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  )٢٠١٢ (٢٠٥٦القرار     
  ٢٠١٢يوليه / متوز٣، املعقودة يف ٦٧٩٨ الذي اختذه جملس األمن يف جلسته    

  
  ،إن جملس األمن  
) S/PRST/2012/7 (٢٠١٢مـــارس /ذارآ ٢٦ ني رئيـــسه املـــؤرخ  إىل بيـــاينإذ يـــشري  

ــسان ٤ و ــل /نيـ ــايل املؤرخـــة     ) S/PRST/2012/9( ٢٠١٢أبريـ ــن مـ ــه الـــصحفية عـ وإىل بياناتـ
  ،٢٠١٢ هيوني/ حزيران١٨  و٢٠١٢أبريل /نيسان ٩  و٢٠١٢ مارس/ارذآ ٢٢

  ،اإلقليمية تها التزامه القوي بسيادة مايل ووحدهتا وسالموإذ يؤكد من جديد  
 بافتكـاك   ٢٠١٢مارس  /آذار ٢٢ قيام بعض أفراد القوات املسلحة املالية يف         وإذ يدين   

 علـى اجلهـود الـيت تبـذهلا اجلماعـة           إذ يـثين  والسلطة بالقوة من حكومة مايل املنتخبة دميقراطيا،        
وعلى تعـاون البلـدان اجملـاورة وبلـدان أخـرى           االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي       

  للمساعدة على إعادة إرساء النظام الدستوري يف مايل،يف املنطقة 
ــر   ــاء     وإذ يقـ ــادة إرسـ ــبيل إعـ ــايل يف سـ ــذهتا مـ ــيت اختـ ــة الـ ــاخلطوات اإلجيابيـ ــ بـ م احلكـ

 علــى االتفــاق اإلطــاري إلعــادة  ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٦الدســتوري، مبــا يف ذلــك التوقيــع يف  
إرســـاء النظـــام الدســـتوري برعايـــة وســـيط اجلماعـــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا بليـــز   

  كومباوري، رئيس بوركينا فاسو،
 لـدول    دعمه الكامل جلهود الوسـاطة الـيت تبـذهلا اجلماعـة االقتـصادية             وإذ يعيد تأكيد    

 باملـساعي احلميـدة املتواصـلة الـيت يبـذهلا األمـني            وإذ يرحـب  غرب أفريقيا، واالحتاد األفريقـي،      
  العام مبا يف ذلك عن طريق ممثله اخلاص لغرب أفريقيا،

 علـى احلاجـة إىل احلـوار الوثيـق املـستمر بـني الـسلطات االنتقاليـة وخمتلـف                    وإذ يشدد   
  يواجهها البلد،اليت دين يف مايل حول شىت املصاعب اجلهات السياسية املعنية واجملتمع امل
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   على احلاجة إىل تعزيز سيطرة املدنيني على القوات املسلحة املالية،وإذ يؤكد  
 إدانتـه الـشديدة للـهجمات الـيت تبـدؤها وتنفـذها مجاعـات املتمـردين                 وإذ يعيد تأكيد    

  ضد القـوات املسلحة املالية واملدنيني املاليني، 
 املتعلقـــة ، رفـــضه القـــاطع لبيانـــات احلركـــة الوطنيـــة لتحريـــر أزواد  تأكيـــدوإذ يعيـــد  

 أنه يعترب تلـك التـصرحيات الغيـة         وإذ يعيد كذلك تأكيد    مشال مايل،    “استقالل” بـيسمى   مبا
  ،باطلةو

 إزاء انعــدام األمــن والتــدهور الــسريع للحالــة اإلنــسانية يف  عــن بــالغ قلقــهوإذ يعــرب  
ها تعقيــدا تواجــد وأنــشطة مجاعــات مــسلحة ومجاعــات إرهابيــة،   منطقــة الــساحل، الــيت يزيــد 

انتــشار األســلحة، مــن داخــل املنطقــة ومــن خارجهــا، ممــا يهــدد ســالم دول املنطقــة    وكــذلك 
  وأمنها واستقرارها، 

ويف املنطقــة رهــايب يف مشــال مــايل إل إزاء تزايــد اخلطــر ا العميــق عــن قلقــهوإذ يعــرب  
ــراد تنظــيم القاعــدة    ــالد املغــرب اإلســالمي،  بــسبب تواجــد أف ــد أن  وإذ يؤكــديف ب  مــن جدي

اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أفدح األخطـار الـيت هتـدد الـسالم واألمـن                  
وأن األعمال اإلرهابية أيـا كانـت أعمـال إجراميـة ال ميكـن تربيرهـا بغـض النظـر عـن دوافعهـا                        

  وعن مكان ووقت ارتكاهبا وعن اجلهة اليت ترتكبها،
 إزاء تزايــد عمليــات االختطــاف وأخــذ الرهــائن الــيت تقــوم هبــا    عــن قلقــهإذ يعــربو  

 ، وإذ يعـرب عـن     اجلماعات اإلرهابية هبدف مجـع األمـوال أو احلـصول علـى تنـازالت سياسـية               
  ضرورة معاجلة هذه املسألة،

 إزاء تدهور احلالة اإلنـسانية يف مـايل وتزايـد عـدد املـشردين                عن بالغ قلقه   وإذ يعرب   
 بالدعم اإلنساين املقدم من بلدان يف املنطقة ومن شركاء دوليني إىل مـايل              وإذ ينوه الجئني،  وال

 دعوته إىل زيادة حشد اجملتمـع الـدويل لـدعم اجلهـود اإلنـسانية               وإذ جيدد والبلدان اجملاورة هلا،    
ل األطراف يف مايل للسماح بوصول املعونـة اإلنـسانية علـى حنـو نزيـه وحمايـد وكامـ         مجيع  وإىل  

  ودون عوائق، 
 تدنيس وختريب وتدمري مواقع مقدسـة وذات أمهيـة تارخييـة وثقافيـة،              وإذ يدين بشدة    

وخاصة، على سبيل الـذكر ال احلـصر، املواقـع احملـددة مـن منظمـة اليونـسكو علـى أهنـا مواقـع                        
  تراث عاملي مبا يف ذلك املواقع املوجودة يف مدينة متبكتو،

ماع فريق الدعم واملتابعة املعين باحلالة يف مـايل الـذي    باستنتاجات اجت وإذ حييط علما    
 يف أبيــدجان، وبــبالغ جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٧عقــد يف 
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 اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب         ببالغـي ، و ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١٢األفريقي، الـصادر يف     
  ،٢٠١٢يونيه /رانحزي ٢٩  و٢٠١٢مايو / أيار٣الصادرين يف أفريقيا 

   أن احلالة يف مايل تشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني يف املنطقة،وإذ يقرر  
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  

  
  إعادة إرساء النظام الدستوري    

 عن تأييده الكامل للجهود اليت تبذهلا اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب             يعرب  - ١  
يقيا واالحتاد األفريقي يف مايل، بدعم من األمم املتحدة، ويشجعهما علـى مواصـلة التنـسيق                أفر

  الوثيق مع السلطات االنتقالية يف مايل من أجل إعادة إرساء النظام الدستوري؛
 الظـروف الالزمـة لـتمكني    هتيئـة  جبميع اجلهات الوطنيـة املعنيـة يف مـايل           يهيب  - ٢  

، وكفالــة إعــادة إرســاء النظــام    رســة مــسؤولياهتا بــشكل كامــل   الــسلطات االنتقاليــة مــن مما  
  الدستوري وصونه بالكامل؛

اجمللس الـوطين   بـ  بعدم اعتراف اجلماعـة االقتـصادية لغـرب أفريقيـا          حييط علما   - ٣  
  أنـه يـتعني    ويقـرر  ككيـان قـانوين يف الفتـرة االنتقاليـة،           الستعادة الدميقراطية وإعادة بناء الدولـة     

 بأن ميتنع أعضاؤه عن أي تـدخل يف املـسائل الـسياسية ويف       كذلك ويطالبحل ذلك اجمللس،    
  عمل السلطات االنتقالية؛

 مجيع أفراد القــوات املـسلحة املاليـة بـاحترام النظـام الدسـتوري واحلكـم                 حيث  - ٤  
  نسان؛إلاملدين وحقوق ا

العبــارات االعتــداء اجلــسدي علــى رئــيس مــايل املؤقــت، الــسيد    بــأقوى يــدين  - ٥  
، ويدعو إىل تقدمي مرتكبيه إىل العدالة، ويؤيـد يف          ٢٠١٢ مايو/ أيار ١٢ونكوندا تراوري، يوم    دي

هذا الصدد ما أعلن عنه من إنشاء جلنة حتقيق مالية، ويهيب جبميع اجلهات املعنية املالية االمتنـاع      
  عن التصرفات غري املشروعة واملضايقات وأعمال العنف، ودعم عمل السلطات االنتقالية؛

 اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي       بقرار حييط علما   - ٦  
حــسب مناســبة تــدابري اختــاذ فــرض جــزاءات حمــددة اهلــدف يف مــايل وحيــتفظ حبــق النظــر يف   ب

  االقتضاء؛
 إىل عــودة الــرئيس املؤقــت ديونكونــدا تــراوري إىل بامــاكو بأمــان ويف  يــدعو  - ٧  

   أمنه؛ ضمانوإىلأسرع وقت ممكن 
 للسلطات االنتقالية يف مايل بقيادة الـرئيس املؤقـت ورئـيس             عن تأييده  يعرب  - ٨  

، يف إطـار حـوار وطـين        الـسلطات االنتقاليـة     أنـه يـتعني أن تـضع       ريقـر ووزراء الفترة االنتقالية،    
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مع القوى السياسية واجملتمع املـدين مبـا يف ذلـك املمثلـون الـشرعيون للمنـاطق الـشمالية،                 جامع  
، خريطـة طريـق    وشـركاء دولـيني آخـرين   عم من اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا      وبد

ــدعيم         ــة ت ــة وذلــك لكفال ــرة االنتقالي ــا ســلميا خــالل الفت ــوب االضــطالع هب ــام املطل حتــدد امله
 وإعـادة   ةاليـ املسـيما إعـادة تنظـيم قـوات الـدفاع وقـوات األمـن                مؤسسات مجهورية مايل، وال   

لطة الدولة على كامل أراضي مايل، وتنظيم انتخابـات رئاسـية حـرة             تشكيلها، وإعادة بسط س   
شــــهرا مــــن توقيــــع االتفــــاق اإلطــــاري إلعــــادة إرســــاء    ١٢وشــــفافة ونزيهــــة يف غــــضون 

  الدستوري؛  النظام
  

  سالمة مايل اإلقليمية    
 مجاعــات املتمــردين يف مشــال مــايل بــالوقف الكامــل والفــوري وغــري   يطالــب  - ٩  

  ال؛ املشروط ألعمال القت
 كــل اجلماعــات يف مشــال مــايل، مبــا يف ذلــك احلركــة الوطنيــة لتحريــر    يــدعو  - ١٠  

أزواد وأنــصار الــدين واحملــاربون األجانــب علــى أراضــي مــايل، إىل نبــذ مجيــع االنتمــاءات الــيت  
  اإلقليمية؛ مايل سالمة و تتناىف مع السالم واألمن وسيادة القانون

 تبـذهلا الـسلطات االنتقاليـة يف مـايل بـدعم         عن تأييده لكل اجلهود الـيت      يعرب  - ١١  
 والبلـدان اجملـاورة وبلـدان أخـرى         من اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي       

 واألمــم املتحــدة، والراميــة إىل إجيــاد حــل ســلمي للحالــة يف مشــال مــايل مــع مراعــاة   يف املنطقــة
 مجاعــات املتمــردين املاليــة إىل الــدخول يف ســيادة مــايل ووحــدهتا وســالمتها اإلقليميــة، ويــدعو

  حوار سياسي مناسب مع السلطات االنتقالية يف مايل لتحقيق هذه الغاية؛
،  اجلاريــة حاليــا الــدعم جلهــود الوســاطة   مد إىل األمــني العــام أن يقــ  يطلــب  - ١٢  

  بوسائل منها املساعي احلميدة ملمثله اخلاص لغرب أفريقيا؛
يف مشـــــال مـــــايل إىل وقـــــف مجيـــــع انتـــــهاكات  مجيـــــع األطـــــراف يـــــدعو  - ١٣  
 باخلـصوص اهلجمـات احملـددة     ويـدين ،  القـانون اإلنـساين الـدويل     انتـهاكات   ؛ و اإلنـسان  حقوق

ــود واســتخدامهم،       ـــال اجلن ـــد األطفـ اهلــدف علــى الــسكان املــدنيني، والعنــف اجلنــسي، وجتنيـ
بــاملرأة والــسالم واألمــن  يف هــذا الــصدد إىل مجيــع قراراتــه املتعلقــة ويــشريوالتــشريد القــسري، 

 تقـدمي    علـى ضـرورة    يـشدد ومايـة املـدنيني يف النــزاع املـسلح،          حباألطفال والنــزاع املـسلح و     بو
  مرتكيب تلك األعمال إىل العدالة؛

 مجيع األطراف يف مايل بكفالة إيصال املعونـة اإلنـسانية علـى حنـو تـام                 يطالب  - ١٤  
 ويطالـب كـذلك   وآمن ودون عـائق لتقـدميها يف الوقـت املناسـب إىل َمـن هـم يف حاجـة إليهـا                      
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مجيع األطراف واجلماعات املسلحة باختاذ اخلطوات املالئمة لضمان السالمة واألمن لكـل مـن              
نـساين واملعـدات واإلمـدادات وفقـا للقـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك                 األفراد العـاملني يف اجملـال اإل      

القوانني الدولية السارية يف جمال القانون اإلنساين الـدويل، وقـانون حقـوق اإلنـسان، والقـانون                 
  املتعلق بالالجئني؛

 بـسياسات التعـاون الـيت تنتـهجها البلـدان اجملـاورة ومنـها بوركينـا فاسـو                   ينوه  - ١٥  
انيا والنيجر باإلبقاء على حدودها مفتوحة لالجئني وبتيسري مـرور العـاملني يف             واجلزائر وموريت 

 هــذه الــدول علــى مواصــلة هــذه الــسياسات ويــشجعمــدادات، إلاجملــال اإلنــساين واملعــدات وا
  واملسامهة يف استقرار الوضع كلما أمكن ذلك؛

رخييـة  آثـار تا   على أن اهلجمـات علـى مبـان مكرسـة ألغـراض دينيـة أو              يشدد  - ١٦  
تقــع حتــت طائلــة الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين  ميكــن أن تــشكل انتــهاكات للقــانون الــدويل قــد

ــام   ــف لع ــات جني ــايل      ١٩٤٩ التفاقي ــة، وم ــة الدولي ــة اجلنائي ــا األساســي للمحكم  ونظــام روم
على القيام فورا باختاذ اخلطوات املناسبة مـن        يف مايل   مجيع األطراف    وحيث كذلك فيه،   طرف

  ملايل؛ اية مواقع التراث العامليأجل كفالة مح
  

  الدعم األمين الذي تقدمه اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا    
 بطلب اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي            حييط علما   - ١٧  

بعـة  قوة لتحقيق االستقرار تا    بأن يصدر جملس األمن التابع لألمم املتحدة والية يأذن فيها بنشر          
للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل دعم العملية السياسية يف مـايل واملـساعدة يف                

  احلفاظ على سالمة مايل اإلقليمية ومكافحة اإلرهاب؛
 إلجراء املزيـد مـن الدراسـة لطلـب اجلماعـة االقتـصادية               عن استعداده  يعرب  - ١٨  

ــات إضــافية عــ       ــوفر معلوم ــد أن تت ــا بع ــرب أفريقي ــدول غ ــاة    ل ــشر املتوخ ــة الن ــداف عملي ن أه
 يف هذا الصدد التعاون الوثيـق بـني         ويشجعووسائلها وطرائقها وعن التدابري املمكنة األخرى،       

ــا ومفوضــية       ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة يف مــايل ومفوضــية اجلماعــة االقت ــسلطات االنتقالي ال
 من األمـني    كذلك طلبوياالحتاد األفريقي وبلدان يف املنطقة من أجل إعداد خيارات مفصلة           

العــام دعــم مفوضــية اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا ومفوضــية االحتــاد األفريقــي يف   
  إعداد تلك اخليارات املفصلة؛

  
  مكافحة اإلرهاب    

 إدانته القاطعة لتنظيم القاعدة وسائر من يرتبط بـه مـن أفـراد ومجاعـات               يكرر  - ١٩  
ــا    ــه ومؤســسات وكيانــات وذلــك مل ــة   يرتكبون ــة  و مــن أعمــال اختطــاف إجرامي أعمــال إرهابي
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ــدمري        ــضحايا وت ــاء وغريهــم مــن ال ــدنيني األبري ــل امل ــة متواصــلة ومتعــددة هتــدف إىل قت إجرامي
ــايل       ــال مــ ــا يف ذلــــك يف مشــ ــبري، مبــ ــد كــ ــتقرار إىل حــ ــائم االســ ــويض دعــ ــات وتقــ املمتلكــ

  الساحل؛ ومنطقة
عن أي شكل من أشـكال      كل مجاعات املتمردين يف مايل على االمتناع         حيث  - ٢٠  

االرتبــاط بتنظــيم القاعــدة يف بــالد املغــرب اإلســالمي وعلــى مكافحــة التهديــد الــذي تــشكله     
 يف هذا الـصدد إىل أن األعمـال أو األنـشطة الـيت تـبني أن                 ويشرياجلماعات اإلرهابية يف مايل،     

ــا    متويــل املــشاركة يف:  بتنظــيم القاعــدة تــشمل “مــرتبط”فــردا أو مجاعــة أو مؤســسة أو كيان
أعمـــال أو أنـــشطة يقـــوم هبـــا تنظـــيم القاعـــدة أو أي خليـــة أو مجاعـــة مرتبطـــة هبـــا أو منـــشقة 

متفرعــة عنــها، أو التخطــيط هلــذه األعمــال أو األنــشطة أو تيــسري القيــام هبــا أو اإلعــداد هلــا   أو
ــا؛         أو ــا هل ــها أو دعم ــة عن ــا أو بالنياب ــا أو بامسه ــك معه ــشاركة يف ذل ــا، أو امل ــد وارتكاهب توري
يتـصل هبـا مـن معـدات إىل تنظـيم القاعـدة أو أي خليـة أو مجاعـة مرتبطـة هبـا أو            ألسلحة ومـا  ا

التجنيـد حلـساب تنظـيم القاعـدة أو أي          ومتفرعـة عنـها أو بيعهـا هلـا أو نقلـها إليهـا؛                منشقة أو 
مجاعة مرتبطة هبا أو منـشقة أو متفرعـة عنـها أو تقـدمي أي أشـكال أخـرى مـن الـدعم                 خلية أو 

األنشطة اليت يقوم هبا تنظيم القاعـدة أو أي خليـة أو مجاعـة مرتبطـة هبـا أو منـشقة                     ولألعمال أ 
 التزاماهتـا الناشـئة    بشكل صـارم   بالدول األعضاء كافة أن تنفذ       كذلك ويهيبأو متفرعة عنها    

  ؛)٢٠١١ (١٩٨٩عن القرار 
نتـشار  وأن تتخـذ تـدابري ملنـع ا       تدابري   بالدول األعضاء أن تنظر يف اختاذ        يهيب  - ٢١  

 احملمولـة، يف    الـصواريخ أرض جـو     سـيما  الكل األسلحة واألعتدة ذات الصلة جبميع أنواعها،        
  ؛)٢٠١١( ٢٠١٧ مبا يتمشى والقرار منطقة الساحل،

 الدول األعضاء على املساعدة يف اجلهـود املبذولـة مـن أجـل االضـطالع                حيث  - ٢٢  
تعزيــز الــسيطرة الدميقراطيــة علــى بعمليــة إصــالح وبنــاء قــدرات قــوات األمــن املاليــة مــن أجــل 

القوات املسلحة، وإعادة بسط سلطة دولة مايل علـى كامـل أراضـيها الوطنيـة، وصـون وحـدة                   
مــايل وســالمتها اإلقليميــة واحلــد مــن التهديــد الــذي يــشكله تنظــيم القاعــدة يف بــالد املغــرب     

  اإلسالمي واجلماعات املرتبطة به؛
ملغاربية على تعزيز التعاون والتنـسيق علـى    دول منطقة الساحل والدول ا   حيث  - ٢٣  

الصعيد األقاليمي مـن أجـل اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لوضـع اسـتراتيجيات ملكافحـة أنـشطة                 
تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ومنع زيادة تقدم هذا التنظيم واجلماعـات املرتبطـة بـه                 

ك منــع هتريـب األســلحة والــسيارات والوقــود  يف منطقـة الــساحل واملنطقــة املغاربيـة، مبــا يف ذلــ  
  وغري ذلك من السلع اليت تدعم التنظيم واجلماعات املرتبطة به؛
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 أن اجلزاءات تشكل أداة هامة يف إطـار ميثـاق األمـم املتحـدة يف صـيانة           يؤكد  - ٢٤  
 يف هــذا الــصدد علــى ضــرورة التنفيــذ الــصارم  ويــشددالــسلم واألمــن الــدوليني واســتعادهتما، 

ــدا ــرة  للت ــواردة يف الفق ــرار  ١بري ال ــن الق ــة يف مكافحــة   ) ٢٠١١ (١٩٨٩ م بوصــفها أداة هام
 ين عمــال بــالقرار،لجنــةال مجيــع الــدول األعــضاء إىل أن تقــدم إىل ويــدعواألنــشطة اإلرهابيــة، 

ــراد ومجاعــات املــرتبطني بتنظــيم القاعــدة مــن  أمســاء ) ٢٠١١ (١٩٨٩و  )١٩٩٩ (١٢٦٧ أف
   يف مشال مايل؛ةك يف منطقة الساحل وخاصومؤسسات وكيانات، مبا يف ذل

  
   جلهود الوساطة   املتحدة     األمم  دعم     

ــبي  - ٢٥   ــة       طل ــات املعني ــذهلا اجله ــيت تب ــود ال ــساهم يف اجله ــام أن ي ــني الع  إىل األم
الدولية واإلقليمية بشأن مايل، بوسـائل منـها املـساعي احلميـدة الـيت يبـذهلا ممثلـه اخلـاص لغـرب           

  احلالة يف مايل؛املعين بة بدعم عمل فريق الدعم واملتابعة أفريقيا، وخاص
الــيت ميكــن أن تقــدمها املــرأة يف منــع نــشوب الرتاعــات  املهمــة  باملــسامهة يقــر  - ٢٦  

 مجيع األطراف املعنية يف أزمـة مـايل إىل اختـاذ تـدابري          ويدعوالسالم ويف جهود الوساطة،      وبناء  
هتيئـة ظـروف مواتيـة       علـى أمهيـة      ويـشدد د الوسـاطة    لزيادة أعداد النـساء املـشاركات يف جهـو        

  ملشاركة املرأة خالل مجيع مراحل عملية الوساطة؛
  

  تقدمي التقارير    
، تقريـرا عـن     ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٣١  إىل األمني العام أن يقدم، حبلـول       يطلب  - ٢٧  

نظــام احلالــة يف مــايل وعــن تنفيــذ هــذا القــرار، واخلطــوات املمكنــة لكفالــة إعــادة إرســاء ال          
الدستوري والسالمة اإلقليمية يف مايل على حنـو كامـل وفعـال، مبـا يف ذلـك اخليـارات املفـصلة         

اجلماعـة االقتـصادية لـدول      مفوضـية    أعـاله والـيت تعـد بالتعـاون بـني            ١٨املشار إليها يف الفقرة     
بل  االحتاد األفريقي وبلـدان يف املنطقـة، بـدعم مـن األمـم املتحـدة، وسـ                 مفوضيةغرب أفريقيا و  

  حتسني التنسيق الدويل؛
  

  استراتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل     
قليميــة، إل، بالتــشاور مــع املنظمــات ا وينفــذ إىل األمــني العــام أن يــضعيطلــب  - ٢٨  

استراتيجية متكاملة لألمم املتحدة ملنطقـة الـساحل تـشمل األمـن واحلوكمـة والتنميـة وحقـوق                  
املتحـدة لغـرب أفريقيـا       وذلـك بوسـائل منـها إشـراك مكتـب األمـم           انية  اإلنسان والقضايا اإلنس  

  ؛٢٠١٢ سبتمرب/ أيلول١٥ إىل األمني العام إبالغ اجمللس بالتقدم احملرز حبلول ويطلب
  . أن ُيبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٩  

  


