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يتناول هذا التقرير الفترة الممتدة من  15كانون األول/ديسمبر  2020إلى  17حزيران/يونيه ،2021

ويقدم لمحة عامة عن التطورات واالتجاهات القائمة في غرب أفريقيا ومنطقة السـ ـ ـ ـ ــاح وعن األنشـ ـ ـ ـ ــطة التي
اض ـ ـ ـ ـ ـ ــطألم اا محتة األمم المتحدة لمرب أفريقيا ومنطقة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــاح  ،ويش ـ ـ ـ ـ ـ ــم

اس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية األمم المتحدة المتةامألة لمنطقة الس ـ ـ ـ ـ ــاح

ويتض ـ ـ ـ ـ ــمن التقرير إض ـ ـ ـ ـ ــافة إلى ل معألومات عن

مس ـ ـ ـ ــتجدات الحالة في حوش دحيرة تش ـ ـ ـ ــاد ،عم دقرار مجأل
مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروم مـدني مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترا لمعـالجـة العن

(انظر المرفق)

ل التقدم المحرز في تنفيذ

األمن  ،)2017( 2349وتقييما لجدوى تنفيذ

الطـائفي دا ـ المنطقـة الفر يـة ،اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـادـة لطألـة مجأل

األمن

ثانيا  -التطورات والتجاهات القائمة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل
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دعد سـألسـألة االنتبادات الرئاسـية والتشـرياية التي أ ريل

ل فترتي التقرير السـادقة والحالية (انظر

ُ ،)S/2020/1293نص ــبل ححومات ديدة في عدة من ألدان المنطقة ففي النيجرُ ،نقألل السـ ـألطة ألول مرة
من رئي منتبة إلى آ ر وفي نن وغانا ،أدى الرئيس ـ ـ ـ ــان القائمان اليمين الدس ـ ـ ـ ــتورية لوالية انية أما في
رلمانان ديدان عقة االنتبادات التشـرياية التي رت في ك البألدين

كا و فيردي وكوت ديفوار ،فقد ُشـ لح
وأما في كوت ديفوار ،فقد ش ـ ــحألل االنتبادات تطو ار ماما إ ش ـ ــارا فياا ميم القادة الس ـ ــياس ـ ــيين الرئيس ـ ــيين
وأح از ام دعد توق

دام عقدا من الزمن ،وهو ما يتناقض دشـ ــح مألحو مم االنتبادات الرئاسـ ــية لعام 2020

التي قاطعاا دعض أطراف المعارضـ ـ ـ ـ ــة وشـ ـ ـ ـ ــادت عدة ألدان تنفيذ مءادرات ترمي إلى إ ار الحوار وتحقيق

المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحـة الوطنيـة ،عألى الرغم من تفـاوت تألـ المءـادرات و.طواـا في دعض الحـاالت وفي حين أفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

الحوار ومس ــاعي التوافق في الرأي ين الجاات الس ــياس ــية الفاعألة في وركينا فاس ــو وكوت ديفوار إلى مواق

وإش ــارات توحي دالمص ــالحة ،لم يبدأ دعد تنفيذ أنش ــطة اإلطار الدائم الجديد لألحوار الس ــياس ــي واال تماعي في

غينيا أما في النيجر وغامبيا ،فألم يسـفر الحوار السـياسـي والمداوالت دشـإلن اإل ـ حات الدسـتورية عن إحراز
أي تقدم تاتا
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عألى أن فترة االسـ ــتعراش طءعاا أيضـ ــا شـ ــعور متنام تقاقر المسـ ــار الديمقراطي في المنطقة و ل

دسـبة االعتقاد الواسـم دإلن العمأليات الححومية المتعألقة دالمسسـسـات وأمور اإل ـ ذ وكذل القيود المفروضـة

من أ الحد من تفشــي ائحة مرش فيروك كورونا (كوفيد )19-قد اســتُمألل لألحيألولة دون ترشــخ البصــوم
لشــم المنا ــة وتقييد أنشــطة أحزاب المعارضــة ووســائ اإلع م والمجتمم المدني وتجألى البطر المســتمر
تقألص الحيز المدني والسياسي دسبة القألق من عدم استق ل القضا واستم له في عدد من البألدان ،وادعا

وقوم عمأليات احتجاز واعتقال تعس ـ ـ ـ ـ ــفي ،وترهية الص ـ ـ ـ ـ ــحفيين والناش ـ ـ ـ ـ ــطين ،واس ـ ـ ـ ـ ــتبدام القوة المفرطة لقمم

االضــطرادات المدنية ولم تزل قة المواطنين في مسس ـســات الدولة تت شــى دســبة ســيادة اإلف ت من العقاب
حسة اعتقادهم ،في سياق يطءعه ازدياد طاب الةراهية
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وأدى اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار الاجمـات التي تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناـا الجمـاعـات اإلرهـا يـة والجمـاعـات المتطرفـة العنيفـة وأعمـال

اال تطاف والألصـ ــو ـ ــية والعن

الطائفي إلى اسـ ــتفحال مسـ ــتويات انعدام األمن والنزوذ في عدد من البألدان

ولون لم تُحدث ائحة كوفيد 19-ما كان ُيبشـ ــى في البداية أن تحد ه من آ ار أ طر ،فلن الجائحة أدت مم
ل إلى وقوم تءاطس في االقتصـ ـ ــاد وارتفام حاد في معدالت الفقر وعدم المسـ ـ ــاواة والتعرش لألعن الجنسـ ـ ــي
والجنساني ورغم تعزيز تدا ير موا اة الجائحة عألى

عيد المنطقة الفر ية ،فلن تنفيذ طط التألقيخ الوطنية

ظ متفاوتا و.طيوا ومشــو.ا تردد المواطنين في اإلاءال عألى التألقيخ أو مقاومتام له إما دســبة عدم قتام في

ححوماتام وإما دسبة ارتيا ام تجاه الألقاحات

ألف  -السياسة والحوكمة
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اتس ــمل الفترة الس ــادقة ل نتبادات في نن داالض ــطرادات وأعمال العن

التي اندلعل وس ــط وش ــمال

الب د دس ـ ــبة اس ـ ــتمرار الب فات حول اإل ـ ـ ـ حات الدس ـ ــتورية واالنتبا ية لعام  2019وأ ريل االنتبادات

الرئاسـ ــية في  11نيسـ ــان/أ ري  ،2021وكانل المنافسـ ــة فياا ين

ة مرشـ ــحين ونوا ام و رت دشـ ــح كبير

أ ـدرت المححمة الدسـتورية النتائا الناائية ل نتبادات ،وأعألنل داتري

تالون ورقيقته المرشـحة ،مريم شـا ي تاالتا،

في أ وا س ـ ـألمية ،دالرغم من أن دعض أحزاب المعارض ـ ــة ومرش ـ ــحياا اس ـ ــتءعدوا منه وفي  15نيس ـ ــان/أ ري ،

رئيس ــا ونائءة لألرئي

عألى التوالي ،وفوزهما نس ــءة  86,3في المائة من األ ـ ـوات وحس ــة األرقام الرس ــمية ،ألمل

نســءة النا بين الذين أدلوا دإل ـواتام  50,6في المائة ،وهي أعألى دحثير من نســءة  26,5في المائة التي ا ت في
تقـديرات المحفـ االنتبـا ي الوطني لمنظمـات المجتمم المـدني وظألـل المرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة الرئـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة لحزب الـديمقراطيين،

راية مادوغو ،التي أدطألل المححمة الدستورية ترشيحاا ،قيد االحتجاز منذ  3آ ار/مارك تامة اإلرهاب
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وفي أعقاب إعادة انتباب روش مارا كريسـتيان كا وري رئيسـا في وركينا فاسـو ،أعألنل ححومة ديدة

في  11كانون الثاني/يناير ،يسـتمر رئي

الوز ار كريسـتوف وزيم ماري دا يري في تولي رئاسـتاا وعين ز يم

المعارض ـ ـ ـ ــة والمرش ـ ـ ـ ــخ الرئاس ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــادقا زفيرين ديا ري عألى رأك و ازرة ديدة لألمص ـ ـ ـ ــالحة الوطنية والتماس ـ ـ ـ ـ

وعين تسـ ــم نسـ ــا ضـ ــمن أعضـ ــا الححومة الءال عددهم  33عضـ ـوا ،مقارنة دما عدده سـ ــءم نسـ ــا
اال تماعي ُ
أعضـ ــا في الححومة السـ ــادقة وتركز الححومة في أولوياتاا ،التي عرضـ ــاا رئي الوز ار عألى الجماية الوطنية
في  4شءاط/فبراير ،عألى ال مركزية ،والت حم الوطني ،وإ
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ذ الشسون االنتبا ية وشسون الحوكمة

وفي كا و فيردي ،رت االنتبادات البرلمانية في أ وا سـألمية في  18نيسـان/أ ري

وحاف الحزب

الحـاكم ،الحركـة من أ ـ الـديمقراطيـة ،عألى االغألبيـة المطألقـة حيـف فـاز دمـا عـدده  38مقعـدا رلمـانيـا من ين

 72مقعدا وحص ـ ـ ـ الحز.ان الرئيسـ ـ ــيان المعارضـ ـ ــان ،وهما الحزب األفريقي السـ ـ ــتق ل كا و فيردى واالتحاد
2/23
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الديمقراطي والمسـتق لةا و فيردي  30مقعدا نيا يا و  4مقاعد نيا ية ،عألى التوالي وانتببل  27امرأة نائءات

في البرلمـان ( 37,5في المـائـة) ،وهو عـدد يحـاد يمتثـ لنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـءـة  40في المـائـة المقررة دمو ـة قـانون التةـافس

لعام  2019وفي  20أيار/مايو ،أدت الححومة الجديدة دقيادة رئي
الدستورية ،وهي تضم  19وزيرا ،من ينام  5نسا  ،وتسعة وك
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وفي كوت ديفوار ،أعألن المجأل

الوز ار أوليسـ ـ ـ ـ ــي

كوريا سـ ـ ـ ـ ـيألفا اليمين

و ازرة ،من ينام  4نسا

ال ــدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوري في  18آ ار/م ــارك النت ــائا النا ــائي ــة ل نتب ــاد ــات

التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريايـة التي رت في  6آ ار/مارك وحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حزب تجمم أتءـام هوفوي وانييـه من أ

والس ـ م ،وهو الحزب الحاكم ،عألى  137مقعدا من أ ـ  255مقعدا في الجماية الوطنية ،مقا

الديمقراطية
 91مقعدا

لألمعارضـة و  26مقعدا لمرشـحين مسـتقألين ،في حين ظ مقعد واحد شـاغ ار وال يتجاوز عدد المقاعد البرلمانية

التي تشـ ـ ـ ـمألاا النسـ ـ ـ ــا  13في المائة من مجموم المقاعد ،وهي نسـ ـ ـ ــءة تق كثي ار عن نسـ ـ ـ ــءة  30في المائة التي

يحددها القانون وفي  6نيس ـ ــان/أ ري  ،عين الرئي
تحـل ايـادة رئي

الحس ـ ــن واتا ار ححومة من  41عضـ ـ ـوا ،من ينام  8نس ـ ــا ،

الوز ار دـاتريـ أتش ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،الـذي أل

رئي

الوز ار المتوفى حـامـد دـاكـايوكو وعين مرش ـ ـ ـ ـ ـ ــخ

المعارض ـ ـ ـ ــة لألرئاس ـ ـ ـ ــة كواديو كونان يرتان وزي ار لألمص ـ ـ ـ ــالحة والت حم الوطنى وأكد ححم ناائي أ ـ ـ ـ ــدرته دائرة

االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتونـاف التـادعـة لألمححمـة الجنـائيـة الـدوليـة في  31آ ار/مـارك تبرئـة الرئي

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق لوران ءـاغبو ووزير

الشـ ـ ـ ــءاب في ححومته سـ ـ ـ ــادقا ،شـ ـ ـ ــارل ألي غوديه من ميم التام المتصـ ـ ـ ـألة داألزمة التي أعقبل االنتبادات في

الفترة  2011-2010وعاد الرئي
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السا ق إلى كوت ديفوار في  17حزيران/يونيه

وفي غامبيا ،توا ـ ـألل االسـ ــتعدادات إل ار انتبادات رئاسـ ــية في  4كانون األول/ديسـ ــمبر ،2021

وش ـ ـ ـ ــمألل وض ـ ـ ـ ــم أححام لتص ـ ـ ـ ــويل الجالية المامبية لألمرة األولى و.دأ تس ـ ـ ـ ــجي النا بين في  29أيار/مايو

وتتوا ـ الجاود المتضـافرة ،دما في ل

دعم من لجنة نا السـ م ،لتعبوة ما يألزم من تموي لمعالجة أو ه

العجز في الميزانيـة االنتبـا يـة لألفترة  2023-2021وألمي اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفتـا عألى دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور ـديـد دعـد أن أ فقـل

المداوالت التي يســرها الرئي

النيجيري الســا ق غودالا ونا ان وأيدها المعاد الدولي لألديمقراطية والمســاعدة

االنتبا ية عن التو ـ ـ إلى ح دشـ ــإلن مسـ ــإللة األ ر الر عي لححم الحدود المفروضـ ــة عألى الوالية الرئاسـ ــية

وا تتمل لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات ألساتاا في  28أيار/مايو ،ومن المتوقم أن تناي واليتاا في

 30حزيران/يونيه
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وفي غـانـا ،أدى الرئي

نـانـا أدو دانةوا أكوفو  -أدو اليمين الـدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوريـة لواليـة ـانيـة في  7كـانون

الثاني/يناير ،دعد أن أعيد انتباده في  7كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  2020وفي  4آ ار/مارك  ،2021رفضـ ـ ــل
المححمة العأليا االلتماك الذي قدمه الرئي

السـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ومرشـ ـ ـ ـ ـ ــخ حزب المستمر الديمقراطي الوطني المعارش

ون مــاهــامــا الــذي طعن قيــه في نتــائا االنتبــادــات ،لعــدم كفــايــة األدلــة عألى المبــالفــات المزعومــة وفي

 9آ ار/مارك ،تعاد الرئي

تنشــيط االقتصــاد ودعا إلى الوحدة والتعاون وتضــم الححومة الجديدة التي أعألن

عناا في  21كانون الثاني/يناير والمتإللفة من  46عضوا 8 ،نسا عألى غرار عددهن في الححومة السادقة
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وفي غينيا ،اس ــتمرت مظاهر التوتر الس ــياس ــي في أعقاب االنتبادات الرئاس ــية المطعون في نتائجاا

التي رت في تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتو.ر  2020وظـ ـ مقر اتحـ ــاد القوى الـ ــديمقراطيـ ــة المينيـ ــة ،وهو الحزب

المعـارش الرئي  ،ممألقـا نـا عألى أوامر الححومـة ،في حين ادعـل الجاـات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة الفـاعألـة التعرش

لألترهية واالعتقاالت التعسـ ــوية وفرش قيود عألى السـ ــفر ورغم اسـ ــتمرار دعوات المعارضـ ــة وهيوات المجتمم
المدني إلى الحوار ،لم يبدأ دعد العم داإلطار الدائم لألحوار السياسي واال تماعي الذي أنشئ دمو ة مرسوم

رئاس ــي في  27كانون الثاني/يناير واندلعل احتجا ات في عدة مواقم دس ــبة االمتعاش من تردي البدمات
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العـامـة وآ ـار التعـدين عألى البيوـة وتفـاقم لـ من ار تفشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مرش فيروك اإليبوال في المنطقـة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرايـة

واسـ ــتمرار القيود المفروضـ ــة من أ

الحد من تفشـ ــي ائحة كوفيد 19-وأعيد فتخ الحدود مم سـ ــيراليون في

شـ ـ ـ ــءاط/فبراير  2021دعد أن كانل أغألقل في أيألول/سـ ـ ـ ــبتمبر  ،2020في حين ال تزال الحدود مم السـ ـ ـ ــنمال

وغينيا  -يساو ممألقة
- 12

أما في غينيا  -يس ـ ــاو ،فقد تميز المش ـ ــاد الس ـ ــياس ـ ــي دعودة ز يم المعارض ـ ــة قائد الحزب األفريقي

لتحقيق اسـ ـ ــتق ل غينيا وكا و فيردي ،دومينموك سـ ـ ــيموي

تثبيل اسـتقرار الوضـم السـياسـي وأعرب السـيد سـيموي

يري ار ،في  12آ ار/مارك  ،2021وسـ ـ ــط وادر

يري ار عن اعتزامه المسـاهمة في ”تعزيز مناخ التفاهم

دما يسـ ــاعد البألد عألى اسـ ــتوناف المضـ ــي قدما“ وتعثر التقدم المحرز في عمألية اإل ـ ـ ذ الدسـ ــتوري دسـ ــبة

عمأليتين متوازيتين ومتنافسـ ــتين إحداهما نفذتاا الألجنة التقنية التادعة لألرئي
اا البرلمان

- 13

وفي ليبريا،

عمر سـ ــيسـ ــوكو إمءالو والثانية قام

ـ ـ ـ ــادقل الألجنة الوطنية ل نتبادات عألى  13عضـ ـ ـ ـ ـوا من أعض ـ ـ ـ ــا مجأل

الـ ـ ـ ـ ـ ـ  15الفائزين في انتبادات مجأل

الشيوخ لمنتص

الش ـ ـ ـ ــيوخ

المدة التي رت في  8كانون األول/ديسمبر 2020

وال يزال التصديق عألى الحالتين المتءقيتين معألقا في انتظار قرار المححمة العأليا وفي  1نيسان/أ ري  ،أعألنل

الألجنة الوطنية ل نتبادات أن االسـتفتا الدسـتوري الذي أ ري أيضـا في  8كانون األول/ديسـمبر لم يصـ إلى
أغألبية الثألثين المطألو.ة العتماد نتائجه واس ــتمرت المش ــاورات المتعألقة دس ــن قانون انتبا ي ديد يس ــعى ،في
مألة أمور ،إلى تحديد نسءة ا ة دالمشاركة السياسية لألمرأة

- 14

وا تمعل لجنة متادعة االتفاق في كيدال ،مالي ،في  11ش ـ ــءاط/فبراير لألمرة األولى منذ توايم اتفاق

الجزائر لألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م في عــام  ،2015و ــددت االلتزام دجمألــة أمور من يناــا ــد مرحألــة ــديــدة من عمأليــة نزم
السـ ـ ذ والتسـ ـريخ وإعادة اإلدماي وتنفيذ مش ــاريم إنمائية ديدة وفي  13نيس ــان/أ ري  ،اغتي رئي

تنس ــيقية

الحركات األزوادية وأحد األطراف الرئيس ــية في عمألية السـ ـ م المالية ،س ــيدي إ راهيم ولد س ــيداتي ،في داماكو

عألى أيدي أفراد مسألحين لم تعرف هويتام دعد
- 15

وتوقفـل العمأليـة االنتقـاليـة في مـالي دـاعتقـال الرئي

المـدني المسقـل دـاه نـداو ورئي

الوز ار مبتـار

بر عألى االسـ ـ ـ ـ ــتقالة في  26أيار/مايو قب إط ق س ـ ـ ـ ـ ـراحاما
عوان واحتجازهما في  24أيار/مايو ،الألذين أ ا

وفي  28أيار/مايو ،عينل المححمة العأليا نائة الرئي

السا ق ،عصيمي غويتا ،وهو ضادط عسحري وعضو

في الألجنة الوطنية لب ص الشعة ،رئيسا ديدا لألححومة االنتقالية وفي  30أيار/مايو ،أدانل قمة استثنائية

لرؤس ــا الدول والححومات في الجماعة االقتص ــادية لدول غرب أفريقيا ما أطألقل عأليه ”انق دا انيا“ ،وعألقل

عض ـ ـ ـ ــوية مالي في الجماعة االقتص ـ ـ ـ ــادية ،ودعل إلى تعيين رئي

وز ار مدني ديد فو ار وتش ـ ـ ـ ــحي ححومة

شـامألة لألجميم وفي  8و  9حزيران/يونيه ،زار مالي وفد رقيم المسـتوى من الجماعة االقتصـادية رئاسـة الرئي
النيجيري السـا ق غودالا إيبيألي ونا ان ،وحف السـألطات االنتقالية عألى العم من أ

إ ار انتبادات رئاسـية

وتش ـ ـ ـرياية يقبألاا ميم األطراف السـ ـ ــياسـ ـ ــية الفاعألة في إطار الجدول الزمني االنتقالي المنصـ ـ ــوص عأليه .وفي

 11حزيران/يونيه ،عينل ححومة تتإلل

4/23

من  28عضوا دقيادة رئي

الوز ار تشوغي مايما.
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وفي موريتانيا ،انض ـ ـ ـ ــم الرئي

الس ـ ـ ـ ــا ق عبد العزيز في  9نيس ـ ـ ـ ــان/أ ري إلى حزب الر.اط الوطني

المعارش ودعا أنص ـ ـ ـ ـ ـ ــاره إلى أن يس ـ ـ ـ ـ ـ ـألةوا عألى منواله وفي  11آ ار/مارك ،و ال إلى الرئي

و  13مسـ ـ ـ ـ ــسوال آ رين تام دالتورط في الفسـ ـ ـ ـ ــاد وتام أ رى ووا ـ ـ ـ ـ ـ الرئي

الس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق

محمد ولد غزواني ا تماعاته

لألتوا

مم قادة المعارضة
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وفي النيجر ،رت الجولة الثانية من االنتبادات الرئاسية في  21شءاط/فبراير واندلعل احتجا ات

عنيفــة في عــدة مــدن في الفترة من  24إلى  26شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـءــاط/فبراير احتجــا ــا عألى النتــائا األوليــة ،رى

اعتقال واحتجاز ما ال يق عن  650من األفراد ورموز المعارض ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،من ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمنام رئي

لاــا

الوزر الس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق
ا

حمـا أمـادو وفي  21آ ار/مـارك ،أكـدت المححمـة الـدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوريـة فوز محمـد دـازوم من الحزب الحـاكم الحزب
النيجري لألديمقراطية واالشـ ــتراكية نسـ ــءة  55,7في المائة من األ ـ ـوات ورفض مرشـ ــخ المعارضـ ــة ماهامان

عثمان من حزب التجديد الديمقراطي والجماوري تأل النتائا وفي  31آ ار/مارك ،تمحن الحرك الرئاس ـ ـ ـ ـ ـ ــي
دسرعة من قمم محاولة انق ية وفي حف التنصية ،الذي رى في  2نيسان/أ ري  ،تعاد الرئي

دمضاعفة

الجاود لألتصـ ــدي لألتاديدات األمنية وإعطا األولوية لألتعأليم ،وال سـ ــيما لتعأليم الفتيات ،ودعا الس ـ ـألطات المالية

إلى توسـيم نطاق سـيادة الدولة في شـمال مالي وتضـم الححومة الجديدة المحونة من  33عضـوا والتي شـحألل

في  7نيسان/أ ري  5نسا
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محمد ااري في  26كانون الثاني/يناير اس ـ ـ ـ ـ ــتقالة رؤس ـ ـ ـ ـ ــا أ ازة األمن

وفي نيجيريا ،قب الرئي

وأعألن عن اســتبدالام و ل في ضــم تعالي الدعوات إلى إقالتام دســبة تفاقم أعمال العن

وانعدام األمن في

ميم أنحا الب د وفي  1نيس ـ ــان/أ ري  ،أعألنل الألجنة االنتبا ية الوطنية المس ـ ــتقألة عن د عمألية تس ـ ــجي

النا بين في  28حزيران/يونيه ل نتبادات العامة المزمم تنظيماا عام 2023
- 19

وفي السـ ـ ــنمال ،اندلعل مظاهرات عنيفة في داية آ ار/مارك في عدة مدن في أعقاب تو يه اتاامات

لألمرشـ ـ ــخ في االنتبادات الرئاسـ ـ ــية لعام  ،2019عثمان سـ ـ ــونةو ،دالتورط في عمأليات اغتصـ ـ ــاب مزعومة ،وهي
اتاامات اعتبرها أنص ـ ــاره ات دوافم س ـ ــياس ـ ــية وفي  8نيس ـ ــان/أ ري  ،أعألنل الححومة عن إنش ـ ــا لجنة مس ـ ــتقألة

لألتحقيق في هذه األحداث و ألصـ ـ ــل م ار عة مسـ ـ ــتقألة لس ـ ـ ـج النا بين إلى أن السـ ـ ــج مو وق ده ،لةن أحزاب

المعارضــة رفضــل هذا التقييم واســتمرت المداوالت في إطار الألجنة الســياســية لألحوار الوطني من أ

إ ـ ذ

قانون االنتبادات قب االنتبادات المحألية التي أُ ألل من ديد دمو ة مرس ـ ـ ــوم رئاس ـ ـ ــي إلى كانون الثاني/يناير

 2022وفي أعقـاب ازديـاد التـذمر من آ ـار حظر التجول المرتءط دـالجـائحـة عألى سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ الاي  ،عقـد الرئي

ماكي س ــال في  22نيس ــان/أ ري مستمر قمة وطنيا لألش ــءاب والتزم تبص ــيص  825مأليون دوالر لألجاود الرامية

إلى الحد من الءطالة
- 20

وفي س ــيراليون ،حف الرئي

مادا يو،

العم مم ميم األحزاب الســياســية واحترام الرئي

ل لقا عام عقد في  10آ ار/مارك ،المجتمم المدني عألى

الســا ق إرنســل داي كوروما و ــفه أحد كءار ر ال الدولة

ومم ل  ،ال تزال مظاهر التوتر قائمة ين الحزب الشــعبي لســيراليون ،الذي هو الحزب الحاكم ،وحزب المستمر

الش ـ ــعبي العام ،وهو الحزب المعارش الرئيس ـ ــي ،دس ـ ــبة اس ـ ــتمرار المتادعة القض ـ ــائية لألرئي
وكذل تعداد السحان في منتص

21-07705

الس ـ ــا ق ومعاونيه،

المدة الذي أدى إلى مناقشة محتدمة في البرلمان في  19نيسان/أ ري
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وفي توغو ،أنشـ ــإل مرسـ ــوم وزاري

ـ ــدر في  15شـ ــءاط/فبراير محف التشـ ــاور الوطني ين األطراف

الس ــياس ــية كلطار لألتش ــاور ين األحزاب الس ــياس ــية لءحف التعدي ت المحتم إد الاا عألى الدس ــتور واألححام
االنتبـا يـة وياـدف المحفـ أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إلى اقتراذ إ ار ات لبنـا الثقـة قبـ االنتبـادـات اإلقأليميـة التي لم يحـدد

موعدها دعد ،غير أن دعض أحزاب المعارضة تقاطم هذا االطار

باء  -الحالة األمنية
- 22

ظألل الحالة األمنية العامة في غرب أفريقيا ومنطقة الس ـ ــاح متقألءة وارتفعل مس ـ ــتويات ،وال س ـ ــيما

في أنحا منطقة وسـ ــط السـ ــاح ونيجيريا وعألى الرغم من زيادة العمأليات العسـ ــحرية وعمأليات محافحة التمرد

من انة الجيوش الوطنية ،وفرقة العم المشـ ـ ــتركة المتعددة الجنسـ ـ ــيات ،والقوة المشـ ـ ــتركة التادعة لألمجموعة
البماسـ ـ ـ ــية لمنطقة السـ ـ ـ ــاح  ،والشـ ـ ـ ــركا الدوليين ،لم تزل تتصـ ـ ـ ــاعد في المنطقة الفر ية هجمات الجماعات
المتطرفة والعصـ ـ ــادات اإل رامية التي تسـ ـ ــتادف المدنيين والعامألين في المجال اإلنسـ ـ ــاني وأ ـ ـ ــول المنظمات

اإلنس ـ ـ ـ ـ ــانية وقوات الدفام واألمن ومتطوعي الدفام المدني وفي منطقة ليبتاكو  -غورما الث ية الحدود التي
تتقاس ــماا وركينا فاس ــو ومالي والنيجر ،تنازعل الجماعات اإلرها ية أيض ــا عألى األ ارض ــي والموارد ،وال س ــيما

الس ـ ـألم المس ـ ــروقة وطرق االتجار ومنا م الذهة الحرقية والض ـ ـرائة غير المش ـ ــروعة وتس ـ ــبة ياب س ـ ـألطة
الدولة في المنطقة أيض ـ ـ ـ ــا في إيجاد يوة مواتية لألجماعات المقاتألة والعص ـ ـ ـ ــادات اإل رامية في تنفيذ عمألياتاا

وتجنيد أعضا
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دد في

فوفاا

وفي وركينا فاسـ ـ ـ ـ ــو ،قت في النص ـ ـ ـ ـ ـ

األول من عام  2021موات المدنيين في هجمات شـ ـ ـ ـ ــنتاا

ماعات إرها ية مفترضـ ـ ــة في المنطقة الشـ ـ ــراية ،في حين أفيد دإلن ما ال يق عن  15مدنيا ا تطفوا وأعدموا

دعد ل في س ـ ــيتينما ،دمنطقة الس ـ ــاح

وفي نيس ـ ــان/أ ري  ،قت  70ش ـ ــبص ـ ــا ،ينام  30مدنيا ،أر.عة منام

أطفال واسـ ـ ـ ــتُادفل أيضـ ـ ـ ــا قوات األمن ومتطوعو الدفام المدني في كثير من األحيان في مقاطعات مبتألفة
وفي حزيران/يونيو ،قتـ ـ أكثر من  100م ــدني ،ينام  7أطف ــال ،و رذ ع ــدة آ رون عألى أي ــدي ما ــا مين
مجاولين في قرية واقعة في محافظة ياغا ،في منطقة الساح .
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وفي مالي ،اس ـ ـ ـ ــتمرت الاجمات ض ـ ـ ـ ــد قوات األمن الوطنية والدولية

هوادة ،حيف أ أل عن وقوم

مـا ال يقـ عن  40حـاد ـا في الفترة مـا ين  1كـانون الثـاني/ينـاير و  1نيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أ ريـ

وفي  15آ ار/مـارك،

قت ما ال يق عن  33نديا ماليا و رذ  14آ رين في هجوم عألى مركز أمني في تيس ـ ـ ـ ـ ـ ــيل ،دمنطقة غاو

وأسفر هجوم عألى قافألة تادعة لألمم المتحدة عألى محور دوينت از  -تومبوكتو في  13كانون الثاني/يناير وعألى

معسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر دعث ــة األمم المتح ــدة المتة ــامأل ــة لتحقيق االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار في م ــالي في أغيألاوا ،دمنطق ــة كي ــدال ،في

 2نيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أ ريـ  ،عن مقتـ أر.عـة من حفظـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م و رذ  34آ رين وع وة عألى لـ  ،أ أل عن وقوم

ما مجموعه  307هجمات ضد المدنيين في نيسان/أ ري وأيار/مايو
- 25

وفي النيجر ،تحمـ ـ ـ الم ـ ــدنيون الوط ـ ــإلة العظمى من هجم ـ ــات المتطرفين وفي الر.م األول من

عام  ،2021أســفرت الاجمات الواســعة النطاق ضــد المدنيين في منطقتي تي يري وطاهوا عن ارتفام اياسـي
في عدد القتألى يزيد مجموعه عألى  400شــبص وفي ديفا ،في  21شــءاط/فبراير ،ها مل عنا ــر مزعومة

من ماعة وكو حرام قافأل ة تحم مواد انتبا ية ،مما أس ـ ـ ـ ــفر عن مقت مس ـ ـ ـ ــسول انتبا ي ،ينما هو م مركز
اقترام في دانةي ري ،دمنطقة تي يري،
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ولم يزل الوض ــم في نيجيريا يطرذ تحديات أمنية متعددة األدعاد وزادت فص ــائ

ماعة وكو حرام

وقطام الطرق و ماعات مس ـ ـألحة مجاولة من هجماتاا عألى قوات األمن والوكاالت اإلنسـ ــانية وعألى المدنيين
دصـ ــورة أسـ ــاسـ ــية وشـ ــادت المنطقة الجنو.ية الشـ ــراية التي كانل هادئة في السـ ــا ق العديد من الاجمات التي

شــناا مس ـألحون مجاولون اســتادفل أفراد األمن والمنشــات وفي الفترة المشــمولة دالتقرير ،ازدادت أيضــا وتيرة
عمأليـات اال تطـاف لألحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول عألى فـديـة زيـادة هـائألـة ،حيـف تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر مناـا  1 570شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبص ،من ينام

 800طـالءـا في المـدارك الثـانويـة ،ووقم معظماـا في واليـات كـادونـا وكـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتينـا وزمفـا ار والنيجر وفي أوا ر
نيســان/أ ري  ،أعألن حاكم والية النيجر أن فصــائ

وكو حرام ســيطرت عألى دعض أ ارضــي الوالية ،مما يشــح

توسـ ـ ـ ـ ــعا في عمألياتاا اري المنطقة الشـ ـ ـ ـ ــمالية الشـ ـ ـ ـ ــراية من نيجيريا وكان لألتحديات األمنية في الب د آ ار

غير مءاشـ ـ ـ ـرة عألى قض ـ ـ ــايا السـ ـ ـ ـ مة العامة واألمن المذائي والت حم اال تماعي ،وأدت إلى ارتفام أ ـ ـ ـ ـوات
المطالبين داالنفصال
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وفي الفترة قيد االس ـ ــتعراش ،وا ـ ـألل الجماعات اإلرها ية ا تءار مناعة الدفاعات الحدودية لألبألدان

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحأليـة ففي كوت ديفوار ،نفـذت  4هجمـات عألى أفراد األمن في

ل فترة التقرير في كـافولو وتيايني،

دالقرب من الحدود مم وركينا فاسـ ــو وفي السـ ــنمال ،فةحل السـ ـألطات ألية منتسـ ــءة لجماعة نصـ ـرة اإلسـ ـ م

والمسـألمين في ألدة كيدي ار الشـراية ،مما دفم الرئي

إلى أن يحضـر ألول مرة الدورة العادية لايوة رؤسـا دول

المجموعة البماسية لمنطقة الساح التي انعقدت نجامينا في  15شءاط/فبراير
- 28

وفي ض ــم ارتفام مس ــتويات العن  ،س ــجألل العمأليات العس ــحرية الوطنية والدولية دعض النجاحات

ل الفترة المش ـ ـ ــمولة دالتقرير وأدت عمألية اش ـ ـ ــترا في تنفيذها  1 500ندي فرنس ـ ـ ــي و  900ندي من

وركينــا فــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو و  850نــديــا مــاليــا و  150نــديــا من النيجر في الفترة من  2كــانون الثــاني/ينــاير إلى

 3شـءاط/فبراير إلى إضـعاف اءضـة المسـألحين عألى أ از من شـمال مالي وسـاألل إعادة فتخ الطريق من غاو

إلى هومبوري وســاهم نشــر  1 200ندي تشــادي في النيجر في تعزيز القوة المشــتركة لألمجموعة البماســية
لمنطقة الساح في الممر المركزي ليبتاكو  -غورما
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وأســفرت الجاود التي ذلتاا المجتمعات المحألية لألتحاور مم الجماعات المسـألحة عن نتائا مألموســة

أيض ـ ــا وفي وركينا فاس ـ ــو ،يس ـ ــرت محاد ات السـ ـ ـ م ين قوة المتطوعين لألدفام عن الوطن و.ين السـ ـ ـألطات

المحألية في مقاطعتي س ــوم وياتنما ،إعادة فتخ طريق رادط ين منطقة يو في وركينا فاس ــو ومنطقة كورو في

مالي ،يسـ ـ ـ ــتبدمه التجار عبر الحدود وعألى الرغم من اسـ ـ ـ ــتمرار العن

في يبو دمقاطعة سـ ـ ـ ــوم ،سـ ـ ـ ــاعدت

المءادرات المحألية عألى ألق هدو مش ـ ــوب توتر في منطقة كانل في الس ـ ــا ق ميدانا رئيس ـ ــيا لألاجمات وفي
مالي ،أس ــامل محاد ات السـ ـ م المحألية في فض عدد الحوادث األمنية واإل ــادات في

ــفوف المدنيين

فقد قام مركز الحوار في المجاالت اإلنسـ ــانية في الفترة من  12إلى  24كانون الثاني/يناير تيسـ ــير محاد ات
أفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إلى إ رام سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـألـة من االتفـاقـات ين طـائفتي الفوالني ودوغون في كورو ،دمنطقـة مو.تي وفي

 14آ ار/مارك ،قام المجأل
ين

اإلسـ ـ ـ ـ ـ مي األعألى في مالي دور الوس ـ ـ ـ ــيط في إ رام اتفاق لوق

ــيادي الدوزو التقأليديين وأعض ــا

مقاطعة نيونو في منطقة سيمو
- 30

وظ

إط ق النار

باة تحرير ماس ــينا المنتس ــءة لجماعة نص ـرة اإلس ـ م والمس ـألمين في

أليا غينيا هدفا رئيسـ ـ ـ ـ ــيا ألعمال القر ـ ـ ـ ـ ــنة ،دالرغم من حصـ ـ ـ ـ ــول انبفاش طويم في عدد

الحوادث التي وقعــل مقــارنــة دــالفترة المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولــة دــالتقرير الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق وفي الفترة من كــانون الثــاني/ينــاير إلى
آ ار/مارك ،س ـ ـ ــج المركز األقاليمي لتنس ـ ـ ــيق ش ـ ـ ــسون الس ـ ـ ـ مة واألمن الءحريين في أليا غينيا  20حاد ا،
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مقارنة دما عدده  45حاد ا ُس ـ ـ ـ ـ ـج في الر.م األ ير من عام  ،2020من يناا  9حوادث في المجال الءحري
لألجماعة االقتصـ ـ ـ ــادية و  40عمألية ا تطاف وازدادت عمأليات اال تطاف لألحصـ ـ ـ ــول عألى فدية ،التي كانل

هي أس ـألوب العم الرئيس ــي ،تفننا داس ــتبدام س ــفن كبرى لتنفيذ العمأليات دعيدا عن الس ــاح  ،مثألما يتض ــخ من
الاجمات التي قام اا الق ار ــنة في الفترة من  7إلى  10شــءاط/فبراير واســتادفل أر.م ســفن في المياه الواقعة
ين الةاميرون وس ــاو تومي و.رينس ــيبي وحس ــة المحتة الءحري الدولي ،فلن حالة الوفاة الوحيدة في

الءحارة التي ُسجألل فياا في عام  2021وقعل في أليا غينيا
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و

ــفوف

ل الفترة المش ـ ـ ــمولة دالتقرير ،ض ـ ـ ــءطل أ ازة إنفا القانون كميات كبيرة من المبدرات واألدوية

المزيفة وغير ل من المواد المار.ة وفي الر.م األول من العام ،ض ـ ـ ــءطل السـ ـ ـ ـألطات أكثر من  11طنا من
الةوكايين وأكثر من  24طنا من القنة في وركينا فاســو والســنمال وغامبيا وغينيا وكا و فيردي وكوت ديفوار
والنيجر وفي  21آ ار/مارك ،اعترضــل الءحرية الفرنســية ســفينة في أليا غينيا تحم أكثر من ســتة أطنان

من الةوكــايين وفي الفترة ين شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـءــاط/فبراير وأيــار/مــايو  ،2021نفــذت وحــدة محــافحــة االتجــار في مطــار

غينيا  -يس ـ ــاو م

عمأليات ض ـ ــءط أل مجموعاا  3 930كيألوغراما من الةوكايين وفي الس ـ ــنمال ،فةحل

السألطات عصادة لتارية األدوية المزيفة ،ينما اعتقألل في كوت ديفوار عصادة تتا ر دالحيوانات البرية

جيم  -التنمية المستدامة
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في مطبوم التوقعات االقتصـ ـ ــادية األفريقية لعام  2021الصـ ـ ــادر في  12آ ار/مارك ،أورد مصـ ـ ــرف

التنمية اإلفريقي تقديرات لألناتا المحألي اإل مالي في غرب أفريقيا تشير إلى أنه قد انةم

نسءة  1,2في المائة

في عـام  2020وأدى هـذا االنةمـاش إلى ارتفـام حـاد في مظـاهر الفقر وعـدم المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة وزاد من حـدة التوترات
اال تمــا يــة ولم تزل التــدا ير الوطنيــة المتبــذة لموا اــة ــائحــة كوفيــد 19-تسدي إلى تقأليص الحيز المــالي،
واسـ ـ ـتألزم ل اتبا ق اررات

ـ ــاءة تفاضـ ـ ـ

ين دمات الحماية اال تما ية و.ين االس ـ ــتثمارات اإلنتا ية وأ ر

إغ ق الحدود ين غينيا والبألدان المجاورة في المءادالت التجارية وفرص تةوين الثروة
- 33
األ

وتقوم أفرقـة األمم المتحـدة القطريـة تنفيـذ طط التـدا ير اال تمـا يـة االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة لتحقيق التعـافي في

الطوي  ،التي تركز عألى المجاالت الحاسـ ـ ــمة ،دما في ل إيجاد فرص العم لألشـ ـ ــءاب والنسـ ـ ــا  ،وتوفير

الحماية اال تما ية ،وتقديم المس ــاعدة إلى قطام الص ــحة ،وتيس ــير الحص ــول عألى التعأليم ،وما يترتة عألى ل

من آ ار تحفيزية تعين عألى تحقيق أهداف التنمية المسـ ـ ــتدامة وقد يسدي تإل ر حم ت التألقيخ ضـ ـ ــد كوفيد19-
وانعدام األمن وعدم االستقرار السياسي إلى تعريض اود اإلنعاش لألبطر

دال  -سياق العمل اإلنساني
- 34
العن

ظألل الحالة اإلنس ــانية في ميم أنحا المنطقة الفر ية ش ــديدة التقألة ،وس ــاهم انعدام األمن وأعمال

والنزوذ والفقر وسـ ــو التمذية في تفاقم حاالت الضـ ــع

دشـ ــح شـ ــديد وحسـ ــة محتة تنسـ ــيق الشـ ــسون

اإلنسـانية ،يحتاي ما يقرب من  29مأليون شـبص في منطقة السـاح إلى المسـاعدة والحماية في عام ،2021
وهو ما يمث زيادة نحو  5م يين شــبص عن عددهم في مســتا عام  2020ففي وركينا فاســو ،ســيحتاي

عدد اياسي قوامه  3,5م يين شبص ،إلى مساعدة طارئة في سل مناطق ات أولوية وفي مالي ،سيحتاي

 5,9م يين ش ـ ـ ـ ـ ــبص إلى المس ـ ـ ـ ـ ــاعدة اإلنس ـ ـ ـ ـ ــانية ،و ل يفوق العدد المس ـ ـ ـ ـ ــج في مطألم عام  2020وهو

 4,3م يين ش ـ ـ ـ ــبص وفي النيجر ،زاد عدد األش ـ ـ ـ ــباص الذين يحتا ون إلى المس ـ ـ ـ ــاعدة اإلنس ـ ـ ـ ــانية دمقدار
8/23
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 900 000شـ ـ ــبص دحيف و ـ ـ ـ إلى  3,8م يين شـ ـ ــبص ،مقارنة دإلوائ عام  2020وإضـ ـ ــافة إلى ل ،

يحتاي  8,7م يين شبص في شمال شرق نيجيريا إلى شح من أشحال المساعدة ،ويألزم توفير الدعم الحاسم

لما عدده  6,5م يين شبص ممن هم أشد ضعفا.
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وقد أل عدد النازحين في ميم أر ا منطقة الســاح  5,3م يين شــبص ففي وركينا فاســو ،فر

 200 000شبص آ رين من ديارهم ،ليص العدد اإل مالي لألنازحين إلى  1,2مأليون شبص ،معظمام من
النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واألطفـال وفي مـالي ،ارتفم عـدد النـازحين في الـدا ـ إلى  347 000شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبص ،أي زيـادة قـدرهـا

 60 000شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبص وفي النيجر ،ارتفم عــدد األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــاص الــذين فروا من ديــارهم في فترة التقرير دمقــدار
 34 000شبص ليص دحألول شار أيار/مايو  2021إلى  300 000نازذ
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وظ ـ مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى انعــدام األمن المــذائي مرتفعــا ــدر ــات تــدعو إلى القألق ففي ميم أنحــا منطقــة

الس ـ ـ ـ ـاح  ،كان من المتوقم أن يفتقر  14مأليون ش ـ ـ ـ ــبص لألمن المذائي در ة طيرة

ل موس ـ ـ ـ ــم الجدب

المقب  ،الممتد من حزيران/يونيه إلى أغس ـ ـ ــط /آب .ويوا ه ما مجموعه  6,3م يين طف مس ـ ـ ــتوى حادا من
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو التمـذيـة ،من ينام  1,6مأليون طفـ يعـانون من سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو التمـذيـة الحـاد الو يم الـذي ياـدد حيـاتام .وفي

النيجر ،وا ه  2,3مأليون ش ـ ــبص انعدام األمن المذائي الحاد وتعرش  457 000طف دون س ـ ــن البامس ـ ــة
لس ــو التمذية الحاد الو يم .وفي حوش دحيرة تش ــاد ،يتوقم أن يزداد عدد األش ــباص الذين يعانون الجوم في

عام  2021دمقدار نصـ ـ ـ

مأليون ش ـ ــبص مقارنة دالعام الس ـ ــا ق .وفي نيجيريا وحدها ،من المتوقم أن يوا ه

 4,3م يين شبص الجوم الحاد
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ل موسم الجدب المقب .

وأدى انعدام األمن والاجمات إلى تعطي تقديم البدمات اال تما ية األسـ ـ ــاسـ ـ ــية دشـ ـ ــح

طير وتقييد

و ــول المســاعدات اإلنســانية في العديد من المناطق ،مما حرم المجتمعات المحألية المنةو.ة من الحصــول عألى

المسـ ــاعدة األسـ ــاسـ ــية وعرش موظفي المسـ ــاعدة اإلنسـ ــانية لمباطر متزايدة وفي ميم أنحا منطقة السـ ــاح ،

أو ـ ـ ـ ـ ــدت أ واب أكثر من  5 000مدرس ـ ـ ـ ـ ــة أو تعط فياا س ـ ـ ـ ـ ــير العم فياا ،مما يعرش لألبطر إعمال حق

األطفال في التعأليم ،و ا ـ ـ ـ ــة الفتيات ال ئي تةون عودتان إلى المدرسـ ـ ـ ــة أق احتماال دعد االنقطام عناا لمدة

طويألة وفي منطقة السـاح الوسـطى ،أغألق  136مرك از

ـحيا أ وا اا دسـبة انعدام األمن ،ومعظم المراكز التي

ال تزال مفتوحة ال تعم دحام طاقتاا وكانل وقيات األماات في المناطق المتضـ ـ ـ ـ ـ ــررة من األزمة أعألى دحثير
من المتوس ـ ـ ــط الوطني ووا ال النس ـ ـ ــا والفتيات أيض ـ ـ ــا مباطر متزايدة لألتعرش ل

تطاف والزواي القس ـ ـ ــري

واالعتدا الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ــي وفي النيجر ،تفوق نس ـ ـ ـ ـ ـ ــءة األطفال غير المألتحقين دالمدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ممن تتراوذ أعمارهم ين

 7ســنوات و  16ســنة  50في المائة؛ وقد أضــر تفشــي أمراش الحصــءة والةولي ار والتااب الســحايا دالفوات األشــد
ضــعفا وفي نيجيريا ،أدى انعدام األمن إلى ألق تحديات في مجال الألو ســتيات وإيصــال المســاعدات أدت إلى

تفاقم الحالة اإلنسانية العصيءة أ
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ووضــعل وركينا فاســو ومالي والنيجر ونيجيريا ططا ل ســتجادة اإلنســانية تتطألة نحو  2,7أليون

دوالر إليصال المساعدات إلى  16,2مأليون شبص وفي منتص

يتجاوز  16في المائة من المبأل المطألوب
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وفي  16حزيران/يونيه ،سـ ــج غرب أفريقيا ومنطقة السـ ــاح ما يقرب من  500 000حالة إ ـ ــادة

دحوفيد 19-و  6 833حالة وفاة .وزاد انتش ـ ــار ائحة كوفيد 19-في ميم أنحا المنطقة من حدة الض ـ ــع
الواســم النطاق وســاهم في زيادة العن

من

الجنســاني وقد دأت حم ت التألقيخ في ميم ألدان المنطقة الفر ية

ل مرفق كوفاك  ،وهو دعامة مءادرة تسريم إتاحة أدوات محافحة كوفيد.19-

هاء  -حقوق اإلنسان
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في الفترة المشـ ــمولة دالتقرير ،حد ل تطورات إيجا ية في مجال حقوق اإلنسـ ــان وسـ ــيادة القانون من

زاويـة تعزيز األطر والتـدا ير المايـاريـة الوطنيـة لمحـافحـة اإلف ت من العقـاب في المنطقـة ففي غـامبيـا ،قو.ـ

الححم الصـ ـ ــادر في  27كانون الثاني/يناير في قضـ ـ ــية يانةو.ا توري ،الذي زعم أنه ارتةة انتااكات سـ ـ ــيمة

لحقوق اإلنس ـ ـ ــان

ل رئاس ـ ـ ــة امم ،دالترحية واعتبر مقدمة لمزيد من الم حقات القض ـ ـ ــائية وفي وركينا

فاسـ ـ ــو ،اتامل مححمة عسـ ـ ــحرية في  15نيسـ ـ ــان/أ ري الرئي

الســا ق الجنرال يألبرت دينديري ،و  12آ رين داغتيال الرئي

السـ ـ ــا ق أليز كومءاوري ،ورئي

أركان الدفام

الســا ق توماك ســانةا ار في عام  1987وفي

اليوم نفسـ ـ ـ ـ ــه ،أدين ز يم الميأليشـ ـ ـ ـ ــيا أمادي أوريمي في كوت ديفوار وححم عأليه دالسـ ـ ـ ـ ــجن مدى الحياة لجرائم
ارتةبل

ل األزمة التي وقعل دعد االنتبادات في الفترة  2011-2010وفي ليبريا ،وا ـ ـ ـ ـ ـألل السـ ـ ـ ـ ـألطات
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ل

التعاون مم ألدان أورو.ية ومجاورة في التحقيقات المتعألقة دالجرائم المرتةءة في أ نا الحرب األهألية

وفي عدة ألدان في المنطقة ،أدى االس ـ ـ ـ ــتبدام المفرط لألقوة واالحتجاز التعس ـ ـ ـ ــفي ،وال س ـ ـ ـ ــيما

االحتجا ات العنيفة ،إلى تقويض احترام حقوق اإلنسـ ـ ـ ــان وسـ ـ ـ ــيادة القانون وأفادت التقارير أن أعمال العن

التي حد ل قب االنتبادات في نن تسـببل في وفاة شـبصـين وفي النيجر ،ألقي القءض عألى عدة أشـباص
في أعقاب أعمال العن

التي تألل االنتبادات ،رغم زعم السـ ـألطات أناا أفر ل عن معظمام منذ ل الحين

وفي غينيا ،ال يزال عدد غير معروف من المعارضـ ــين وشـ ــبص ـ ـيات المجتمم المدني رهن االحتجاز السـ ــا ق

لألمحـاكمـة وأعرب نـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطون في البألـدان الث ـة ميعاـا عن قألقام من اعتقـال الجاـات الفـاعألـة في المجتمم

المدني وأعض ــا المعارض ــة والناش ــطين الس ــياس ــيين الذين يمارس ــون حقوقام في حرية التعبير والتجمم دوافم
سـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــية وفي السـ ـ ـ ـ ـ ــنمال ،ألفل االحتجا ات العنيفة في آ ار/مارك ما ال يق عن  10قتألى وأكثر من

 500ريخ ،في ضم اعتدا ات عألى الصحفيين وإغ ق مسسسات إع مية
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ووردت ادعا ات داالعتدا الجسـ ـ ــدي عألى الصـ ـ ــحفيين والناشـ ـ ــطين السـ ـ ــياسـ ـ ــيين في غينيا  -يسـ ـ ــاو،

مما أ ار قألقا دالما دشـ ـ ـ ــإلن حرية الصـ ـ ـ ــحافة وحرية التعبير وحثل الجاات الفاعألة والمنظمات المعنية دحقوق
اإلنسـان في غانا السـألطات عألى التحقيق في الحوادث المتعألقة داحتجاز العامألين في مجال اإلع م ،في حين

أدانل نظيراتاا في نيجيريا اآل ار المترتءة عألى الاجمات المتةررة عألى المدارك وا تطاف الط ب في مجال

حقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،دما في ل الحق في التعأليم وفي عدم التعرش لألمعامألة ال إنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانية أو الماينة وألقل

الاجمات عألى الس ــجون في نيجيريا ومقت الس ــجنا المحتجزين في غينيا المزيد من الض ــو عألى الحا ة إلى
تعزيز أمن مرافق السجون وإدارتاا إ ار تحقيق شام في تأل الوقيات وظروف االحتجاز
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ولم يزل اس ــتمرار انتااكات حقوق اإلنس ــان التي يزعم أن قوات األمن ترتةباا أ نا محافحة اإلرهاب

مصــدر قألق دال وفي النيجر ،في  28آ ار/ماركُ ،و ه انتءاه مفوضــية األمم المتحدة لحقوق اإلنســان والقوة
المشــتركة التادعة لألمجموعة البماســية لمنطقة الســاح إلى عدة ادعا ات تتعألق دإلعمال العن الجنســي تورط
فياا نود من الةتيءة التشــادية الثامنة التادعة لألقوة المشــتركة في تي ار وتحركل القوة المشــتركة دســرعة داتبا

10/23
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س ـ ـألس ـ ـألة من التدا ير تمش ـ ــيا مم إ ار اتاا الدا ألية المتعألقة دل ار التحقيقات الدا ألية ،التي وض ـ ــعل ض ـ ــمن

إطار االمتثال دعم من مفوضية حقوق اإلنسان
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وفي  30آ ار/مارك ،أ ـدرت الءعثة تقري ار عن نتائا التحقيق في انتااكات حقوق اإلنسـان النا مة

عن المارة الجوية التي شــنتاا القوات الفرنســية العامألة في إطار عمألية ر ان في داونتي ،دمنطقة دوينتزا ،في

 3كانون الثاني/يناير وأكد التحقيق أن ما ال يق عن  22شـبصـا قتألوا ،من ضـمنام أفراد يشـتءه في انتمائام

إلى الجماعة المتطرفة ،كتيءة سـ ـ ـ ــيرما وأو ـ ـ ـ ــل الءعثة السـ ـ ـ ـألطات المالية والفرنسـ ـ ـ ــية دل ار تحقيق مسـ ـ ـ ــتق
ومو وق وشفاف من أ

فحص الظروف التي وقعل فياا المارة وأ رها عألى السحان المدنيين في داونتي

واو  -النساء والفتيات
- 45

أُحرز تقدم في وضــم أطر مسسـســية وتنظيمية دشــإلن قضــايا المرأة والسـ م واألمن؛ ومم ل  ،يتعين

ذل المزيد من الجاود لضــمان تنفيذها ففي غامبيا ،اعتمد في آ ار/مارك تش ـريم ديد دشــإلن قضــايا الزواي

والتملأل ـ من أ ـ حمــايــة حقوق النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا والفتيــات وفي ليبريــا ،تم تركيــة معــدات ــديــدة إل ار ا تءــارات

الحمض النووي في سـياق تقييم األدلة في حاالت االغتصـاب ،ووضـعل الألجنة الوطنية ل نتبادات روتوكوال
دش ـ ــإلن محافحة العن

قرار مجأل

ض ـ ــد المرأة وفي  6نيس ـ ــان/أ ري ،

ـ ــادقل موريتانيا عألى طة عمألاا الوطنية لتنفيذ

األمن  ،)2000( 1325و.ــذلـ تةون كــا و فيردي هي البألــد الوحيــد في المنطقــة الــذي لم يعتمــد

دعد طة عم وطنية اذا الشـإلن وفي  23نيسـان/أ ري  ،أ ـدرت مفوضـية الجماعة االقتصـادية لدول غرب
أفريقيا مءادئاا التو ياية لتعميم مراعاة طة المرأة والس م واألمن في ميم إداراتاا
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وحد ل تطورات متءاينة دشإلن المشاركة والتمثي السياسيين لألمرأة فمن ناحية ،ساهمل حم ت وسائ

التوا ـ اال تماعي وآليات الر ــد في تعزيز المشــاركة النشــطة لألنســا والشــءاب في االنتبادات في نن وكا و

فيردي وكوت ديفوار والنيجر ففي كا و فيردي ،رشـ ــخ الحزب األفريقي من أ

امرأة لمنصــة رئي

اسـ ــتق ل كا و فيردي المعارش

الوز ار ومن ناحية أ رى ،ظ العدد العام لألنســا في الححومات الجديدة في وركينا فاســو

وكوت ديفوار والنيجر دون تميير يـذكر ففي النيجر ،ينمــا تجــاوز عـدد البرلمــانيــات ( 48من ين  166مقعــدا)

قألي الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المقررة ،حيـف أل عـدد الوزيرات  5من ين  33وزيرا ،لم يم البألـد نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـءـة  30في المـائـة من
المنا ـ ــة الو ازرية المبصـ ـصـ ــة لألنسـ ــا في تشـ ــحي مجأل

الححومة دمو ة القانون وعألى الرغم من أن دعض

أسـءاب هذا التفاوت في النتائا ير م إلى نقص الموارد والدعم السـياسـي ،فلنه يسـتدعي تعزيز المشـاركة والتو ية

لتنفيذ التشريعات القائمة

ثالثا  -أنشطة مكتب األمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل
ألف  -المساعي الحميدة للممثل الخاص والمهام الخاصة التي اضطلع بها
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في ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو التطورات واالتجـاهـات المـذكورة أع ه ،وا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الممثـ البـاص لمرب أفريقيـا ومنطقـة

الســاح دعم الجاود الوطنية واإلقأليمية الرامية إلى منم نشــوب النزاعات والحفا عألى السـ م واضــطألم اذه

الجاود دـالتعـاون الو يق مم المنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقين المقيمين وأفرقـة األمم المتحـدة القطريـة وعن طريق الـدعوة إلى إ ار

إ ـ حات مسس ـســية واتءام ناا شــامألة في العمأليات الدســتورية واالنتبا ية واألمنية ونظ ار لألقيود الموضــوعة
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من أ

الحد من تفشـ ـ ــي ائحة كوفيد ،19-أ ريل عدة من المشـ ـ ــاورات افت ارضـ ـ ــيا ،مما أ ر عألى العمأليات
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وفي  23كانون الثاني/يناير ،شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا الممث الباص في الدورة العادية الثامنة والبمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين لايوة

الحساسة التي كانل تتطألة السرية

رؤسـ ـ ــا الدول والححومات في الجماعة االقتصـ ـ ــادية لدول غرب أفريقيا حيف دعا إلى إعطا األولوية لألحوار

لح الب فات الســياســية و.نا توافق في اآل ار وضــمان الحوكمة الشــامألة لألجميم وعينل الايوة رئيســي غانا

والنيجر لقيادة عمألية تعبوة الموارد لبطة عم الجماعة لألفترة  2024-2020لألقض ــا عألى اإلرهاب ،ومددت

واليـة دعثـة الجمـاعـة في غـامبيـا حتى كـانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2021عألى أن تبألفاـا دعثـة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطـة تـادعـة
لألجمـاعـة وأعرب الممثـ البـاص من ـديـد عن التزام األمم المتحـدة دـالعمـ مم الجمـاعـة االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة لـدول

غرب أفريقيا سايا لتحقيق األهداف المشتركة
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وفي  25كانون الثاني/يناير ،زار الممث الباص ورئي

مفوض ــية االتحاد األفريقي س ــيراليون لمناقش ــة

التطورات السـ ـ ــياسـ ـ ــية و طط التعافي من آ ار ائحة كوفيد ،19-والنزام المتعألق دقرية يينما الحدودية ين غينيا

وســيراليون وأ نيا عألى الجاود المبذولة لتعزيز الت حم والمصــالحة الوطنيين ودعوا إلى التو ـ إلى ح توافقي

لألنزام الحـدودي مم غينيـا وعقـة زيارتامـا ،تءـادل البألـدان زيارات عألى المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الوزاري تو ل زيارة رئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــة

سيراليون إلى كوناكري في  15شءاط/فبراير وما ت ها من إعادة فتخ الحدود
- 50

وفي  26كانون الثاني/يناير ،قام الممث الباص

كا و فيردي وناق

السياسية لألمرأة
- 51

مفوضـية االتحاد األفريقي زيارة إلى

ـحءة رئي

المس ـ ـ ـ ـ ـ ــسوالن التطورات اإلقأليمية وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــادوا دالتزام كا و فيردي دالديمقراطية والمش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة

وفي الفترة من  7إلى  10شءاط/فبراير وفي  9و  10آ ار/مارك ،قام الممث الباص زيارتين لبنن

دعما لألجاود الرامية إلى تايوة يوة تفض ــي إلى إ ار انتبادات رئاس ــية سـ ـألمية و ات مص ــدااية وتش ــاور مم

رئي

نن وأ ــحاب المصـألحة الوطنيين ،دما في ل أعضــا المعارضــة ،ودعا إلى الحوار لمعالجة القضــايا

الب قية وشـدد أ ـحاب المصـألحة عألى اسـتمرار المظالم ،لةنام أعر.وا عن التزامام دحفالة إ ار االنتبادات

في أ وا سألمية
- 52

وفي غينيا  -يس ــاو ،أ رى الممث الباص

ــحءة المنس ــق المقيم مش ــاورات مم أ ــحاب المصـ ـألحة

الوطنيين في الفترة من  10إلى  12ش ـ ــءاط/فبراير ،لمعالجة حالة رئي

الوز ار الس ـ ــا ق أريس ـ ــتيدك غوميز الذي

لجإل منذ آ ار/مارك  2020إلى مءاني األمم المتحدة وتءعا لذل  ،ســمخ لألســيد غوميز أن يمادر غينيا  -يســاو
ألسءاب طبية عألى متن طائرة ا ة تادعة لألمم المتحدة في  12شءاط/فبراير 2021

- 53

وفي  15ش ــءاط/فبراير ،حض ــر الممث الباص الدورة العادية الس ــادعة لايوة رؤس ــا دول المجموعة

البماسـ ـ ــية لمنطقة السـ ـ ــاح التي انعقدت في نجامينا و

ل القمة ،أشـ ـ ــار رئي

لدول غرب أفريقيا إلى التزام الجماعة االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادية دالمس ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمة دمبأل
المنطقة وأكد رئي

هيوة الجماعة االقتصـ ـ ــادية

أليون دوالر في محافحة اإلرهاب في

مفوض ـ ـ ـ ــية االتحاد األفريقي من ديد عألى النش ـ ـ ـ ــر المتوقم لقوات االتحاد األفريقي لدعم

القوة المشتركة لبألدان المجموعة البماسية لمنطقة الساح
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وفي  20شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـءــاط/فبراير ،عــاد الممث ـ البــاص إلى النيجر ،عقــة زيــارتــه في  27كــانون األول/

ديســمبر  ،2020في ســياق الجولة الثانية من االنتبادات الرئاســية وتشــاور مم أ ــحاب المص ـألحة الوطنيين
وأعضـ ــا دعثات مراقبي االنتبادات لألمسـ ــاعدة في تيسـ ــير يوة مواتية إل ار االنتبادات وحضـ ــر أيضـ ــا حف
تنصية الرئي

- 55

في نيامي في  2نيسان/أ ري

وفي الفترة من  24إلى  27شـ ـ ـ ـ ـ ـءاط/فبراير ،تش ـ ـ ـ ـ ــاور الممث الباص مم رئي

غامبيا ،أداما دارو،

وغيره من أ ـ ــحاب المص ـ ـألحة الوطنيين دشـ ــإلن األعمال التحضـ ــيرية ل نتبادات الرئاسـ ــية المزمم إ راؤها في

 4كانون األول/ديس ــمبر ،فض ـ عن اإل ـ حات الدس ــتورية واألمنية وغيرها من اإل ـ حات ودعا الممث

الباص إلى إنشا آليات مو وقة لضمان تنفيذ التو يات الواردة في التقرير الناائي لألجنة الحقيقة والمصالحة
والتعويض ،الذي يتوقم تسأليمه إلى الرئي

- 56

في نااية حزيران/يونيه

وظ الممث الباص عألى اتص ـ ـ ـ ــال و يق دإل ـ ـ ـ ــحاب المصـ ـ ـ ـ ـألحة الوطنيين ،دمن فيام الرئي  ،طيألة

االحتجا ات العنيفة التي اندلعل في الس ــنمال في أوائ آ ار/مارك وتوا ـ ـ أيض ــا من فريق األمم المتحدة

القطري قيما يتعألق ءحف سب دعم السألطات الوطنية في معالجة المظالم و.نا الثقة في مسسسات الدولة

باء  -لجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة
- 57

لم يزل عم الألجنة المبتألطة ين الةاميرون ونيجيريا متإل ار دالقيود المفروضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من أ

الحد من

تفشـي ائحة كوفيد ،19-حيف رى االعتماد در ة كبيرة في رسـم البرائط الناائية وإنجاز العمأليات األ رى

عألى أسـ ـ ــالية التعاون عن دعد وتمحن الطرفان رعاية الألجنة الفر ية المعنية ترسـ ـ ــيم الحدود ،التي ا تمعل
في أ و ا في الفترة من  21إلى  28ش ـ ـ ـ ــءاط/فبراير ،من المض ـ ـ ـ ــي قدما في المناقش ـ ـ ـ ــات المتعألقة ءعض نقاط
الب ف غير المحسـ ـ ــومة دماية التو ـ ـ ـ إلى ترسـ ـ ــيم الحدود البرية دصـ ـ ــورة ناائية وموازاة مم تبويم القيود

المفروض ـ ـ ـ ــة عألى الس ـ ـ ـ ــفر ،اس ـ ـ ـ ــتسنفل في آ ار/مارك العمأليات الميدانية لبنا ونص ـ ـ ـ ــة  322عمودا حدوديا

وا تتمل في منتص

أيار/مايو وقد اكتم حتى الوقل الراهن تشييد  1 673عمودا مما مجموعه 2 696

جيم  -تعزيز الشررررررر ررامررات اإل ليميررة ودون اإل ليميررة لمواجهررة األوطررار العررابرة للحرردود واألوطررار
الشاملة التي تتهدد السالم واألمن

- 58

حـ ــاف المحتـ ــة عألى تعـ ــاونـ ــه الو يق مم الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ــا اإلقأليميين وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ــا األمم المتحـ ــدة ففي

 9آ ار/مارك ،عقد المحتة والجماعة االقتص ـ ــادية لدول غرب أفريقيا ا تماعاما الس ـ ــنوي عن طريق التداول
دالفيديو والتزم المشـ ـ ــاركون تعزيز التوا ـ ـ ـ واعتمدوا طة عم مشـ ـ ــتركة لعام  ،2021تركز ضـ ـ ــمن أمور

أ رى عألى دعم الد ألوماس ـ ـ ـ ـ ــية الوقائية ،وديناميات النزام ين الرعاة والمزارعين ،واألمن المنا ي ،والمس ـ ـ ـ ـ ــائ

الجنسانية وقضايا حقوق اإلنسان
- 59

ووا ـ ـ المحتة تقديم دعمه لألرئاس ــة الدورية لألمجموعة البماس ــية لمنطقة الس ــاح في تنفيذ ارطة

الطريق التي وض ــعتاا ،وس ــائ من يناا إيفاد أ ص ــائي تبطيط قام تيس ــير تناق المعارف المسسـ ـس ــية قيما
ين الرئاسـ ـ ـ ــات الدورية واسـ ـ ـ ــتمر المحتة في تقديم مسـ ـ ـ ــاعدته لمركز تحألي التاديدات واإلنذار المءحر التادم

لألمجموعة البماســية ،الذي شــرم في شــءاط/فبراير في إ ار اســتقصــا لألجماعات المس ـألحة في المنطقة وأنشــإل
ش ـ ـ ـ ـ ــءحة من مراكز الءحوث دا

أولوياتاا
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ديناميات النزاع بين الرعاة والمزارعين
- 60

اســتنادا إلى الد ارســة التي أ رياها دشــإلن مســائ الرعي واألمن ،نشــر محتة األمم المتحدة داالشــتراا

مم الجماعة االقتص ـ ـ ــادية لدول غرب أفريقيا كتيءا دش ـ ـ ــإلن إدارة النزاعات ين المزارعين والرعاة ومنم نش ـ ـ ــو.اا

اس ـ ـ ــتنادا إلى الدروك المس ـ ـ ــتفادة من الس ـ ـ ــنمال وغانا وغينيا ومالي ونيجيريا و.تية تعزيز تنفيذ ق اررات الألجنة

التنفيذية لألمين العام المعنية ديناميات النزام ين الرعاة والمزارعين ،رى توســيم نطاق المشــاركة في الفريق

العام المعني دمسـ ــائ الرعي ومنم نشـ ــوب النزاعات التادم لألمحتة ليشـ ــم المنسـ ــق الباص المعني دالتنمية

في منطقة الس ـ ــاح  ،ومحتة األمم المتحدة اإلقأليمي لوس ـ ــط أفريقيا ،وكيانات أ رى تادعة لألمم المتحدة وقام
فريق أسـ ــاسـ ــي تادم لألفريق العام دل ار تحألي مشـ ــترا تضـ ــمن تقييما لديناميات النزام ين المزارعين والرعاة

في غرب ووسط أفريقيا
-2

حوض بحيرة تشاد
- 61

اضطألم محتة األمم المتحدة ومحتة األمم المتحدة اإلقأليمي لوسط أفريقيا ولجنة حوش دحيرة تشاد

ءعثـات مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركـة إلى الةـاميرون وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ( 21شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـءـاط/فبراير إلى  6آ ار/مـارك) ،والنيجر (من  11إلى

 17نيسـ ــان/أ ري ) ،ونيجيريا ( 25نيسـ ــان/أ ري إلى  1أيار/مايو) وتحاور الوفد مم أ ـ ــحاب المص ـ ـألحة في

المناطق المتض ـ ـ ـ ـ ــررة من عمأليات ماعة وكو حرام ،وتناول دالتقييم حالة حقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان ودعا إلى مسازرة

العم اإلنساني
-3

استراتيجية األمن عبر الحدود في منطقة اتحاد نهر مانو
- 62

ل ا تمام رقيم المسـ ــتوى عقد في  13و  14كانون الثاني/يناير ،ناق

الممث الباص واألمين

العـام التحـاد نار مـانو التحـديـات التي توا ـه ألـدان حوش نار مـانو ،دمـا في لـ تـإل رهـا قع قرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دـالق قـ

األمنية التي تشــادها منطقة الســاح

ودعا الممث الباص إلى تعزيز التعاون مم الجماعة االقتصــادية لدول

غرب أفريقيا والتفعي الةام لوحدتي اتحاد نار مانو المش ــتركتين المعنيتين دمس ــائ األمن عبر الحدود و.نا

الثقة واتفق منس ـ ـ ـ ـ ـ ــقو األمم المتحدة المقيمون في البألدان األر.عة الذين ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركوا في اال تمام عألى مءادرات
ديدة لمحافحة طاب الةراهية

-4

أعمال القرصنة في وليج غينيا
- 63

إدراكا من الممث الباص لوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط أفريقيا والممث الباص لمرب أفريقيا ومنطقة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ل ار

السـ ـ ـ ـألبية ألعمال القر ـ ـ ــنة عألى التجارة واألمن وس ـ ـ ــيادة القانون ،فقد عقدا ا تماعا افت ارض ـ ـ ــيا مش ـ ـ ــتركا رقيم

المسـ ـ ـ ـ ــتوى في  18آ ار/مارك مم رئيسـ ـ ـ ـ ــي مفوضـ ـ ـ ـ ــيتي الجماعة االقتصـ ـ ـ ـ ــادية لدول غرب أفريقيا والجماعة

االقتصـ ـ ــادية لدول وسـ ـ ــط أفريقيا واألمين التنفيذي لألجنة أليا غينيا واتفق المشـ ـ ــاركون عألى طوات إلعادة
تفعي آليات التنسـ ـ ــيق اإلقأليمية ،وال سـ ـ ــيما المركز األقاليمي المعني دالتنسـ ـ ــيق ،والمركزين اإلقأليميين الفرعيين

في منطقتي غرب أفريقيا ووسط أفريقيا
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اآلثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ
- 64

في مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعى إلى تعزيز م ارعــاة المنظور الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني والقــدرة عألى التةيم مم آ ــار تمير المنــاخ،

أقام محتة األمم المتحدة شـ ـ ـ ـ ـراكة مم هيوة األمم المتحدة لألمس ـ ـ ـ ــاواة ين الجنس ـ ـ ـ ــين وتمحين المرأة (هيوة األمم

المتحدة لألمرأة) وأعضـ ـ ـ ـ ــا الفريق العام المعني دالمرأة والشـ ـ ـ ـ ــءاب والس ـ ـ ـ ـ ـ م واألمن في غرب أفريقيا ومنطقة

الساح  ،تو ل دل ار تقييمين مشتركين لمباطر تمير المناخ في ليبريا ونيجيريا
-6

إصالح طاع األمن وا لتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية
- 65

وا

محتة األمم المتحدة لمرب أفريقيا ومنطقة الساح تقديم الدعم لعمأليات إ

في المنطقة الفر ية ففي

ذ قطام األمن

ل دعثة تقييم مشتركة قام اا محتة األمم المتحدة لمرب أفريقيا ومنطقة الساح

ومحتة األمم المتحدة المعني دالمبدرات والجريمة في غامبيا في الفترة من  8إلى  12ش ـ ـ ـ ـ ـ ــءاط/فبراير ،أعرب

النظ ار الوطنيون والـدوليون عن قألقام من عـدم تنفيـذ اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـة قطـام األمن لألفترة  2024-2020ودعوا
إلى تعزيز آليات التنسـ ـ ــيق وتوفير الدعم المالي الم ئم وفي الفترة من  29آ ار/مارك إلى  2نيسـ ـ ــان/أ ري ،

أوفد محتة األمم المتحدة دعثة تقنية إلى كوناكري لتقييم الجاود الجارية من أ
واألمن دشإلن التصدي لألعن

- 66

وض ــم س ــياس ــة لقوات الدفام

الجنسي والجنساني و.شإلن تجنيد النسا في القوة وترقيتان

وقيمــا يتعألق دمحــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة ،اعتمــد محتــة األمم المتحــدة لمرب أفريقيــا

ومنطقة الســاح ومحتة األمم المتحدة المعني دالمبدرات والجريمة في شــءاط/فبراير طة عم لتعزيز العم

ويعلد الةيانان ا تماعا لألجنة الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات الرقيعة المس ـ ـ ـ ــتوى والألجنة
المش ـ ـ ـ ــترا في مجالي التحألي والدعوة ُ
االس ـ ـ ــتش ـ ـ ــارية البرنامجية ،يزمم عقده في الجز األ ير من عام  ،2021إلعادة تنش ـ ـ ــيط مءادرة س ـ ـ ــاح غرب
أفريقيا لمحافحة االتجار دالمبدرات

-7

تنفيذ استراتيجية األمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل
 - 67في  7كانون الثاني/يناير  ،2021عين األمين العام عبد هللا مار ديي منس ـ ـ ـ ـ ــقا ا ـ ـ ـ ـ ــا لألتنمية في
منطقـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـ ويقود المنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق البـاص ،دـالتعـاون الو يق مم محتـة األمم المتحـدة لمرب أفريقيـا ومنطقـة
الســاح وكيانات األمم المتحدة األ رى ،اود تعبوة الموارد لتنفيذ اســتراتيجية األمم المتحدة المتةامألة لمنطقة
الس ـ ــاح و طة األمم المتحدة لدعم م نطقة الس ـ ــاح
والشركا الرئيسيين اآل رين من أ

- 68

وعم المنس ـ ــق الباص أيض ـ ــا مم أ ـ ــحاب المص ـ ـألحة

ترسيخ االستراتيجية ضمن األطر القائمة

وفي  8و  9شـ ــءاط/فبراير ،اشـ ــترا الممث الباص لمرب أفريقيا ومنطقة السـ ــاح والمدير اإلقأليمي

لبرناما األمم المتحدة اإلنمائي ألفريقيا في رئاس ــة اال تمام الحادي عش ــر لألجنة التو ياية الس ــتراتيجية األمم

المتحدة المتةامألة لمنطقة السـ ـ ـ ــاح  ،الذي نظمه محتة األمم المتحدة لمرب أفريقيا ومنطقة السـ ـ ـ ــاح و.رناما
األمم المتحدة اإلنمائي واس ـ ــتعرش المش ـ ــاركون التقدم المحرز في المناطق الرئيس ـ ــية دما فياا منطقة ليبتاكو
غورما الث ية الحدود وحوش دحيرة تشـ ـ ـ ـ ــاد وحددوا طوات لتعبوة الموارد والتزموا تسـ ـ ـ ـ ـريم الدعم المتةام

الذي تقدمه األمم المتحدة لألمءادرات والشـ ـراكات اإلقأليمية القائمة مم الجماعة االقتصـ ــادية لدول غرب أفريقيا،

والمجموعة البماس ـ ــية لمنطقة الس ـ ــاح  ،ولجنة حوش دحيرة تش ـ ــاد ،وهيوة ليبتاكو  -غورما وفي مستمر قمة

المجموعة البماس ـ ـ ــية لمنطقة الس ـ ـ ــاح المعقود في  16ش ـ ـ ــءاط/فبراير ،كرر األمين العام دعوته إلى ض ـ ـ ــمان

حصــول القوة المشــتركة لألمجموعة البماســية لمنطقة الســاح عألى تموي مســتقر ويمحن التنبس ده ،من

والية يضــعاا مجأل

ل

األمن دمو ة الفص ـ الســادم من ميثاق األمم المتحدة وتموي مســتدام ،دما في ل من

ل االشتراكات المقررة
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وفي  28نيسـ ـ ــان/أ ري  ،قدمل نائءة الممث الباص لمرب أفريقيا ومنطقة السـ ـ ــاح والمنسـ ـ ــق الباص

إحاطة إلى لجنة نا السـ ـ ـ ـ ـ م دش ـ ـ ـ ــإلن الجاود الجارية لزيادة االس ـ ـ ـ ــتثمارات عبر الحدود وتقديم المزيد من الدعم

لألنســا والشــءاب ودعل الألجنة إلى مزيد من االســتثمارات الايحألية ،فضـ عن دعم أقوى متعدد الشــركا لفرادى
ألدان منطقة السـ ـ ـ ـ ــاح

ونظم محتة المنسـ ـ ـ ـ ــق الباص ومحتة األمم المتحدة في  20و  21أيار/مايو ا تماعا

تشـ ـ ــاوريا ين المجموعة البماسـ ـ ــية لمنطقة السـ ـ ـاح وكيانات األمم المتحدة في داكار أتاذ فر ـ ـ ــة إلعادة تإلكيد

األولويات المشـتركة وحدد مجاالت ديدة لألدعم المو ه ه ،دما في ل في مجال الحوار ين المجتمعات المحألية

وفي

ل اال تمام ،دعا المنسـق الباص إلى موا مة األنشـطة التي قررت تنفيذها المجموعة البماسـية لمنطقة

السـ ــاح مم ارطة الطريق المتعألقة داسـ ــتراتيجية األمم المتحدة المتةامألة لمنطقة السـ ــاح لألفترة 2022-2021
التي توفر نقاطا مر اية اس ـ ـ ــتراتيجية و.رنامجية ألفرقة األمم المتحدة القطرية ،وال س ـ ـ ــيما قيما يتعألق دالتعاون

مم المجتمعات المحألية والس ـ ـ ـألطات المحألية وشـ ـ ــدد الممث الباص كذل عألى الحا ة إلى المرونة ،وشـ ـ ــجم
عألى إعادة تنش ـ ـ ـ ــيط الس ـ ـ ـ ــتراتيجيات منطقة الس ـ ـ ـ ــاح  ،وكرر تإلكيد دعم األمم المتحدة لإل ـ ـ ـ ـ ـ حات اإلدارية

المصــاحءة و اود تحقيق االســتقرار وو ه رئي

مجأل

وز ار المجموعة البماســية االنتءاه إلى ضــع

الموارد داعتءاره عقءة تعترش تنفيذ طة االستثمارات ات األولوية لألمجموعة

- 70

وقدم

تعبوة

ـ ـ ـ ــندوق نا السـ ـ ـ ـ م تموي محف از لدعم المجموعة البماسـ ـ ـ ــية لمنطقة السـ ـ ـ ــاح واألولويات

ات الص ـألة المنصــوص عألياا في اســتراتيجية األمم المتحدة المتةامألة لمنطقة الســاح  ،ال ســيما في مجاالت

التعاون عبر الحدود ،وح النزاعات ،وإمحانية الألجو إلى العدالة ،و.نا القدرة عألى الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمود في و ه تمير

المناخ ،وتحسـ ـ ـ ــين إدارة الموارد الط بياية ،وتمحين النسـ ـ ـ ــا والشـ ـ ـ ــءاب وفي الوقل نفسـ ـ ـ ــه ،تبذل اود لتعزيز
التنســيق من أ

تحســين التوا ـ دشــإلن قضــايا منطقة الســاح

وفي  9آ ار/مارك ،أعألن عن إنشــا لجنة

تو ياية تقود مءادرة لتميير البطاب المتعألق دمنطقة السـاح تحل ايادة نائءة األمين العام ومن ين أعضـا

هذه الألجنة التو ياية الممني دادا معال وممثألو المجتمم المدني دمن فيام الش ـ ـ ـ ـ ــءاب والنس ـ ـ ـ ـ ــا وممثألو القطام
الباص واإلع م واألوساط األكاديمية

دال  -تعزيز الحوكمة الرشيدة واحترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين
- 71

وا ـ ـ الممث الباص الدعوة إلى التنفيذ الةام لبطة المرأة والس ـ ـ م واألمن التي وضـ ــعاا مجأل

األمن 1325

اليوم اإلقأليمي المفتوذ الحادي عشـ ـ ــر دشـ ـ ــإلن قرار مجأل
األمن ففي  12شـ ـ ــءاط/فبراير ،ترأك ق
( ،)2000وهو مناسـ ـ ــءة تمحن لاا  160مشـ ـ ــاركا من  17ألدا من تعيين سـ ـ ــب لألتعجي تنفيذ القرار عألى
مستوى المجتمعات المحألية ،ومن ين ل التو ية دلنشا

- 72

ندوق محدد لتعزيز المشاركة السياسية لألمرأة

ودعم المحتة الجاود الرامية إلى تنفيذ طة الشـ ــءاب والس ـ ـ م واألمن في المنطقة الفر ية انسـ ــجاما

مم قرار مجأل

األمن  )2015( 2250وقام ،دالتعاون مم المنسـ ــقين المقيمين وأفرقة األمم المتحدة القطرية،

دعم مءادرات في نن و.وركينا فاس ـ ـ ـ ــو وتوغو وغينيا وكوت ديفوار والنيجر ادف تش ـ ـ ـ ــجيم إدماي الش ـ ـ ـ ــادات

والشءان في عمأليات منم نشوب النزاعات واالنتبادات والس م ففي نن وكوت ديفوار ،أدى دعم محتة األمم
المتحدة لألفص ــول الوطنية لش ــءحة القيادات النس ــائية الش ــادة في غرب أفريقيا إلى تنظيم حم ت رقمية واعتماد

يـانـات عن االنتبـادـات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـألميـة كـذلـ  ،قـدم محتـة األمم المتحـدة في توغو الـدعم إلى أنـديـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م في

 10مناطق محألية من أ

16/23

تعزيز مشاركة الشءاب في اتبا الق اررات
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وفي نيسـ ـ ــان/أ ري  ،نظم المحتة ،دالتعاون مم الجماعة االقتصـ ـ ــادية لدول غرب أفريقيا ومفوضـ ـ ــية

األمم المتحدة لحقوق اإلنسـ ــان ،مشـ ــاورة إقأليمية افت ارضـ ــية دشـ ــإلن سـ ــب االسـ ــتعانة نظام العدالة وتءعا لذل ،

سـيجري إنشـا شـءحة تتإلل

من وز ار العدل لتةون دمثادة منبر لتيسـير التوا ـ مم المجتمم المدني والشـركا

الدوليين في قضـايا تعزيز اسـتق لية الجااز القضـائي والثقة قيه وفي  12و  13نيسـان/أ ري  ،سـاهم المحتة

في المنـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المتعألقـة دـالحيز المـدني وحقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان في العمأليـات االنتبـا يـة

ل منتـدى المنظمـات

غير الححومية الذي سبق انعقاد الدورة الثامنة والستين لألجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

رابعا  -مالحظات وتوصيات
- 74

أرحـة دـانط ق حم ت التألقيخ في ألـدان المنطقـة الفر يـة لمحـافحـة تفش ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـائحـة كوفيـد 19-التي

لم تزل تس ر في غرب أفريقيا ومنطقة السـاح  ،مما أضـر دالتنمية االقتصـادية و ألق أوضـاعا

ـاءة وتسـبة في

تفاقم التفاوتات والتوترات اال تما ية وفي هذا الص ـ ـ ــدد ،أكرر دعوتي إلى وض ـ ـ ــم طة تنقيخ عالمية لض ـ ـ ــمان

المساواة في الحصول عألى الألقاحات وتمحين المجتمعات من البروي من هذه األزمة وهي أقدر عألى الصمود
- 75

ويعد انتقال السـ ـ ـألطة ألول مرة من رئي

دولة منتبة ديمقراطيا إلى آ ر في النيجر تطو ار إيجا يا

غير أن محاولة االنق ب التي طرأت الحقا تدل عألى ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار التيق و.ذل اود مطردة لتعزيز

الت حم اال تماعي وتو يق عرى الوحدة الوطنية أما الدالئ المءحرة التي تنذر دحص ــول ت ار م ديمقراطي في
أنحا المنطقة فاي تتطألة من ميم أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاب المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـألحة أن ياتموا اا ويتبذوا إ ار ات عألى سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي

االستعجال لتجنة هذا االتجاه
- 76

وتعد مش ـ ـ ـ ــاركة عدة من أحزاب المعارض ـ ـ ـ ــة في االنتبادات التشـ ـ ـ ـ ـرياية وغيرها من مءادرات تحقيق

المص ـ ـ ــالحة الوطنية في كوت ديفوار ،وتعيين وزير لألمص ـ ـ ــالحة الوطنية من

ـ ـ ــفوف المعارض ـ ـ ــة في وركينا

فاس ــو ،ووض ــم إطار ش ــام لألحوار في توغو ،من ين التطورات اإليجا ية التي هي مح ترحية ويمحن أن

يحون إنشـ ــا إطار دائم لألحوار السـ ــياسـ ــي واال تماعي في غينيا طوة مشـ ــجعة أ رى

ـ ــوب تعزيز الت حم

اال تماعي وينءمي أن يبدأ هذا العم عألى و ه الســرعة وأن يحون داب المشــاركة قيه شــام لجميم الجاات
ات المصألحة من قبي المجتمم المدني والنسا والشءاب
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وفي إطار مســار غامبيا

ــوب إ ار انتباداتاا الرئاســية في كانون األول/ديســمبر ،ينءمي تشــجيم

ميم أ ــحاب المص ـألحة عألى مضــاعفة الجاود الرامية إلى نا التوافق في الرأي ،دما في ل دشــإلن عمألية

اإل ـ ـ ذ الدس ــتوري التي ينءمي أن تس ــفر عن دس ــتور يجس ــد تطألعات وإرادة الش ــعة المامبي ويض ــم أسـ ـ
توطيد الديمقراطية

- 78

وتمث عودة المرش ـ ــخ الرئاس ـ ــي الس ـ ــا ق وز يم المعارض ـ ــة الس ـ ــيد س ـ ــيموي

يري ار إلى غينيا  -يس ـ ــاو

ع مة عألى حص ـ ـ ـ ـ ـ ــول تقدم في عمألية تحقيق االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار الس ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــي في البألد ،الذي ينءمي تعزيزه تنفيذ

اإل

حات المسسسية المعألقة الواردة في اتفاق كوناكري دشإلن تنفيذ ريطة طريق الجماعة االقتصادية لدول

غرب أفريقيا لتســوية األزمة الســياســية في غينيا  -يســاو و ارطة الطريق التي وضــعتاا الجماعة االقتصــادية

لدول غرب أفريقيا ،وال ســيما اســتةمال اإل ـ ذ الدســتوري التوافقي الذي من شــإلنه أن يضــم األســاك لجميم

عمأليات اإل
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وعألى الرغم من التقـدم المحرز في التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـات الوطنيـة المتعألقـة دقوانين التةـافس ين الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين،

ال يزال عدد النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا في الححومات والبرلمانات الجديدة في ميم أنحا المنطقة الفر ية منبفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا در ة

مسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة فمن الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروري أن تتبذ ألدان المنطقة الفر ية ميم التدا ير ال زمة المتثال التزاماتاا الوطنية
واإلقأليمية دشــإلن المســاواة ين الجنســين ،ومن ل ضــمان ر ــد مبص ـصــات كاقية في الميزانية لتنفيذ طط

العم الوطنية المتعألقة تنفيذ قرار مجأل
- 80

األمن  )2000( 1325وما يتص ده من ق اررات تنفيذا مجديا

وإنني أشـ ـ ـ ــعر دقألق دال من الحالة األمنية المتقألءة في منطقة السـ ـ ـ ــاح وحوش دحيرة تشـ ـ ـ ــاد ،التي

ينض ــاف إلياا التنازم المتزايد ين الجماعات اإلرها ية والجماعات المتطرفة لألس ــيطرة عألى الموارد واأل ارض ــي،

عمأليات اال تطاف لألحصـ ـ ــول عألى
مما يعرش السـ ـ ــحان المدنيين لبطر مسـ ـ ــتمر ومما يزيد الوضـ ـ ــم تعقيدا
ُ
فدية ،وهي ظاهرة أ ءحل تشح أسألوب العم الجديد الذي تنتاجه العصادات اإل رامية التي تقوم دجز من
أنشـطتاا تنسـيق مم الجماعات المتطرفة وفي هذا السـياق ،من الضـروري تعزيز حماية المسسـسـات التعأليمية

وغيرها من المنش ــات المعرض ــة لألبطر ،فضـ ـ عن تنفيذ تدا ير إعادة تإلهي متبصـ ـص ــة لموات المبتطفين،

وال سيما األطفال
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وأ ني عألى الجاود المتضـافرة التي تبذلاا القوة المشـتركة لألمجموعة البماسـية لمنطقة السـاح وفرقة

من أ

زيادة إدماي العناية الوا ءة دمراعاة حقوق اإلنس ــان في عمألياتاا من العوام التي تءعثني أيض ــا عألى

العم المشـتركة المتعددة الجنسـيات من أ

التفاؤل ومن األهمية دمحان أن توا ـ ـ ـ ـ
زيادة الدعم المقدم لتأل المءادرات
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التصـدي لألتحديات األمنية وتعد الجاود التي تبذلاا تأل البألدان

ألدان المنطقة الفر ية تعزيز التنسـ ـ ـ ــيق وأن يقوم الشـ ـ ـ ــركا الدوليون

وينءمي تش ـ ــجيم الجاود الجارية التي تبذلاا الجماعة االقتص ـ ــادية لدول غرب أفريقيا لألتعجي

الموارد من أ

تعبوة

طة عم الجماعة لألقضــا عألى اإلرهاب وأدعو الدول األعضــا في الجماعة االقتصــادية

والشـ ـ ــركا الدوليين إلى دعم الناا الشـ ـ ــامألة والمتةامألة ،وسـ ـ ــائ تشـ ـ ــم تنفيذ اسـ ـ ــتراتيجية تحقيق االسـ ـ ــتقرار

والتعافي و.نا القدرة عألى الص ـ ـ ـ ــمود في المناطق المتض ـ ـ ـ ــررة من ماعة وكو حرام في منطقة حوش دحيرة
تشـ ـ ــاد ،و طة االسـ ـ ــتثمارات ات األولوية لألمجموعة البماسـ ـ ــية لمنطقة السـ ـ ــاح  ،واسـ ـ ــتراتيجية األمم المتحدة

المتةامألة لمنطقة السـاح و طة األمم المتحدة لدعم منطقة السـاح

االعتءارات األمنية ،ينءمي لبألدان المنطقة الفر ية أن تةث

وإدراكا لمحدودية الناا الذي يركز عألى

اودها لمعالجة األسـءاب الجذرية لعدم االسـتقرار

دما األدعاد المتعألقة دالعم اإلنس ـ ـ ـ ــاني والتنمية والحوكمة وحقوق اإلنس ـ ـ ـ ــان والحفا عألى السـ ـ ـ ـ ـ م ض ـ ـ ـ ــمن

ما تتبذه من تدا ير ومم موا ـألة تعزيز اآلليات المجتماية لتســوية المنازعات ،يجة أال يشــعر الســحان أنام

مقدمة لألبدمات األمنية وإض ـ ـ ــافة إلى
مجبرون عألى االعتماد عألى الجماعات المسـ ـ ـ ـألحة المس ـ ـ ــاعدة كجاات ل
ل  ،ينءمي لمسس ـســات حقوق اإلنســان أن توا ـ االضــط م دور حاســم في حماية وتعزيز حقوق اإلنســان
وفي ضمان المسا لة عن انتااكات حقوق اإلنسان ،التي ال تزال تشح تحديا رئيسيا في المنطقة

- 83

ويتطألة ارتفام مس ـ ـ ـ ــتويات النزوذ وانعدام األمن المذائي من ار النزاعات والجفاف والويض ـ ـ ـ ــانات

حألوال قص ـ ـ ــيرة وطويألة األ

والوطنية واإلقأليمية في مبتأل

يس ـ ـ ــتفاد مناا من المعارف المحألية والش ـ ـ ـراكات التي تدما الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات المحألية

القطاعات السـ ـ ــياسـ ـ ــية واالقتصـ ـ ــادية واإلنسـ ـ ــانية وغيرها من القطاعات وأحف

ميم األطراف عألى احترام مبدأي عدم التحيز والحياد في مجال األنشــطة اإلنســانية ،وأن تزي الحوا ز التي

تحول دون إيصال المساعدات اإلنسانية وأن تيسر إيصال المساعدة الطارئة إلى السحان المحتا ين
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وأ ني عألى ححومتي الةاميرون ونيجيريا اللتزاماما المسـ ـ ـ ــتمر دلنجاز تعأليم حدودهما البرية والءحرية

عألى الرغم من التحديات األمنية والص ـ ـ ــعو.ات المتص ـ ـ ـألة دجائحة كوفيد 19-وينءمي لجميم األطراف تةثيم
اودها لألتعجي دلنجاز والية الألجنة المبتألطة ين الةاميرون ونيجيريا
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وأود أن أعرب عن تقـديري لححومـات منطقـة الجمـاعـة االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة لـدول غرب أفريقيـا ،واالتحـاد

األفريقي ،والمجموعة البماس ـ ـ ــية لمنطقة الس ـ ـ ــاح  ،واتحاد نار مانو ،ولجنة أليا غينيا ،ولجنة حوش دحيرة

تشـاد ،عألى تعاوناا المتوا ـ مم محتة األمم المتحدة لمرب أفريقيا ومنطقة السـاح

وتعتبر الشـراكة الو يقة

ين المحتة وكيانات األمم المتحدة في غرب أفريقيا ومنطقة السـاح  ،ومنظمات المجتمم المدني والمسسـسـات

األ رى أم ار أسـاسـيا لدعم المنطقة وأود أيضـا أن أعرب عن تقديري الباص لة من ممثألي الباص السـا ق،
محمد ن شـ ـ ــمءاك ،الذي أناى واليته في  7نيسـ ـ ــان/أ ري  ،ولممثألي الباص الجديد ،محمد

ـ ـ ــالخ النظيم،

الذي تولى ماامه في  26نيسـ ـ ــان/أ ري  ،وكذل لموظفي محتة األمم المتحدة لمرب أفريقيا ومنطقة السـ ـ ــاح

والألجنة المبتألطة ين الةاميرون ونيجيريا لجاودهم المتوا ـ ـألة في س ـ ــبي الناوش دالس ـ ـ م واألمن في غرب

أفريقيا ومنطقة الساح
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ملحق
تقييم جدوى تنفيذ مشروع مدني مشترك لمعالجة العنف الطائفي
أول  -الولية
طألة مجأل

-1

األمن في يانه الرئاسـ ـ ـ ــي المسرخ  3شـ ـ ـ ــءاط/فبراير  )S/PRST/2021/3( 2021إلى

األمين العام أن ينظر في دوى إط ق مشـروم مدني مشـترا ين محتة األمم المتحدة لمرب أفريقيا ومنطقة
السـ ــاح والمنظمات اإلقأليمية المعنية ،مث المجموعة البماسـ ــية لمنطقة السـ ــاح والجماعة االقتصـ ــادية لدول

غرب أفريقيا واالتحاد األفريقي ،ادف استوصال ظاهرة العن
وتفادي ظاورها مجددا في المنطقة وطألة المجأل

ين الطوائ

المزعزعة ل ستقرار دشح مطرد

إلى األمين العام أيضا أن يدري في هذا التقرير تو يات

تتضمن يارات عمألية لتنفيذ المشروم وترد أدناه اقتراحات أولية اذا الشإلن

ثانيا  -السياق
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تنءم ديناميات النزام الطائفي في غرب أفريقيا ومنطقة السـ ـ ـ ــاح من قضـ ـ ـ ــايا شـ ـ ـ ــديدة التنوم ،وكثي ار

ما تصـ ـ ـ ـ ــطء

دورات مميتة من االعتدا ات وعمأليات االنتقام مم ما يترتة عألى ل من آ ار مءاشـ ـ ـ ـ ـرة عألى

الس ـ ـ ـ م واألمن اإلقأليميين ولون كانل األس ـ ـ ــءاب الجذرية لتأل الديناميات متنوعة ومتعاض ـ ـ ــدة ،فلن مظاهرها

تش ـ ــم مظاهر التوتر العرقي ،وتص ـ ــاعد حدة النزام والعن

ين المزارعين والرعاة ،فض ـ ـ عن عمال المنا م

الحرفيين ،والتطرف الديني العنيم ،والمنازعات المتعألقة داأل ارض ـ ـ ـ ــي و.الحص ـ ـ ـ ــول عألى الموارد الطبياية مث

المياه واأل ارضـي الصـالحة لألزراعة وعألى الرغم من أن تمير المناخ يشـح عام

ذريا مضـاعفا لألبطر ،فلن

الت عـة دـالاويـة ألغراش سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة وانايـار اآلليـات التقأليـديـة إلدارة المنـازعـات يزيـدان من حـدة التوترات
والنزاعات وتظ معالجة األسءاب الجذرية لألعن

الطائفي ومظاهره المسسولية الرئيسية لألححومات الوطنية

ثالثا  -المبادرات واألطر اإل ليمية القائمة
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يتناول عدد من المءادرات واألطر اإلقأليمية القائمة مسإللة ديناميات النزام الطائفي وما يصاحباا من
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وإطـار الجمـاعـة االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة لـدول غرب أفريقيـا لمنم نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب الن ازعـات هو أداة مـا يـة تنفيـذيـة

عن

في غرب أفريقيا ومنطقة الساح

وهيحألية إلدارة النزاعات اتفقل عألياا الدول األعض ــا في الجماعة وتادف إلى تعزيز منظومة السـ ـ م واألمن
في المنطقــة الفر يــة من أ ـ منم أعمــال العن  ،دمــا في لـ عألى الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيــد المجتمعي ومن المتوقم أن

يفضي االستعراش الجاري لإلطار ،الذي يركز عألى تقييم حالة تنفيذ طط عم لتنفيذ محوناته ال ـ ـ ـ  ،15إلى

وضـ ـ ـ ــم مجموعة ديدة من طط العم تةون أكثر تجانسـ ـ ـ ــا مم ظروف النزام المتميرة في المنطقة الفر ية

وتتيخ هذه العمألية فر ـ ـ ــة لألتركيز دمزيد من النظرة االس ـ ـ ــتراتيجية عألى معالجة األس ـ ـ ــءاب الجذرية والمءاش ـ ـ ـرة

لألن ازعـات الطـائويـة ومظـاهرهـا المتطورة وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقوم الجمـاعـة االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة لـدول غرب أفريقيـا ،ـدعم من إدارة

الشـ ــسون السـ ــياسـ ــية و.نا السـ ـ م ومحتة األمم المتحدة لمرب أفريقيا ومنطقة السـ ــاح  ،دالتوا ـ ـ مم هيوات
المجتمم المدني في س ـ ـ ـ ــياق عمألية االس ـ ـ ـ ــتعراش ،التي يتوقم أن تس ـ ـ ـ ــتةم في الر.م الثالف من عام 2021

ويادف الدعم إلى العم لدى وضـ ـ ــم طط العم الجديدة عألى تبني ناا يركز عألى األمن الءشـ ـ ــري دشـ ـ ــح
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أكبر ،وتفعيـ تألـ البطط دعـد اعتمـادهـا عألى الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـدين الوطني والمجتمعي ا تمـا وق
ومنم نشو.اا من ديد
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وعينل المجموعة البماسـية لمنطقة السـاح مسـإللة منم العن

الن ازعـات العنيفـة

القبألي داعتءارها إحدى ركائز ادها

الرامي إلى تةمألة العمأليات العســحرية دجاود التنمية وتحقيق االســتقرار في ميم أر ا منطقة الســاح

وأقام

المحتـة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اركـة مم المجموعـة في مءـادرات مبتألفـة تروم تعزيز قـدرات الحوار التي تمألةاـا الـدولـة والمجتمم

المحألي من أ

تحسين تقارير اإلنذار المءحر ومنم التطرف العنيم في ميم أنحا منطقة الساح

ويمحن

لألمشـروم المدني المشـترا أن يقرن عمأله دعم البألية اإلقأليمية لمنم التشـدد والتطرف العنيم التي أنشـول في

عـام  2016دـالتعـاون مم محتـة األمم المتحـدة لمحـافحـة اإلرهـاب ومركز منطقـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـ لتحأليـ التاـديـدات
واإلنذار المءحر التادم لألمجموعة ،وأن يتعاون كذل مم رادطة السألطات المحألية ادف تعزيز دور المجتمعات

المحألية ال مركزية في تعزيز الحوار وتحسين التعاون المدني العسحري في منطقة ليبتاكو  -غورما
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وقد وضـ ـ ــعل هيوة ليبتاكو  -غورما روتوكوالت لألتعاون الدا ألي ين رؤسـ ـ ــا البألديات والمحافظين

تتو ى تعاونام في منم نش ـ ـ ــوب النزاعات المحألية وتدعم األمم المتحدة اود الايوة في هذا المجال ،دما في
ل من

ل مءادرات مث مرفق تحقيق االسـتقرار الذي يقوده رناما األمم المتحدة اإلنمائي ويركز اهتمامه

عألى  60مجتمعا محأليا في مناطق مبتارة في وركينا فاس ـ ـ ـ ــو ومالي والنيجر ادف إعادة ش ـ ـ ـ ــم األ ارض ـ ـ ـ ــي

الماجورة ،وإعادة دسـ ــط سـ ـألطة الدولة وتوفير البدمات اال تما ية األسـ ــاسـ ــية والبنيات التحتية ،و ألق أنش ــطة
اقتصادية قادرة عألى توليد اإليرادات في المدى القصير
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وقيما يتعألق داتحاد نار مانو ،دعم المحتة اسـ ـ ـ ــتراتيجية االتحاد لألمن عبر الحدود وحدتياا لألمن
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وفي منطقـة حوش دحيرة تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،تنفـذ مفوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة االتحـاد األفريقي ولجنـة حوش دحيرة تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

عبر الحدود و.نا الثقة لتعزيز المشاركة المجتماية عبر الحدود

” االسـ ــتراتيجية اإلقأليمية لتحقيق االسـ ــتقرار واإلنعاش والقدرة عألى الصـ ــمود في المناطق المتضـ ــررة من ماعة
وكو حرام“ وتادف هذه االس ـتراتيجية التي ترتةز عألى تســعة أهداف اســتراتيجية إلى تألبية احتيا ات المنطقة

في األمدية القصــير والمتوســط والطوي

المعنية

وهي تحظى أيضــا دعم وكاالت األمم المتحدة و ــناديقاا و.رامجاا

رابعا منظومات السالم الوطنية
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وض ـ ــعل ألدان غرب أفريقيا ومنطقة الس ـ ــاح آليات متعددة ،كثي ار ما تعم دص ـ ــورة متزامنة ،هدفاا

التصـ ــدي لألنزاعات المحألية ،وتقودها السـ ـألطات العرقية أو الححومية أو الدينية عألى المسـ ــتوى الوطني أو دون
الوطني وكثي ار مـا ال يبأل عن إنجـازاتاـا دشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ تـام وفي دعض البألـدان ،تبضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هـذه الايـاكـ لمنظومـة

متماســحة لتحقيق الس ـ م ،ينما تعم في ألدان أ رى دطريقة مبص ـصــة تســتند إلى مزايا محألية أو نســبية أو

مصالخ محددة
- 10

وقد أنشـول في وركينا فاسـو عدة مسسـسـات ادف تعزيز الت حم اال تماعي والحفا عألى السـ م،

والتشــبف تقاليد التســامخ والتعاي

الس ـألمي ويو د فياا ما ال يق عن  11و ازرة أو مسس ـس ـة ححومية ،دما في

ل و ازرة المصـ ــالحة والت حم اال تماعي التي أنشـ ــول مس را ،تركز عألى أسـ ــءاب النزاعات الطائوية ،دما في

ل األ ارض ـ ـ ــي والموارد الوطنية وقض ـ ـ ــايا حقوق اإلنس ـ ـ ــان والرعي ويو د أكثر من  13منظمة من منظمات
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المجتمم المدني تنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط في ميدان نا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م وتتمث المامة المنوطة اا في معالجة مظاهر معينة من

مظـاهر التوتر الطـائفي والـديني وعألى الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـد المجتمعي ،مـة الةثير من اآلليـات األ رى التي مـا ازلـل
ناشـ ـ ـ ـ ــطة ،تشـ ـ ـ ـ ــم المشـ ـ ـ ـ ــايخ وزعما القءائ والمألوا ،فض ـ ـ ـ ـ ـ عن هيوات المجتمم المدني المحألي والايوات

النسـائية وتشـترا هذه الجاات الفاعألة في سـمات مشـتركة ،دما في ل الشـر ية والقبول الذي تحظى ده لدى

المجتمعات المحألية وتقدم إدارة الشـ ــسون السـ ــياسـ ــية و.نا الس ـ ـ م والمحتة الدعم لألجاود الوطنية الرامية إلى
تفعي هذه الاياك األساسية من أ

- 11

الس م

ويجري أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تنفيـذ عـدة مءـادرات وطنيـة تاـدف إلى معـالجـة الن ازعـات الطـائويـة في غـانـا ومـالي
الوطني لألس م في الوساطة في فض النزاعات الطائوية ومعالجتاا وفي

ونيجيريا ففي غانا ،يشارا المجأل

مالي ،أفضـ ـ ـ ــل المفاوضـ ـ ـ ــات ين المجتمعات المحألية إلى حألول محألية فضـ ـ ـ ــل عدد الحوادث العنيفة وفي

نيجيريا ،تجتمم محاف السـ ـ ـ م ين المزارعين والرعاة في واليتي ينوي وناسـ ـ ــا اروا دانتظام لألحفا عألى الحوار

الشام وإيجاد حألول محألية لألنزاعات الناشوة

وامسا  -توصيات
- 12

اسـ ــتنادا إلى مسـ ــخ أولي لألجاات الفاعألة والمءادرات القائمة في مجال منم العن

الطائفي وتسـ ــويته

في غرب أفريقيا ومنطقة السـ ــاح  ،يمحن االسـ ــتنتاي أن من الضـ ــروري أن يسـ ــتند المشـ ــروم المدني المشـ ــترا

المقترذ إلى األطر والتد

ت اإلقأليمية والوطنية القائمة لتجنة ازدوا ية الجاود وسـ ــيحون من المام إضـ ــافة

إلى ل ضـمان أن تشـارا المجتمعات المحألية في تصـميمه وتنفيذه مشـاركة مجدية وينءمي لألمشـروم المدني
المشـ ـ ــترا أن يسـ ـ ــتفيد من المزايا النسـ ـ ــبية التي يتمتم اا المحتة والدور اإلنمائي والتنسـ ـ ــيقي الحاسـ ـ ــم لمحتة

المنســق الباص المعني دالتنمية في منطقة الســاح  ،وأن يعالا الثمرات القائمة ،مث الحا ة إلى زيادة تءادل

المعألومات دشــإلن الجاود الجارية لألتصــدي لألعن

المجتماية وتعزيز الوئام والتعاي
- 13

الطائفي وتصــميم وتنفيذ مشــاريم

ين المجتمعات المحألية

ــميرة لدعم ســب الاي

ويمحن النظر في البيارين التاليين:
(أ)

دعم مرفق تحقيق االس ـ ـ ـ ـ ــتقرار الذي يقوده رناما األمم المتحدة اإلنمائي لمس ـ ـ ـ ـ ــاعدة هيوة

ليبتاكو  -غورما من

ل توفير التحألي والدعم السـ ــياسـ ــي عن طريق المسـ ــاعي الحميدة التي يبذلاا الممث

الباص لمرب أفريقيا ومنطقة السـ ـ ـ ــاح والدور التةامألي والتحفيزي الذي يضـ ـ ـ ــطألم ده المنسـ ـ ـ ــقون البا ـ ـ ـ ـون

لألةيانات الميدانية التادعة لألمم المتحدة في المنطقة ويمحن القيام دإلق قدر من التإل ير توسيم نطاق أنشطة

مرفق تحقيق االسـتقرار في مجاالت إعادة تإلهي البدمات األسـاسـية ،وتنشـيط األنشـطة االقتصـادية ،وتحسـين
التعاون المدني  -العس ـ ـ ـ ــحري في األ

الطوي  ،فضـ ـ ـ ـ ـ عن تعزيز الت حم دا

المجتمعات المحألية وقيما

يناا وفي ض ــو اس ــتمرار تدهور الظروف األمنية ،فلن المرفق يزاول عمأله في ظروف دالمة الحس ــاس ــية من

الناحية السياسية وتتطألة التحألي والوساطة عألى نحو متوا
(ب)

القيام ،دالتعاون مم الجماعة االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادية لدول غرب أفريقيا ،تش ـ ـ ـ ـ ـ ــجيم مءادرات حوار

ش ـ ـ ــام لألجميم عألى الص ـ ـ ــعيد المحألي في عدد من البألدان لتيس ـ ـ ــير األ ذ زمام األمر في إعداد طط العم

المقبألة المندر ة ضــمن إطار عم الجماعة االقتصــادية لدول غرب أفريقيا لمنم نشــوب النزاعات وتفعي تأل

البطط عألى نحو مجد وينءمي أن تادف الحوارات إلى معالجة القض ـ ـ ــايا التي تحظى داألهمية دالنس ـ ـ ــءة إلى
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المجتمعات المس ـ ــتادفة مم إي

المصألحة الرئيسيين ،ويشم
- 14

اهتمام اص لألص ـ ـألة ين قض ـ ــايا الس ـ ـ م والتنمية وإش ـ ـراا ميم أ ـ ــحاب

ل منظمات المجتمم المدني والنسا والشءاب

ولون كان المحتة يقترذ التركيز دئيا عألى هذين المد ألين ،فلنه س ـ ـ ـ ــيتادم مناقش ـ ـ ـ ــاته مم المنظمات

اإلقأليمية ودون اإلقأليمية والمنسـ ــق الباص ومنسـ ــقي األمم المتحدة المقيمين ،وغيرهم من أ ـ ــحاب المصـ ـألحة

المعنيين في المنطقة لتقييم دوى البيارات األ رى وفي هذا الصـدد ،سـيحون محتة دعم نا السـ م شـريحا

حاسـ ــما كجاة مشـ ــجعة عألى توفير التموي المحلفز ويمحن أيضـ ــا إش ـ ـراا الجاات اإلنمائية الش ـ ـريحة األ رى
مث البن الدولي و.ن التنمية األفريقي داالســتفادة من عم ك مناا في مجاالت منم نشــوب النزاعات و.نا

القدرة عألى الصمود ،وإ ار تقييمات مظاهر الاشاشة في المنطقة
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