباب يف املنطقة يف ضــــــوء تنفيذ قراري جملس األمن 

 بش ن الشباب والسالم واألمن. 
وخالل الفرتة املشـــــ ولة بالتقرير، شـــــار  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــا   يف  - 57

ية لل نة مكافحة اإلرهاب إىل بوركينا فاســـــــــــــــو ومايل والني ر. وكانت بعثات تقييم أجرهتا املديرية التنفيذ
هتدف تلك الزيارات إىل تقييم ا تياجات وقدرات الدول األعضــاء في ا يتعلق بتنفيذ قرارات جملس األمن 

وقدم أيضــــــــــــا مكتب  .(2015) 2242و  (2014) 2178و  (2005) 1624و  (2001) 1373
ملســــــــــؤولني من وزارات العدل، إىل جانب قضـــــــــاة األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرقة مســــــــــاعدة تقنية 

وحمامني يف املنطقة، بشــــــــــــ ن املعايري الدولية وأفضــــــــــــ  امل ارســــــــــــات يف إجراء احملاك ات املتعلقة باإلرهاب 
 والتحقيق يف قضايا اإلرهاب.

 

https://undocs.org/AR/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/AR/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/AR/S/RES/2419%20(2018)
https://undocs.org/AR/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/AR/S/RES/1624%20(2005)
https://undocs.org/AR/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2242%20(2015)
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 إصالح قطاع األمن  
ت إصــال  قطاع واصــ  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســا   تقدمي الدعم لع ليا - 58

األمن يف املنطقة. ففي بوركينا فاســو، ســاعد فريُق األمم املتحدة االســتشــاري لشــؤون إصــال  قطاع األمن 
احلكومة  على إدارة ع لية إصـــــــــــــــال  قطاع األمن والتصــــــــــــــــدي للتهديدات األمنية املتزايدة. وقدم الفريق 

كان وقوات األمن. وإضـــــــافةي إىل ذلك، االســـــــتشـــــــاري الدعم للحكومة يف تنفيذ تدابري بناء الثقة بني الســـــــ
أســــــدى املشــــــورة لل  لس األعلى لل صــــــاحلة والو دة الوطنية بشــــــ ن دور املؤســــــســــــات األمنية يف ع لية 
املصـــــــــــــــاحلة الوطنية. وبطلب من احلكومة، يقدم الفريق االســـــــــــــــتشـــــــــــــــاري، بدعم من دائرة األمم املتحدة 

دى ت هب قطاع األمن للتصــدي لألخطار اليت تشــكثلها لإلجراءات املتعلقة باأللغام، املســاعدة يف تقييم م
 األجهزة املتف رة اليدوية الصن .

ويف غينيا، انصــــب الرتكيز يف دعم إصــــال  قطاع األمن على وضــــ  الســــياســــات الوطنية واجلهود  - 59
خدمات أمنية مراعية رســــــــاء املبذولة لبناء قدرات الشــــــــرطة. وواصــــــــ  الفريق االســــــــتشــــــــاري تقدمي الدعم إل

 ل نظور اجلنساين يف تس  مؤسسات أمنية.ل
ويف غامبيا، قدم الفريق االســــــتشــــــاري الدعم للحكومة يف إنشــــــاء مكتب مســــــتشــــــار األمن الوطين  - 60

والل نة التقنية املعنية بإصــــــال  قطاع األمن. وقدم الدعم  أيضــــــا للع لية اجلارية بقيادة جهات وطنية لوضــــــ  
ك، قدم الفريق االســـــتشـــــاري الدعم إلنشـــــاء شـــــبكة جلهات تنســـــيق ســـــياســـــة لألمن الوطين. وإضـــــافةي إىل ذل

 الشؤون اجلنسانية هبدف تعزيز القدرة الوطنية على تنفيذ املبادرات املراعية لل نظور اجلنساين يف قطاع األمن.
 وقد تسّنث االضطالع باألنشطة املذكورة أعاله مبوارد قدمها صندوق بناء السالم.  - 61
 

 الرعاة والمزارعينالنزاعات بين   
ن مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســا   دراســة  16يف  -62 تشــرين األول/أكتوبر، دشــث

عن الرعي واألمن يف غرب أفريقيا ومنطقة الســــــــا  ، انصــــــــب الرتكيز فيها على أســــــــباب النزاع بني الرعاة 
لألمم جريت م  منظ ة األغذية والزراعة الدراســــــة إىل مشــــــاورات وثيقة أُ  تســــــتنداواملزارعني يف املنطقة. و 

وكيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة يف املنطقة، ومفوضــية اجل اعة االقتصــادية لدول غرب أفريقيا، املتحدة 
والل نة الدائ ة املشــــــــــرتكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الســــــــــا  ، والبنك الدويل، ووكالة 

للواليات املتحدة، وخراء مســـتقلني. ومنذ إصـــدار الدراســـة، يع   املكتب على حنو التن ية الدولية التابعة 
وثيق م  كيانات األمم املتحدة واجل اعة االقتصــادية لدول غرب أفريقيا والشــركاء اآلخرين من أج  تفعي  

يتها للحد بثقة عنها، مبا يف ذلك التوصــية بوضــ  آليات ملن  نشــوب النزاعات وتســو نالتوصــيات الرئيســية امل
وعقدت اجل اعة االقتصــــــادية لدول  من التنافس على ســــــب  الوصــــــول إىل املوارد املائية النادرة واألراضــــــي.

غرب أفريقيا ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــــــــــــا   عدة اجت اعات يف أبوجا، يف الفرتة 
لرت ال الرعوي وحتلي  النزاعات لوضـــ  خطة ع   مشـــرتكة بشـــ ن اتشـــرين الثاين/نوف ر،  22إىل  19من 

 والصلة بني تغري املناخ والنزاعات. 
 

 حوض بحيرة تشاد  
هبدف  (2017) 2349، أُ رز تقدم يف تنفيذ قرار جملس األمن املشــــــــــــــ ولة بالتقريرالفرتة خالل  - 63
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االســـــــتقرار واإلنعا  عزيز اســـــــرتاتي ية إقلي ية لت ت خاللهل  لس الوزاري لل نة  وض حبرية تشـــــــاد اعت دل
رية تشـــاد. وجرى االجت اع وبناء القدرة على الصـــ ود يف املناطق املتضـــررة من مجاعة بوكو  رام يف  وض حب

أيلول/سبت ر يف برلني،  4 و 3يومي قب  مؤمتر رفي  املستوى معين مبنطقة  وض حبرية تشاد، ُعقد يف الفرتة 
املنطقة دون اإلقلي ية. و ضــــر  قيق االســــتقرار والتن ية املســــتدامة يفطة حتوأتا  منرا حلشــــد موارد إضــــافية خل

 يث ســـــلثط الضـــــوء على أ ية املســـــائ  اجلنســـــانية أفريقيا ومنطقة الســـــا   لغرب  املؤمتر  نائب ممثلي اخلا 
باعتبارها مدخال ملعاجلة األســـــباب اجلذرية لألزمة. وخالل املؤمتر، تعهد الشـــــركاء بتقدمي مســـــاعدات جتاوزت 

 مليون شخ . 17بليوين  دوالر لتلبية ا تياجات املتضررين من األزمة الذين جتاوز عددهم 
هلذه االســــــرتاتي ية، أجرى مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســــــا   ومكتب ودع ا  - 64

األمم املتحدة اإلقلي ي لوســـط أفريقيا ســـلســـلة من املشـــاورات م  بنن والكامريون وتشـــاد والني ر وني رييا 
ني رييا. أيار/مايو يف مايدوغوري،  9 و 8يف إطار متابعة منتدى  كام حبرية تشـــــــــــــــاد، الذي ُعقد يوم ي 

ويف نفس الســـــــــــــــيــاق، نظثم مكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــدرات واجلرقــة واملــديريــة التنفيــذيــة ملكــافحــة 
اإلرهاب، مبشــاركة جلنة  وض حبرية تشــاد واالحتاد األفريقي،  لقات ع   يف نيامي وياوندي بشــ ن دور 

 فرز األشخا  املرتبطني جب اعة بوكو  رام وحماك تهم.
 

 في  ليج غينياالقرصنة   
خالل الفرتة املشـــــــــــ ولة بالتقرير، انصـــــــــــب تركيز الدعم الدويل املقدام ملكافحة اجلرقة والقرصـــــــــــنة  - 65

البحرية على متتني قدرة الوكاالت البحرية على تنفيذ دوريات يف مياهها وتعزيز قدرة ســـــلســـــلة مؤســـــســـــات 
والتحقيق يف قضاياها وحماك ة مرتكبيها. وقدم العدالة اجلنائية على كش  أع ال القرصنة واجلرقة البحرية 

تعزيز قدرهتا على يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرقة الدعم لقوات  رس الســـوا   الليرية 
يهــا وإمــدادهــا بقط  غيــار ومعــدات دمنتظ ــة، وذلــك بــانتــداب مهنــدس حبري لــ ةصـــــــــــــــيــانــع ليــات إجراء 

 ليون.السلكية. وُقدم دعم مماث  يف سريا
 

 االتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية  
واص  ممثلي اخلا   شد الدعم ملكافحة االجتار باملخدرات واجلرقة املنظ ة عر الوطنية، بالتعاون  - 66

الوثيق م  وكــاالت األمم املتحــدة والشــــــــــــــركــاء اإلقلي يني واحلكومــات يف املنطقــة. فخالل الفرتة املشــــــــــــــ ولــة 
، اســــتفادت اجلهات صــــا بة املصــــلحة بقطاع األمن يف املنطقة من ســــلســــلة دورات تدريبية شــــاركت بالتقرير

برعاية  اوإرشــاد ان يف تنظي ها. ومش  ذلك تدريب  و األمم املتحدة واملنظ ة الدولية للشــرطة اجلنائية وشــركاء ثنائي
 ال اســــــتهداف الركاب مبالني ر، و الطريان املدين يف لصــــــاحل وكالة من األ ال مواضــــــي  تتصــــــ  مبيف  افرنســــــ

 ال االجتار باملخدرات لصاحل مبلصاحل فرقة الع   املشرتكة املعنية باالعرتاض يف املطارات يف بوركينا فاسو، و 
، نُظ ت اجل اعة 2018فرقة الع   املشــــــــــرتكة املعنية باالعرتاض يف املطارات يف مايل. ويف آب/أغســــــــــطس 

كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرقة  لقة ع   إقلي ية يف أبوجا االقتصــــــادية لدول غرب أفريقيا وم
الجتار غري املشـــروع بدواء ترامادول وغريه من املســـتحضـــرات الطبية، بالتعاون اســـرتاتي يات التصـــدي لبشـــ ن 

 الفرتة من م  أفرقة الع   املشــــــــــــرتكة املعنية باالعرتاض يف املطارات من بوركينا فاســــــــــــو والني ر وني رييا. ويف
تشـــرين األول/أكتوبر، شـــاركت أفرقة الع   املشـــرتكة املعنية باالعرتاض يف املطارات  8أيلول/ســـبت ر إىل  17

املشــــــــــــــرتكة العاملية بقيادة املنظ ة الدولية للشــــــــــــــرطة اجلنائية اليت  “LIONFISH”يف غرب أفريقيا يف ع لية 
 .يالعامل يدعلى الصعطنا من املخدرات  55أسفرت عن ضبط أكثر من 
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 تنفيذ استراتيجية األمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل -دال  

خالل الفرتة املش ولة بالتقرير، ع   مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة السا   بتشاور  - 67
ى حنو وثيق م  ممثلي اخلا  ملنطقة السا   على كفالة إدماج وجهات نظر اجلهات الوطنية واإلقلي ية عل

أوســـــ  يف األطر املفاهي ية والتشـــــغيلية الخنرا  األمم املتحدة يف منطقة الســـــا  . ومش  هذا الع   إجراء 
مشــــــــــاورات منتظ ة م  اجل اعة االقتصــــــــــادية لدول غرب أفريقيا، واالحتاد األفريقي، واجمل وعة اخل اســــــــــية 

تعاون الوثيق م  كيانات أخرى ملنطقة الســـــــــا  ، ومنظ ات إقلي ية أخرى تع   يف منطقة الســـــــــا  ، بال
إطار اســــرتاتي ية األمم املتحدة يف التنســــيق،  اجت اعاتتابعة لألمم املتحدة. وقد أســــه ت ســــلســــلة من 

 املتكاملة ملنطقة السا  ، يف تيسري وض  مبادرات مشرتكة م  الشركاء اإلقلي يني.
م  اجل اعة االقتصــــــــادية تعاون ، بالممثلي اخلا  ترأسأيلول/ســــــــبت ر يف أبوجا،  18و  17ويف  - 68

لل نظ ات اإلقلي ية العاملة يف  الدول غرب أفريقيا وبعثة االحتاد األفريقي مبايل ومنطقة الســـــا  ، اجت اع
منها االحتاد االقتصــــــــادي والنقدي لغرب أفريقيا، وجلنة  وض حبرية تشــــــــاد، واجمل وعة و منطقة الســــــــا  ، 

غورما للتن ية املتكاملة. ودعا املشــــــــــــــاركون يف  - قة لبتاكواخل اســــــــــــــية ملنطقة الســــــــــــــا  ، وهيئة دول منط
االجت اع إىل زيادة  شــد املوارد من القطاع اخلا  واملغرتبني، مشــريإين إىل أن الترعات املعل نة يف مؤمترات 

 املاحنني املعقود يف اآلونة األخرية مل ُتدف  يف معظ ها. 
، قدم املكتب وهيئة األمم املتحدة لل ساواة بني اجلنسني نيامي يف أكتوبرتشرين األول/ 12ويف  - 69

 “منتدى املرأة يف اجمل وعة اخل اسية ملنطقة السا  ”ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة لل رأة(، الدعم إىل 
ر  رمسياي، بشـــــــراكة م  االحتاد األفريقي وأمانة اجمل وعة اخل اســـــــية. وترأس االجت اع رئيس بدء أع اله  اويســـــــث

وزراء الني ر، بريغي رافيين. وكان من بني املشـــــــاركني األمنُي الدائم لل   وعة اخل اســـــــية ملنطقة الســـــــا   
ن ومنظ ات اجملت   و ن  كوميو بلدان اجمل وعة اخل اســـية ومســـؤوللووزراء الشـــؤون اجلنســـانية وشـــؤون املرأة 

 خريطة طريق لتنفيذ أنشطة املنتدى.املدين إضافةي إىل الشركاء اإلقلي يني والدوليني. وأقرث االجت اع 
تشــــرين األول/أكتوبر، نظثم مســــتشــــارإي اخلا  ملنطقة الســــا   اجت اعا رفي  املســــتوى  13ويف  - 70

 بشــ ن املنطقة، على هامش االجت اع املشــرت  بني البنك الدويل وصــندوق النقد الدويل الذي ُعقد يف بايل
بنك الدويل واجمل وعة اخل اســـية ملنطقة الســـا   والتحال  من . ونُظ م االجت اع بشـــراكة م  البإندونيســـيا

اســـــــــرتاتي ية األمم املتحدة إطار أج  منطقة الســـــــــا  ، و ضـــــــــره وزراء مالية البلدان العشـــــــــرة املشـــــــــ ولة ب
املتكاملة ملنطقة الســــا  ، إضــــافةي إىل وزراء مالية جم وعة العشــــرين. وكان االجت اع يندرج يف إطار جهود 

ية حلشـــد املوارد الالزمة لتنفيذ مبادرات التحول املوجهة ملنطقة الســـا   بشـــ ن الزراعة املقاوإمة الدعوة اجلار 
. وواص  للتن ية املستدامة م  جم وعة األمم املتحدةشراكة لتغريث املناخ والطاقة املت ددة، واليت ُوضعت بال

القطاع اخلا  ملؤسسات املالية و املنظ ات اإلقلي ية وااخلا  تعزيز الشراكات م  احلكومات و  يمستشار 
اليت وضـــــــــــــــعتها األمم طة دعم منطقة الســـــــــــــــا   خلاألولوية  واجملت   املدين من أج  تنفيذ اجملاالت ذات

 وتعزيز أوجه التال م و شد املوارد. املتحدة 
غري  ااجت اع  ومســـــــتشـــــــاري اخلا  تشـــــــرين األول/أكتوبر،  ضـــــــر ممثل ي اخلا   23و  22ويف  - 71

منطقة الســـا   اســـتضـــافته الدامنر  هبدف تعزيز التصـــدي العاملني يف عوثني اخلاصـــني والشـــركاء رمسي لل ب
ل   وعة لاجل اعي للوضــــــــــــ  املتدهور يف منطقة الســــــــــــا  ، بطرق منها خطة االســــــــــــتث ار ذات األولوية 
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لية با ثات على ع املاخل اســـية ملنطقة الســـا   والتحال  من أج  منطقة الســـا  . وانصـــب الرتكيز يف 
 التفعي  الكام  للقوة املشرتكة لل   وعة اخل اسية ملنطقة السا  .على السالم يف مايل، و 

، ترأس ممثل ي اخلا  االجت اع  الســـــــــــــاب  لل نة التوجيهية يف داكار تشـــــــــــــرين الثاين/نوف ر 2ويف  - 72
ا  ملنطقة الســـا   االجت اع مســـتشـــاري اخل مكاملة ملنطقة الســـا  . وضـــتالســـرتاتي ية األمم املتحدة امل

، لتبا ث يف األمانة العامة لألمم املتحدة واملديرين اإلقلي يني واملنســقني املقي ني وإدارة الشــؤون الســياســية
االجت اع التقدم املشاركون يف االجتاهات الراهنة يف املنطقة يف جماالت السالم والتن ية واألمن. واستعرض 

اســــــرتاتي ية ناقشــــــوا جهود التنســــــيق، إىل جانب األمم املتحدة و ا الدعم اليت وضــــــعتهخطة تنفيذ احملرز يف 
منطقة الســـــــــــــــا  ، إضـــــــــــــــافةي إىل تقدمي الدعم لتنفيذ خطط إقلي ية أخرى، منها خطة من أج  للتعبئة 

 ل   وعة اخل اسية ملنطقة السا  .لاالستث ار ذات األولوية 
بناء السـالم ”موضـوع يف ورهتا السـنوية جلنة بناء السـالم د عقدتتشـرين الثاين/نوف ر،  12ويف  - 73

وقد أتا ت الدورة لألمانة العامة لألمم املتحدة والدول األعضــــــــــــاء . “واحلفا  عليه يف منطقة الســــــــــــا  
يف منطقة الســا   فرصــةي الســتعراض التقدم احملرز يف ما تقدمه من على معاجلة مســائ  والشــركاء العاملني 

نائبة األمني افتتحت فيذ خطة األمم املتحدة لدعم منطقة الســـــــــــــــا  . و دعم لبلدان املنطقة والتفكثر يف تن
العام هذه املناسـبة. وجاء تنظيم هذا االجت اع عقب مناسـبة رفيعة املسـتوى بشـ ن مايل ومنطقة السـا  ، 

أيلول/ســبت ر، على هامش املناقشــة العامة للدورة الثالثة والســبعني لل  عية العامة. وبرفقة  26ُعقدت يف 
ق ُت بافتتا  هذه املناســــبة يس مايل ورئيس مفوضــــية االحتاد األفريقي وشــــركاء منطقة الســــا   اآلخرين، رئ

على أن االســــتقرار يف مايل شــــر   تالرفيعة املســــتوى داعياي مجي  األطراف يف مايل إىل الوفاء بالتزاماهتا، وشــــدد
 أساسي إل الل السالم وحتقيق التن ية يف منطقة السا   كك .

مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــــــــا   بالشـــــــــــراكة م  كيانات أخرى تابعة دعم و  - 74
مؤمتر دويل لل هـــات املـــاحنـــة جل   األموال من أجـــ  اجت ـــاع املـــائـــدة املســـــــــــــــتـــديرة لألمم املتحـــدة تنظيم 

كشو  يف ل   وعة اخل اسية ملنطقة السا   بش ن خطة االستث ارات ذات األولوية، الذي ُعقد يف نوا ل
ون دوالر لت ويــــ  خطــــة يبل 2ر بــــاإلعالن عن ترعــــات تفوق وانتهى املؤمتكــــانون األول/ديســـــــــــــــ ر.   6

االســـتث ار ذات األولوية، باإلضـــافة إىل اتفاق بني الشـــركاء وبلدان اجمل وعة اخل اســـية ملنطقة الســـا   من 
 أج  إنشاء آلية متابعة لض ان صرف األموال يف الوقت املناسب.

دم مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــــــــــــا  ، عن طريق مكتب اتصـــــــــــــــاالته يف وق - 75
لألمم املتحدة الدعم  إلنشـــــاء مركز منطقة الســـــا   األمانة العامة نواكشـــــو ، وإدارة الشـــــؤون الســـــياســـــية 

ن/احلوك ة إىل لتحلي  التهديدات واإلنذار املبكر بإيفاد حمل   للشــؤون األمنية وحمل   ملســائ   قوق اإلنســا
أمانة اجمل وعة اخل اســــــــــية. وواصــــــــــ  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســــــــــا   ومكتب األمم 
املتحـدة ملكـافحـة اإلرهـاب ووكـالـة التن يـة الـدوليـة التـابعـة للواليـات املتحـدة تقـدمي الـدعم للخليـة اإلقلي ية 

ر ملنطقة الســـــــــا   بعة لل   وعة اخل اســـــــــيةاملعنية مبن  تغذية نزعة التثشـــــــــدد والتطرثف العني  التا . ويســـــــــث
يف عدة  لقات اإلقلي ية مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة السا   أيضا مشاركة أعضاء اخللية 

 ن  التطرف العني .في ا يتعلق مبع   هبدف وض  إطار مشرت  للتحلي  وبناء القدرات 
اب، يف إطار مبادرته املتكاملة بشــــــــــ ن مكافحة اإلرهاب وقام مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلره - 76

يف منطقة الســــــــــــا  ، وباالشــــــــــــرتا  م  أمانة اجمل وعة اخل اســــــــــــية ملنطقة الســــــــــــا  ، بتنظيم  لقة ع   يف 
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أيلول/ســـبت ر هبدف بناء قدرات قوات األمن التابعة لل   وعة اخل اســـية  6إىل  4نواكشـــو  يف الفرتة من 
نظم  تشرين الثاين/نوف ر، 8إىل  6الختطاف للحصول على فدية. ويف الفرتة من على من  وإدارة  االت ا

ة الســــــا   ومنظ ة األمم مكافحة اإلرهاب، باالشــــــرتا  م  أمانة اجمل وعة اخل اســــــية ملنطقأيضــــــا مكتب 
ة املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســــــــــــا  ،  لقة  ع   موجه

لل   وعات الشبابية والنسائية وغريها من منظ ات اجملت   املدين يف بلدان اجمل وعة اخل اسية بش ن دور 
 التعليم يف من  التطرف العني . وواص  مكتب مكافحة اإلرهاب ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

سياق مكافحة اإلرهاب موجه مشروع متعلق بض ان امتثال معايري  قوق اإلنسان على احلدود يف تنفيذ 
 لبلدان اجمل وعة اخل اسية.

 
تعزيز الحكم الرشالالالالاليد واحترام سالالالالاليادة القانون وحقوق اإلنسالالالالالان وتعميم مراعاة المنظور  -هاء  

 الجنساني
قام مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة السا   ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  - 77

ة اإلمنــائي ومكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــدرات واجلرقــة ومنظ ــة األمم املتحــدة وبرنــامج األمم املتحــد
للطفولة، ومكتب ممثليت اخلاصـــــــــــة املعنية بالعن  اجلنســـــــــــي يف  االت النزاع، وهيئة األمم املتحدة لل رأة، 

اخل اســـــــــــــية ملنطقة بالتعاون م  االحتاد األفريقي واجل اعة االقتصـــــــــــــادية لدول غرب أفريقيا وأمانة اجمل وعة 
الســــــا   و كومة الني ر، بتنظيم املؤمتر اإلقلي ي الثاين بشــــــ ن اإلفالت من العقاب وإمكانية الل وء إىل 

 10يف الفرتة من املؤمتر، الذي ُعقد ضم هذا القضاء و قوق اإلنسان يف غرب أفريقيا ومنطقة السا  . و 
وى من بلدان املنطقة. واعت د املشــــــــاركون فيه يف الني ر، مســــــــؤولني رفيعي املســــــــتأيلول/ســــــــبت ر  12إىل 

إعالناي يتضـــــــ ن توصـــــــيات بشـــــــ ن تعزيز التعاون القضـــــــائي وإقامة العدل، وال ســـــــي ا يف جماالت مكافحة 
دور و التصـــــدي للعن  اجلنســـــي املتصـــــ  بالنزاعات، بشـــــ ن التطرف العني  واجلرقة املنظ ة عر الوطنية؛ و 

املصـــــــاحلة الوطنية. وأُنشـــــــ  منتدىي وزاريا لتتب  مســـــــار تنفيذ التوصـــــــيات.  آليات العدالة االنتقالية يف تعزيز
ويع   مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــا   يف الوقت احلايل م  الشـــــركاء اإلقلي يني على 

 حتديد مصادر متوي  لل نر.
ايا  قوق اإلنســــــــــــان وواصــــــــــــ  املكتب تقدمي الدعم إىل منظ ات اجملت   املدين العاملة يف قضــــــــــــ - 78

 لقة  نقا  بشــــــــ ن إمكانية الل وء إىل القضــــــــاء عقد تشــــــــرين األول/أكتوبر،  21وســــــــيادة القانون. ففي 
واإلفالت من العقاب والفســـــــــــــــاد، أثناء اجت اعات املنظ ات غري احلكومية اليت ســـــــــــــــبقت الدورة العادية 

 يف باجنول.قدت اليت عوالستني لل نة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب  الثالثة
املســـــتوى مشـــــرتكة م   رفيعة، قامت نائبة األمني العام بزيارة 2018متوز/يوليه  8 و 7ويف يوم ي  - 79

إىل تشــــــاد وجنوب الســــــودان والني ر لتناول مســــــائ  تتعلق باملرأة الســــــويد واالحتاد األفريقي ممثلي  كومة 
والســــــالم واألمن والتن ية. وأتا ت البعثة فرصــــــة للدعوة إىل متكني النســــــاء والفتيات يف منطقة الســــــا  ، 

متوز/يوليه،  10وضــ ان مشــاركتهن يف الع ليات الســياســية وع ليات الســالم، وإهناء العن  ضــدهن. ويف 
مني العام إىل إ اطة إىل جملس األمن يف اجت اع بشــــــــــ ن املرأة والســــــــــالم واألمن يف منطقة قدمت نائبة األ

الســا  ، ســلطت الضــوء فيها اعلى ضــرورة زيادة الدعم املقدم إىل املنطقة، م  الرتكيز على مشــاري  كفيلة 
ألمم تشـــــــــــــــرين األول/أكتوبر،  ضـــــــــــــــر ممثلو مكتب ا 4و  3بإ داث التحول ومعززة ومتكاملة. ويوم ي 

املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســــا    لقة ع   نظث تها اجل اعة االقتصــــادية لدول غرب أفريقيا بشــــ ن 
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الش ول اجلنساين وفعالية ع ليات الوساطة يف غرب أفريقيا ترمي إىل إعداد إطار بش ن املسائ  اجلنسانية 
 والوساطة يُعرض على اجل اعة االقتصادية لتعت ده.

ب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســــــا   تنســــــيق الفريق العام  املعين باملرأة وواصــــــ  مكت - 80
ر املكتب عقد دورتني دون إقلي يتني  والشــــــباب والســــــالم واألمن يف غرب أفريقيا ومنطقة الســــــا  . ويســــــث

 يف موضـــــــوعآب/أغســـــــطس، و  30يف “ متثي  املرأة يف وســـــــائ  اإلعالم”يف موضـــــــوع لتبادل اآلراء األوىل 
إىل  17تشـــــــــــــــرين األول/أكتوبر. ويف الفرتة من  18يف  “العـــائـــد الـــدقغرايف يف غرب ووســـــــــــــــط أفريقيـــا”

أيلول/ســـــــــــــــبت ر، توىلث املكتب قيادة بعثة موفدة إىل توغو لعقد االجت اع الســـــــــــــــنوي للفريق العام .  22
نطقة، اتفقوا على بلدا يف امل 12النساء والشباب من ممثلي وممثالت من  100و ضر االجت اع  أكثُر من 

 خريطة طريق مشرتكة لتنفيذ أنشطة السنة املقبلة.
تشـــــــــــــــرين الثاين/نوف ر، يف برايا، شـــــــــــــــار  ممثلي اخلا  إىل جانب رئيس كابو فريدي،  26ويف  - 81

خورخي كارلوس فونســـــيكا، يف رئاســـــة الدورة التاســـــعة من اليوم اإلقلي ي املفتو  بشـــــ ن قرار جملس األمن 
والقرارات الال قة املتعلقة باملرأة والشـــــــــباب والســـــــــالم واألمن. و دد املشـــــــــاركون هن ا  (2000) 1325

 والشباب يف ع ليات صن  القرار. سياساتية لض ان مشاركة أكر للنساء
  

 المالحظات والتوصيات -رابعا  
بالتقرير عدة تطورات إجيابية يف غرب أفريقيا ومنطقة الســـــا  ، إال أن  شـــــهدت الفرتة املشـــــ ولة - 82

 تزايد انعدام األمن وعدم االستقرار السياسي أثثر يف عدد من بلدان املنطقة.
ن تدرجيي على طريقة إجراء االنتخابات يف املنطقة. غري أن فرتخ  ما قب  االنتخابات  - 83 وطرأ حتســــــــــــــث
بطعون وخالفات ذات هل ة عدائية. وأدعو الســـلطات واجلهات الوطنية صـــا بة  اتتســـ ابعدها كثريا ما  وما

هتيئة بيئة مؤاتية إلجراء انتخابات ســل ية وشــاملة إىل املصــلحة إىل الع   معا من أج  كفالة تكافؤ الفر  و 
 ا.بيساو وموريتانيا وني ريي -يف بنن والسنغال وغينيا وغينيا  2019لل  ي  وذات مصداقية يف عام 

وأ رزت عدة بلدان يف منطقة  وض هنر مانو تقدما يف تعزيز الدققراطية، وال ســـــي ا من خالل  - 84
التداول الســــل ي للســــلطة يف ليريا وســــرياليون وإجراء انتخابات حملية يف كوت ديفوار. وم  ذلك، ما زال 

. ويف هذا الصـــــدد، يتعني توطيد هذه املكاســـــب اليت ما زالت هشـــــة وإن كانت قد حتققت بشـــــق األنفس
ب كوت ديفوار وغينيا وليريا و أشــــــــــــــ   الشــــــــــــــركاء الدوليني على إعطاء األولوية لدعم  كومات وشــــــــــــــع

 وسرياليون وكذلك أمانة احتاد هنر مانو، لل ساعدة يف توطيد السالم يف  وض هنر مانو.
 .املصــــــــــاحلةملعنية با تهاوجتدر اإلشــــــــــادة بالســــــــــلطات يف غامبيا ملا أ رزته من تقدم يف تفعي  جلن - 85

وأشــــــــــ   الســــــــــلطات يف مجي  بلدان املنطقة على أن تواصــــــــــ  إعطاء األولوية لل صــــــــــاحلة باعتبارها جزءاي 
 يت زأ من بناء مؤسسات الدولة ومعاجلة التظل ات.  ال

فـــإن اإلفـــادات بوقوع انتهـــاكـــات حلقوق ، مكـــافحـــة اإلفالت من العقـــابرغم إ راز تقـــدم يف و  - 86
اإلنســـان، مبا يف ذلك اختاذ النظام القضـــائي وســـيلةي لتحقيق أهداف ســـياســـية وق    رية التعبري، ما زالت 
تشك  مصدرا للقلق. وال بد للحكومات يف املنطقة من ا رتام استقالل القضاء، وض ان إمكانية الل وء 

واملضي قدما بإصال  قطاع ومحاية املدافعني عن  قوق اإلنسان،  إىل القضاء لل  ي  على قدم املساواة،
 اعت اد أطر تشريعية للتصدي للعن  اجلنسي واجلنساين.األمن إىل جانب 

https://undocs.org/AR/S/RES/1325%20(2000)
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ويشــكث  اســت رار نق  متثي  املرأة يف املناصــب احلكومية العليا يف غرب أفريقيا ومنطقة الســا    - 87
 املنطقة على أن تضــاع  جهودها املبذولة لتنفيذ التدابري مســ لة مثرية للقلق. ولذلك أ ث احلكومات يف

يف  الة انعدامها، وفقا لاللتزامات الوطنية واإلقلي ية، من أج  تعزيز تدابري جديدة،  القائ ة، وأن تعت د
بالتن ية الشــاملة لل  ي  تنهض و يف صــن  القرار وتويل األدوار القيادية، أن  اســياســيإشــراكها متكني املرأة و 

 املراعية لالعتبارات اجلنسانية.و 
وقد بذلت بلدان منطقة الســــــــــــا   جهودا ملحوظة للتصــــــــــــدي للتحديات األمنية، وال ســــــــــــي ا  - 88

بتفعيلها القوة املشـــــرتكة املتعددة اجلنســـــيات والقوة املشـــــرتكة التابعة لل   وعة اخل اســـــية ملنطقة الســـــا  . 
مبا يف ذلك إنشــاء آليات متوي  مســتدام وقكن التنبؤ به  ة الصــعبة، ويتعني تقدمي مزيد من الدعم هلذه امله

 هلاتني القوتني.
للتحـديـات اليت تواجـه غرب أفريقيـا ومنطقة االســـــــــــــــت ـابـات العســـــــــــــــكريـة وممـا يثري القلق تنـامي  - 89

لتصــدي للتطرف لاتباع هنج مشويل ويلزم الســا  . فاحللول العســكرية، وإنن كانت ضــرورية، ليســت كافية. 
والوســاطة، وحتقيق التن ية املســتدامة، بوســائ  منها توفري على احلوك ة الرشــيدة واحلوار   الرتكيز مالعني ، 

، يف الع ليات الســـياســـية اجملت  ، وال ســـي ا النســـاء والشـــبابشـــرائ  وإشـــرا  مجي  اخلدمات األســـاســـية، 
 .وع ليات السالم

ظي ية لل  اعات املتطرفة العنيفة وت ثريها يف ويســــــاورين قلق بالغ من التطور املتزايد يف القدرات التن - 90
أحناء من منطقة الســــا   و وض حبرية تشــــاد. فتزايد عدد ه  ات هذه اجل اعات يف بوركينا فاســــو ومايل 

على إصابة أهداف يف مجي  أحناء املنطقة، ونس  النسيج ة تلك اجل اعات والني ر وني رييا يرهن على قدر 
ية، و رمان الســـــكان من أبســـــط  قوقهم. وأدعو الدول األعضـــــاء إىل تكثي  االجت اعي لل  ت عات احملل

 عكس مسار هذا االجتاه.هبدف جهودها املبذولة ملعاجلة األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة 
ومما يدعو للقلق ورود ادعاءات تفيد بارتكاب قوات األمن انتهاكات حلقوق اإلنســـــــــان يف مجي   - 91

افحـة اإلرهـاب والع ليـات األمنيـة جيـب أن تُنفـثذ يف ظـ  امتثـال القـانون الـدويل أحنـاء املنطقـة. ف هود مكـ
 اإلنساين وقانون  قوق اإلنسان وقانون الالجئني.

ويؤدي انعدام إمكانية وصـــــول منظ ات املســـــاعدة اإلنســـــانية، وال ســـــي ا يف  وض حبرية تشـــــاد  - 92
على األطراف املعنية أن حترتم املبادئ اإلنســــانية و ، إىل معاناة بشــــرية ال داعي هلا. غورما - ومنطقة لبتاكو

املت ثلة يف النزاهة واحلياد وأن تســـــ   بإيصـــــال املســـــاعدات اإلنســـــانية دون عوائق إىل الســـــكان احملتاجني، 
 .واملسنني والفئات الضعيفة األخرى األطفالإىل سي ا  وال
نقصــــــــا  ادا يف الت وي .  2019اإلنســــــــانية حلوض حبرية تشــــــــاد لعام وتواجه خطة االســــــــت ابة  - 93

ولذلك أشــ   الشــركاء الدوليني على املســا ة بســخاء يف اخلطة لل ســاعدة يف معاجلة ا تياجات الفئات 
 األكثر ضعفاي.

غا. ويؤثر تغري املناخ يف ديناميات النزاع يف  وض حبرية تشــاد وأحناء من منطقة الســا   ت ثريا بال - 94
التصدي الكايف له يتطلب أن يقوم الشركاء الوطنيون واإلقلي يون والدوليون بوض  إطار إقلي ي للتصدي و 

، وذلك مبا يت شــــــــى وخطة األمم على حنو اســــــــتباقي للتهديدات احلالية واملتوقعة اليت يشــــــــكلها تغري املناخ
 .املتحدة لدعم منطقة السا  
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تحقيق االســـــتقرار اإلقلي ي يف اآلونة األخرية لعت اد اســـــرتاتي ية ومن التطورات الداعية للتفاؤل ا - 95
. وأدعو يف هذا الصـــــــــــــــددللبلدان املتضـــــــــــــــررة من أزمة مجاعة بوكو  رام والدعم املقدم من اجملت   الدويل 

الشــركاء إىل ضــ ان اســت ابة ســريعة وأن تكون مجي  االلتزامات مكيافة م  ســياقات حمددة بالتعاون الوثيق 
 كومات املتضررة.م  احل
وقد التزمت  كومتا الكامريون وني رييا بشـــــــــــــــك  جدير بالثناء بإمتام ترســـــــــــــــيم  دود ا الرية  - 96

في ا يتعلق وأشــــــــــ عه ا على جتديد جهود ا الرامية إىل تســــــــــوية أي خالفات متبقية  .والبحرية املشــــــــــرتكة
، بغية التع ي  بإجناز والية 2002ر تشرين األول/أكتوب 10احلكم الصادر عن حمك ة العدل الدولية يف ب

 جلنة الكامريون وني رييا املختلطة.
وأشــــــــــــيد جبهود كيانات منظومة األمم املتحدة املوجودة يف داكار ومســــــــــــتشــــــــــــاري اخلا  ملنطقة  - 97

منطقة السا  . وسيكون دعم تنفيذ خطة األمم املتحدة لتعزيز السا  ، إبراهيم ثياو، املبذولة يف سبي  
بشـك  وثيق م  الدول األعضـاء واملنظ ات الع   ن و األمم املتحدة والشـركاء اخلارجيتواصـ  أن  من املهم

 اإلقلي ية من أج  تسري  وترية التقدم احملرز يف هذا الصدد.
 كانون األول/  31وســـــــــتنتهي الوالية احلالية ملكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــــــا   يف  - 98

كانون   1ســـــــــــتدخ  مقرت اخ اإلصـــــــــــال ية، اليت أقرهتا اجل عية العامة،  يز النفاذ يف ، في ا 2019ديســـــــــــ ر 
ويف الوقت نفسه، ومنذ أن أُدمج مكتب املبعوث اخلا  لألمني العام ملنطقة السا    .2019الثاين/يناير 

يف  ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ليصـــــــــــــــبحا مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــــــــــــا  
، طرأت تغيريات ســياســية ومؤســســية كبرية يف املنطقة. ولذلك، ســُت ري األمانة 2016كانون الثاين/يناير 

، هبدف 2019ا ومنطقة الســـا   يف عام يالعامة اســـتعراضـــا اســـرتاتي يا ملكتب األمم املتحدة لغرب أفريق
 تعزيز قدرة هذه البعثة على تنفيذ واليتها.

ي حلكومـــات غرب أفريقيـــا ومنطقـــة الســـــــــــــــــا ـــ ، واالحتـــاد األفريقي، وأود أن أعرب عن تقـــدير  - 99
واجل اعة االقتصــــــــــادية لدول غرب أفريقيا، واجمل وعة اخل اســــــــــية ملنطقة الســــــــــا  ، واحتاد هنر مانو، وجلنة 
خليج غينيا، وجلنة  وض حبرية تشاد على مواصلة التعاون م  املكتب. وأُعرب أيضا عن تقديري ملنظومة 

ة يف غرب أفريقيا ومنطقة الســـــــــــــا   ومنظ ات اجملت   املدين واملؤســـــــــــــســـــــــــــات األخرى على األمم املتحد
شـــــــــراكتها الوثيقة م  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــــــا  . وأثين على التعاون الوثيق بني 
  مكتب األمم املتحدة اإلقلي ي لوســـــــــــــــط أفريقيا ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــــــــــــا 

يتعلق بعدد متزايد من التحديات احمللية وغري املباشــــرة وأواصــــ  تشــــ ي  هذا التعاون، وهو ما يعكس  في ا
تعزيز التعاون بني اجل اعة االقتصـــــــــــــــادية لدول وســـــــــــــــط أفريقيا واجل اعة االقتصـــــــــــــــادية لدول غرب أفريقيا 

ملوظفي املكتب وموظفي ويست يب له بشك  استباقي. وأود أن أعرب عن فائق تقديري مل ثلي اخلا ، و 
جلنة الكامريون وني رييا املختلطة على ما يبذلونه من جهود مســـــــــــــــت رة لتوطيد الســـــــــــــــالم واألمن يف غرب 

 أفريقيا ومنطقة السا  .
 


