
S/2013/354  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
14 June 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 

200613    200613    13-35727 (A) 

*1335727* 

  تقرير األمني العام عن احلالة يف منطقة الساحل    
  

  مقدمة  -أوال   
، الذي طلب فيـه اجمللـس       )٢٠١٢ (٢٠٥٦هذا التقرير مقدم عمال بقرار جملس األمن          - ١

إيلَّ أن أضع وأنفذ، بالتشاور مع املنظمات اإلقليمية، استراتيجية متكاملة لألمم املتحدة ملنطقـة              
ــشمل األمــن واحلوك  ــساحل ت ــالقرار    ال ــسانية، وب ــسان واملــسائل اإلن ــة وحقــوق اإلن مــة والتنمي

، الذي رحب فيه اجمللس بقيامي بتعيني مبعوث خاص ملنطقـة الـساحل، مـن               )٢٠١٢ (٢٠٧١
ــة لألمــم املتحــدة مــن أجــل منطقــة        ــة، ووضــع اســتراتيجية متكامل أجــل حــشد اجلهــود الدولي

ــامل حــل شــامل ل      ــد مع ــة يف حتدي ــشاركة الفّعال ــساحل، وامل ــايل ال ــة يف م ــر  . ألزم ــدم التقري ويق
معلومات مستكملة عن احلالة يف منطقة الساحل، وعن األنشطة اليت قـام هبـا رومـانو بـرودي،             

، وصـــياغة ٢٠١٢أكتـــوبر /مبعـــوثي اخلـــاص ملنطقـــة الـــساحل، منـــذ تعيينـــه يف تـــشرين األول 
ــساحل      ــة ال ــة ملنطق ــم املتحــدة املتكامل ــق (اســتراتيجية األم ــع مراعــ )انظــر املرف ــادرات ، م اة املب

  . اإلقليمية والدولية احلالية
  

  معلومات أساسية  - ثانيا  
يف معظــم أوقــات العــام املاضــي، شــهد العــامل برعــب كيــف أن أعمــال عنــف مروعــة     - ٢

نفذها متمردون مرتبطون بتنظيم القاعدة يف بالد املغـرب اإلسـالمي قـد تـوارت خلفهـا مظـامل          
ينــاير /منــذ بدايــة األزمــة يف مــايل يف كــانون الثــاين  ف. سياســية قائمــة منــذ أمــد طويــل يف مــايل  

، يقّدر أن أكثر من نصف مليون شخص قد فـروا وجلئـوا إمـا إىل جمتمعـات مستـضيفة                    ٢٠١٢
وجيــري حاليــا التحقيــق يف انتــهاكات جــسيمة حلقــوق اإلنــسان . يف مــايل أو إىل بلــدان جمــاورة

ــا يف      ــون، مب ــود احلكومي ــسلحة واجلن ــها اجلماعــات امل ــإجراءات   ارتكبت ــدام ب ــك حــاالت إع ذل
مـــوجزة واعتقـــال غـــري قـــانوين، وجتنيـــد واســـتخدام لألطفـــال، وعنـــف جنـــسي ضـــد النـــساء  
واألطفــال، وعمليــات اختطــاف لألطفــال، وتــدمري وهنــب املمتلكــات، ويف نفــس الوقــت فــإن  
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ففـي مـنطقيت متبكتـو      . الوصول إىل اخلدمات االجتماعية األساسية حمدود، وخاصة يف الـشمال         
 يف املائة من املدارس مغلقا، يف حني أن املدارس يف منطقة كيـدال              ٥٣، ال يزال ما نسبته      وغاو

  .مل ُيَعْد فتحها على اإلطالق
وقد بذلت كل من فرنسا وتـشاد واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد                - ٣

. ار يف بلــدهاألفريقــي وجملــس األمــن جهــودا كــبرية ملــساعدة شــعب مــايل علــى حتقيــق االســتقر
ــة املتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار يف مــايل بــدور       ــة األمــم املتحــدة املتكامل وستــضطلع بعث

غـري أن املـشاكل يف مـايل ال ينبغـي أن            . رئيسي يف توطيد هذه املكتسبات اليت حتققت بصعوبة       
ن ففـي حـني يـشكل نـشر حفظـة الـسالم مقّومـا بـالغ األمهيـة مـ             . ينظر إليهـا مبعـزل عـن غريهـا        

ــن          ــسالم واألم ــدرك أن ال ــة ت ــدان املنطق ــإن بل ــة، ف ــة احلالي ــة لألزم ــات االســتجابة الدولي مقوم
الدائَمني يتطلبان عمال مجاعيا يف معاجلة األسـباب اجلذريـة حلالـة عـدم االسـتقرار الـيت تتجـاوز            

  . حدود مايل بكثري
 وتـــشاد ومتتــد منطقـــة الـــساحل مــن موريتانيـــا إىل إريتريـــا، وتــشمل بوركينـــا فاســـو     - ٤

والسنغال والسودان ومـايل والنيجـر ونيجرييـا، وهـي تـشكل حزامـا يفـصل الـصحراء الكـربى                    
وتـشكل الطـرق التجاريـة التارخييـة الـيت متـر عـرب بوركينـا فاسـو وتـشاد                    . والسافانا يف اجلنـوب   

واجلزائــر وليبيــا ومــايل وموريتانيــا والنيجــر األمــاكَن األكثــر عرضــة خلطــر الــشبكات اإلرهابيــة 
ــةواإل ــة الــسيطرة عليهــا   . جرامي إذ إن . فتضاريــسها قاســية ويف أفــضل احلــاالت، يــصعب للغاي

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن .  كيلــومتر١ ٣٠٠احلــدود بــني اجلزائــر ومــايل وحــدها متتــد ملــسافة 
التطورات يف منطقة الساحل والصحراء الكربى تؤثر على التطورات احلادثـة يف مشـال وغـرب                

التــايل فــسيكون مــن الــضروري تــوخي املرونــة والــشمول، وإشــراك        وب. أفريقيــا وتتــأثر هبــا  
  .احلكومات والسكان يف دول منطقة الساحل كلما حدثت مشاكل تؤثر عليهم

  
  حتديات احلوكمة واألمن    

دأبــت بلــدان منطقــة الــساحل منــذ ســنوات عديــدة علــى التعامــل مــع أزمــات سياســية   - ٥
أثريه على مؤسـسات الدولـة، مبـا يف ذلـك قـصور          وقد أدى ضعف اإلدارة وت    . وإنسانية متعاقبة 

إدارة احلدود، إىل اخنفاض كبري يف قدرات دول منطقة الـساحل علـى تـوفري خـدمات أساسـية                   
كمـا أسـفر    . بأسلوب فعال، وعلى تعزيز املشاركة السياسية الواسعة، ومحاية حقـوق اإلنـسان           

دمات أساسـية، مـن قبيـل تـوفري         استشراء الفساد، باالقتران مع عدم قدرة الدول على توفري خـ          
خدمات فعالة يف جمال حفـظ النظـام واألمـن والعدالـة واحلـصول علـى امليـاه والرعايـة الـصحية                    

ويف الوقـت   . والتعليم امليسوَري التكلفة، عن اتساع الفجوة يف العالقـات بـني الدولـة واجملتمـع              
يريات املتكـررة غـري الدسـتورية       ذاته، ميثّل عدم االستقرار السياسي املزمن، الذي يتجلى يف التغ         
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للحكومة، والعمليات االنتخابية العنيفـة، والنــزاعات االجتماعيـة، نتيجـة مباشـرة لالفتقـار إىل                
  . احلوار السياسي املنظم، ولضعف الربملانات، والنظم القضائية املطعون يف نزاهتها

ــدة أمــا      - ٦ ــساحل بــصورة متزاي ــدان ال ــة إىل إضــعاف بل م انعــدام األمــن  وأّدت هــذه احلال
الناجم عن النـزاعات املـسلحة واألنـشطة اإلرهابيـة واالجتـار غـري املـشروع ومـا يتـصل بـه مـن                       

ــة  ــة منظم ــني       . جرمي ــا موجــودة ب ــدو أهن ــيت يب ــصالت ال ــق بوجــه خــاص إزاء ال ــساورين القل وي
ن الــشبكات اإلجراميــة الــضالعة يف االجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة املتــصلة هبــا، فــضال عــ

كمـا يـساورين   . اجلماعات املسلحة غري املنتمية إىل دول معينة الـيت متـارس أنـشطتها يف املنطقـة     
اجلــزع إزاء األنــشطة الــيت تقــوم هبــا منظمــات إرهابيــة ومجاعــات مــسلحة أخــرى، مثــل تنظــيم  
القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي، ومجاعـة بوكـو حـرام، وحركـة التوحيـد واجلهـاد يف غـرب               

فلقـد ارتكبـت أعمـاال إرهابيـة        . وكذلك سائر التنظيمـات اإلجراميـة العـابرة لألوطـان         أفريقيا،  
وانتهاكات حلقوق اإلنسان، وزادت انتشار تـدفقات األسـلحة، وتوّرطـت يف االجتـار بالبـشر،                
واالجتار باملخدرات، وغـري ذلـك مـن املمارسـات غـري املـشروعة، ممـا أدى إىل إضـعاف سـلطة                   

وأدى قيامهـا  . القطاعات األضعف يف اجملتمع يف بلدان منطقـة الـساحل    الدولة لدى العديد من     
  . بذلك إىل احلد من فرص حتقيق التنمية

ــار٢٣كمــا أن اهلجــوم املــزدوج الــذي شــنه يف     - ٧  يف النيجــر مفّجــران  ٢٠١٣مــايو / أي
انتحاريان ينتميان إىل حركـة التوحيـد واجلهـاد يف غـرب أفريقيـا علـى إحـدى الثكنـات وعلـى           

 شخصا وإصـابة عـشرات آخـرين        ٣٥م لليورانيوم تديره فرنسا، والذي أسفر عن مصرع         منج
وممـا يزيـد مـن تفـاقم        . جبروح، ُيظهر أن منطقة الساحل ال تزال عرضة لالكتواء بنار اإلرهاب          

ــة التــس     ــضا علــى إمكاني ــا  هــذا التحــدي أن اإلرهــاب ينطــوي أي رب إىل املنطقــة األوســع نطاق
 مت فيهـا احتجـاز رهـائن يف جمّمـع للغـاز الطبيعـي يف اجلزائـر يف                   يتـضح مـن حادثـة خطـرية        كما
ونقلت حكومـة ليبيـا   . ، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين  ١٩

مرارا إىل طـارق متـري، املمثـل اخلـاص لألمـني العـام لليبيـا، قلقهـا إزاء التهديـد الـذي يـشكله                         
فحــدود . نظمــة علــى املنطقــة، فــضال عــن أمنــها الــداخلياإلرهــابيون واجلماعــات اإلجراميــة امل

ليبيا، شأهنا شأن البلدان األخرى يف املنطقة، هي حـدود متراميـة األطـراف وسـهلة االختـراق،                  
  . مما جيعل عملية تسيري دوريات فعالة عملية يف غاية الصعوبة

 طنـا   ١٨بــ   ، قُدرت كمية الكوكـايني الـيت ُنقلـت عـرب غـرب أفريقيـا                ٢٠١٢ويف عام     - ٨
كمـا أن   .  بليون دوالر، ويزعم أن جـزءاً منـها قـد مـّر عـرب منطقـة الـساحل                  ١,٢٥تبلغ قيمتها   

انعــدام الفــرص االقتــصادية، وحمدوديــة التعــاون اإلقليمــي، وضــعف قطاعــات األمــن والــدفاع،  
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فــضال عــن ســهولة اختــراق احلــدود الوطنيــة، قــد أعاقــت اجلهــود الراميــة إىل مكافحــة انتــشار   
  .شروع واجلرمية املنظمة واإلرهابر غري املاالجتا
وغالبـــا مـــا تـــرتبط مـــسألة األنـــشطة اإلجراميـــة العـــابرة للحـــدود، مـــن قبيـــل االجتـــار   - ٩

باملخدرات واألشخاص واألسلحة النارية والسجائر، واإلرهاب، وغـسل األمـوال، بأشـخاص            
 وأنـا أدعـو مجيـع       .أو منظمات موجودة خارج منطقـة الـساحل، بـل وخـارج القـارة األفريقيـة               

الدول األعـضاء املعنيـة إىل القيـام بـدورها يف منـع اسـتخدام أراضـيها منطلقـا ألنـشطة إجراميـة              
وأحـثّ  . تستغل ضعف احلكم يف منطقة الساحل، وتزيد من حالة البـؤس لـدى شـعب املنطقـة        

 مجيع الدول األعضاء علـى بـذل قـصارى جهـدها ملعاجلـة االجتـار باملخـدرات، سـواٌء يف نقـاط                     
  .منشئها أو مقصدها

كمــا ال تتــوافر لــدى حكومــات املنطقــة القــدرة علــى ضــمان محايــة حقــوق اإلنــسان      - ١٠
األساسية، وهو أمـر يـشكل سـببا جـذريا لألزمـات املتكـررة يف املنطقـة وَعَرضـا مـن أعراضـها                       

وتنــشأ التحـديات املتعلقــة حبقـوق اإلنــسان عـن جمموعــة مـن أوجــه الــضعف     . علـى حــد سـواء  
ــة  ــة،        املزمن ــات االجتماعي ــام، والتفاوت ــساءلة بوجــه ع ــدام امل ــانون، وانع ــيادة الق يف جمــاالت س

والالمساواة بني اجلنـسني، واملمارسـات التمييزيـة املتكـررة ضـد بعـض الفئـات الـضعيفة، مثـل                    
النساء، مبا يف ذلك توافر فرص هلن أقل مما لدى الرجال يف احلصول علـى األراضـي واألصـول                   

مات الزراعيـة، وعلـى فـرص العمــل يف املنـاطق الريفيـة، فـضال عـن انعــدام        واملـستلزمات واخلـد  
وقــد أدت النـــراعات واالضــطرابات الواســعة النطــاق إىل تفــاقم . املــشاركة يف احليــاة الــسياسية

وتــشكل . حالــة حقــوق اإلنــسان، وهــي عوامــل دافعــة للتــشريد القــسري يف منطقــة الــساحل   
 ألـف   ٢٠٠ الواسع النطاق لالجئني، حيـث الذ قرابـة          األزمة يف مايل أحدث مثال على الرتوح      

  .الجئ بالبلدان اجملاورة، مما أدى إىل زيادة الضغط على اجملتمعات املضيفة وعلى البيئة
  

  التحديات اإلمنائية واإلنسانية    
إذ يقع معدَّل التنميـة البـشرية يف        . تواجه منطقة الساحل حتديات إمنائية وإنسانية حادة        - ١١

وعلــى مــر الــسنني، أدى تكــرار األزمــات الغذائيــة والتغذويــة  .  ضــمن أدناهــا يف العــاملاملنطقــة
النامجة عن تغري املناخ والتدهور البيئـي واجلفـاف والفيـضانات وسـوء أداء األسـواق واخنفـاض                  
اإلنتاجية الزراعية والفقـر والنــزاعات، إىل تقـويض خطـري يف قـدرة األسـر علـى الـصمود أمـام                      

وعلى الـرغم مـن األمطـار الغزيـرة ومـن حتـسن احملاصـيل               . ررة واملتزايدة باطّراد  الصدمات املتك 
 مليون شخص يف منطقة الساحل ال يزالون يعـانون          ١١,٤، فإن ما ال يقل عن       ٢٠١٢يف عام   

 ماليني طفل دون سن اخلامسة خطر سـوء التغذيـة   ٥ويواجه حوايل . من انعدام األمن الغذائي   
.  مليـون شـخص معرضـون خلطـر سـوء التغذيـة احلـاد الـوخيم                ١,٥احلاد، منهم ما يقـرب مـن        
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وقد أخذت أسـعار احلبـوب واألغذيـة األساسـية يف منطقـة الـساحل، يف االزديـاد منـذ تـشرين                      
ــا أعلــى مــن متوســط األ  ٢٠١٠أكتــوبر /األول ســعار للــسنوات اخلمــس املاضــية،  ، وهــي حالي
وباإلضـافة إىل ذلـك، تواجـه منطقـة         . أدى إىل اخنفاض كبري للقوة الشرائية لألسـر الـضعيفة          مما

الــساحل حــاالت تفــشٍ كــربى ومتكــررة ألمــراض معديــة، مــن قبيــل التــهاب الــسحايا وشــلل  
األطفال والكولريا، تشكل حتديات كبرية لنظم الرعاية الصحية الضعيفة، وال ميكـن مواجهتـها              

  .إال من خالل هنج إقليمي طويل األمد يتوخى بناء القدرة على الصمود
ــضئيلة، حــوايل          - ١٢ ــها ال ــن إنتاجيت ــرغم م ــى ال ــساحل، عل ــة ال ــل منطق ــون ١٥٠وُتعي  ملي

وإذا استمرت معدالت النمو السكاين احلالية، فمن املرجح أن يتـضخم عـدد سـكاهنا           . شخص
ويقتـات اجلـزء األكـرب مـن الـسكان      .  القادمة ليبلغ قرابة ربع بليون شخص٢٥يف السنوات الـ  

 أن من الواضح أن سبل املعيـشة التقليديـة وحـدها لـن تكـون كافيـة،               إالّ. على الزراعة والرعي  
ــنقص املــزمن يف   . وســيلزم إحــداث حتــول هــام يف مجيــع أحنــاء املنطقــة    ولــن يــؤدي اجتمــاع ال

االستثمار يف قطاَعي الزراعة والطاقة، مع عدم فعالية نظم احلماية االجتماعية، وعـدم املـساواة               
عية األساسية، مثل التغذية والتعليم والرعاية الـصحية وامليـاه   يف احلصول على اخلدمات االجتما   

والــصرف الــصحي، ومــع التــدهور البيئــي والنمــو الــسكاين الــسريع، مــن دون االلتــزام بتقــدمي   
  .استثمار مطّرد وبالتعاون يف هذه اجملاالت، إالّ إىل مفاقمة أوجه الضعف

 خــالل الــسنوات األربعــني املاضــية يف  وُتظهــر االجتاهــات املناخيــة اإلقليميــة املالحظــة   - ١٣
، )األراضي وامليـاه  (منطقة الساحل أن تأثري الظروف املناخية املتغرية على توافر املوارد الطبيعية            

باالقتران مع عوامل مـضخِّمة أخـرى، قـد أدى إىل ازديـاد التنـافس علـى املـوارد الطبيعيـة وإىل                      
حـني أن اهلجـرة وانتقـال األشـخاص واملاشـية      ويف . حدوث توترات فيما بني اجملتمعـات احملليـة     

يشكالن جزءا ال يتجزأ من االستراتيجيات الـيت انتـهجها األسـالف لكـسب الـرزق يف منطقـة         
  .الساحل، فإهنما يسببان أيضا صدمات مناخية وسوقية متعددة

وعلـى وجـه اخلـصوص، فــإن العديـد مـن األسـر واجملتمعــات احملليـة ال متلـك القــدرات           - ١٤
ة حـىت تقـاوم بـشكل مـأمون ومناسـب آثـار املنـاخ الـضارة، والنتـائج الـسيئة يف القطـاع                        الالزم

االقتـصادية الـيت     - الرعوي، وتقلبات األسواق، وغريها من الصدمات االجتماعيـة        - الزراعي
كمـا يـؤدي اعتمـاد آليـات        . ويؤدي النـزاع إىل زيادة تفاقم مواطن الـضعف القائمـة         . تواجهها

 قبيــل بيــع األصــول القّيمــة، مبــا يف ذلــك املــستلزمات الزراعيــة واملاشــية،   ســلبية للتكيــف، مــن
واالســتدانة، واهلجــرة إىل املنــاطق احلــضرية، وســحب األطفــال مــن املــدارس، وختفــيض كميــة  
ــدرات        ــضاؤل الق ــدهور تفــضي إىل ت ــة مــن الت ــة، إىل دّوام ــها التغذوي ــشتراة ونوعيت ــة امل األغذي

والفقر واحلرمان مها أيضا مـن بـني األسـباب الرئيـسية            . حلرماناملواجهة، وإىل اجلوع والفقر وا    
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اليت تدفع األطفـال يف املنطقـة إىل االرتبـاط باجلماعـات املـسلحة، كمـا يتـبني مـن تقـارير تفيـد                    
بقيــــام مجاعــــات مــــسلحة ناشــــطة يف مــــايل بعمليــــات جتنيــــد لألطفــــال عــــرب احلــــدود مــــن  

  .والنيجر فاسو بوركينا
  

  سبل املضي قدما    
ــى الــرغم مــن التحــديات اهلائلــة املتعــددة األوجــه الــيت تواجــه منطقــة الــساحل،            - ١٥ عل
ــإن ــسياسية موجــودة       ف ــأن اإلرادة ال ــذي أُبــدي اآلن خبــصوص مــايل ميــنحين الثقــة ب التوحــد ال
فعلينا االسـتفادة   .  ملعاجلة األسباب اجلذرية املترابطة لألزمة يف املنطقة       - إقليميا ودوليا    - حاليا

آلراء الدويل الذي جتلـى بوضـوح خـالل االجتمـاع الرفيـع املـستوى املتعلـق مبنطقـة                   من توافق ا  
ســبتمرب / أيلــول٢٦الــساحل، والــذي ترأســته علــى هــامش املناقــشة العامــة للجمعيــة العامــة يف  

وينبغي أن يتمثل هدفنا، أثناء عملنـا مـع حكومـات املنطقـة، يف حتقيـق الـتغري الطويـل                 . ٢٠١٢
وينبغـي ترسـيخ هـذا      . يجية شاملة، مع أخذ اجلهود اجلارية يف االعتبـار        األجل من خالل استرات   

النــهج بثبــات يف اجلهــود القويــة املبذولــة لبنــاء القــدرات علــى التعــايف يف إطــار برنــامج طويــل    
  .لتنمية املنطقة األجل

  
املبادرات الوطنية واإلقليمية والدوليـة القائمـة للتـصدي للتحـديات الـيت               -ثالثاً   

  منطقة الساحلتواجهها 
على مر الـسنني، شـرعت بلـدان منطقـة الـساحل يف إجـراء جمموعـة مـن اإلصـالحات                       - ١٦

الوطنيــة الراميــة إىل التــصدي للتحــديات املزمنــة املتعلقــة باحلوكمــة واألمــن والتنميــة والــشؤون  
ومت الـشروع يف بـرامج رائـدة    . اإلنسانية، مع أن حجم هذه التحديات يتفاوت مـن بلـد آلخـر         

، علـى سـبيل املثـال، أطلقـت حكومـة          ٢٠١٢ففي عام   . دد من البلدان دعماً هلذه اجلهود     يف ع 
، ٢٠١١، ويف عـام     “استراتيجية تنمية وتأمني منـاطق الـساحل الـصحراوية يف النيجـر           ”النيجر  

أبنـاء النيجـر يطعمـون أبنـاء        ”،  “3N”أطلقت أيضا املبادرة املعروفـة علـى نطـاق واسـع باسـم              
وحتتل احلكومة املوريتانية موقـع الـصدارة يف اجلهـود          . األمن الغذائي والتغذية  املتعلقة ب “ النيجر

الراميــة إىل التــشجيع علــى تعزيــز إدارة احلــدود اإلقليميــة، ويف هــذا الــصدد، استــضافت املــؤمتر 
الوزاري لالحتاد األفريقي املتعلق بتعزيز التعاون األمـين يف منطقـة الـساحل والـصحراء الكـربى                 

وقد وضعت احلكومة املوريتانية أيضاً استراتيجية لألمن الغـذائي،         . ٢٠١٣مارس  / آذار ١٧يف  
واســتراتيجية للحمايــة االجتماعيــة، وبرناجمــاً مــشتركاً بــشأن التغذيــة، وإطــار التعجيــل بإجنــاز     

أمـا حكومـة بوركينـا فاسـو فهـي تقـود جهـود            . األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتعلقـة بـصحة األم         
فريقيـا يف مـايل، فيمـا وضـعت يف          لع هبـا اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أ           الوساطة اليت تـضط   



S/2013/354  
 

13-35727 7 
 

ــا ــل        م ــى املــدى الطوي ــذائي عل ــدام األمــن الغ ــة خطــة عمــل ملعاجلــة انع . خيــص اجلبهــة الداخلي
 لتحويـل   ٢٠١٥ إىل عـام     ٢٠١٢ مليـون دوالر مـن عـام         ٤٠٠وتعهدت حكومة تشاد بتـوفري      

ينـاير  /الغذائي املستمر، وقدمت يف كانون الثـاين      القطاع الريفي من أجل إرساء األساس لألمن        
وعقــب إهنــاء .  مــسامهة هامــة ويف الوقــت املناســب يف جهــود حفــظ الــسالم يف مــايل   ٢٠١٣

عمليات القتال الرئيسية، قامت حكومة مايل املؤقتة، من جانبها، بوضع وإطالق خطـة شـاملة               
ز املتعلقة باهلياكل األساسـية     وتتضمن اخلطة الركائ  . ٢٠١٤  و ٢٠١٣لإلنعاش املستدام لعامي    

  .واخلدمات االجتماعية األساسية، واألمن الغذائي، واحلوكمة، والالمركزية
ــة      - ١٧ ــي واجلماعـ ــاد األفريقـ ــطلع االحتـ ــي، اضـ ــستويني دون اإلقليمـــي واإلقليمـ وعلـــى املـ

االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا بوضـع أطـر إقليميـة شـاملة مـن أجـل تعزيـز التنميـة واحلوكمـة                    
وتــشكل الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا يف . لرشــيدة، والــسالم واألمــن يف املنطقــةا

ــة       ــة االجتماعي ــن أجــل التنمي ــي م ــدان  -اإلطــار االســتراتيجي لالحتــاد األفريق ــصادية للبل  االقت
األفريقيــة، إذ تــشمل العديــد مــن الــربامج يف جمــاالت التكامــل واهلياكــل األساســية، والزراعــة    

وتــشمل األطــر اهلامــة األخــرى اإلطــار . غــذائي، وتغــري املنــاخ وإدارة املــوارد الوطنيــةواألمــن ال
ــام        ــشوب الرتاعــات لع ــع ن ــشأن من ــا ب ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل االســتراتيجي للجماعــة االقت

، و سياسـة    ٢٠١١، وإعالن برايا بشأن االنتخابات واالستقرار يف غـرب أفريقيـا لعـام              ٢٠٠٨
ــص   ــة االقت ــسانية      وخطــة عمــل اجلماع ــساعدة اإلن ــدمي امل ــا يف جمــال تق ــدول غــرب أفريقي ادية ل

، واإلعــالن الــسياسي للجماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا وخطــة        )٢٠١٧-٢٠١٢(
عملــها اإلقليميــة بــشأن مكافحــة االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة وإســاءة    

ــرة    ــتعمال املخــدرات للفت ــة عــام    ، واللــذين مت مت٢٠١١-٢٠٠٨اس ــدمها حــىت هناي  ٢٠١٥دي
ــة رؤســاء دول وحكومــات اجلماعــة املعقــودة يف      ــة واألربعــني هليئ خــالل الــدورة العاديــة الثاني

وخالل الدورة نفسها، اعتمدت أيضاً هيئـة رؤسـاء دول          .  بكوت ديفوار  ٢٠١٣فرباير  /شباط
إلرهـاب  وحكومات اجلماعة أيضاً اإلعالن الـسياسي حـول املوقـف املـشترك بـشأن مكافحـة ا                

  .الذي يشمل استراتيجية وخطة للتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب
وإضافة إىل التقدم احملـرز علـى الـصعيد اإلقليمـي يف منطقـة الـساحل، يتطلـب التعـاون                      - ١٨

ــد مــن التحــديات         ــام، ألن العدي ــريب االهتم ــا واملغــرب الع ــة غــرب أفريقي ــع منطق ــاليمي م األق
ــدهور البي   ــا الت ــا فيه ــة املنظمــة، هــي حتــديات ذات طــابع     املطروحــة، مب ــي واإلرهــاب واجلرمي ئ

ويدعم االحتاد األفريقي من جانبه، تنفيـذ خطـة عملـه بـشأن مراقبـة املخـدرات ومنـع                   . أقاليمي
فعــن طريــق املركــز األفريقــي للدراســات والبحــوث املتعلقــة    . ٢٠١٧-٢٠١٣اجلرميــة للفتــرة 

م االحتـاد األفريقـي الـدول األعـضاء يف       باإلرهاب الذي يوجد مقـره يف اجلزائـر العاصـمة، يـدع           
تنفيذ إطارها القانوين ملكافحة اإلرهاب بتبادل املعلومـات والتعـاون والتنـسيق علـى الـصعيدين                
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وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت أربعة بلدان من منطقة الساحل، وهـي اجلزائـر             . اإلقليمي والدويل 
 للتهديـدات عـرب الوطنيـة وتعزيـز التعـاون           ومايل وموريتانيا والنيجر، آليتني هتدفان إىل التصدي      

هيئـة أركـان عامـة مـشتركة لـشؤون العمليـات يقـع مقرهـا يف متنراسـت،               : االستخباري، ومهـا  
غري أنـه ينبغـي أن تـصبح هاتـان اآلليتـان جـاهزتني              . باجلزائر، وخلية مشتركة للدمج واالتصال    

الدائمة املـشتركة بـني الـدول       وباإلضافة إىل ذلك، يقع على عاتق اللجنة        . للعمل بشكل كامل  
املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل دور هام يف رصد وحتليـل اإلنتـاج الزراعـي وأسـعار                  
األغذية يف املنطقة، يف حني أن مؤمتر رؤساء دول وحكومات جتمـع الـساحل والـصحراء علـى           

مــارس / آذارأهبــة االســتعداد ويلــزم دعمــه حــىت يتخــذ املزيــد مــن اإلجــراءات، كمــا اتــضح يف 
  . أثناء أحدث اجتماع له٢٠١٣

ــاد األورويب يف آذار      - ١٩  اســتراتيجية ٢٠١٢مــارس /وعلــى الــصعيد الــدويل، أطلــق االحت
وهتـدف االسـتراتيجية إىل معاجلـة األسـباب اجلذريـة           . بشأن األمن والتنميـة يف منطقـة الـساحل        

ــصادية    ــة االقت ــة للتنمي ــة الظــروف املواتي ــة وهتيئ ــشريةللفقــر يف املنطق ــا يف  .  والب وانطلقــت رمسي
 مبــادرة التحــالف العــاملي لزيــادة القــدرة علــى التكيــف الــيت   ٢٠١٢ديــسمرب /كــانون األول ٦

ــة      ــذائي يف املنطقـ ــن الغـ ــدام األمـ ــباب انعـ ــة أسـ ــك ملعاجلـ ــاد األورويب وذلـ ــا االحتـ ويف . يقودهـ
يقــود مــسامهة ، عــّين االحتــاد األورويب ممــثالً خاصــاً ملنطقــة الــساحل ل ٢٠١٣مــارس /آذار ١٨

االحتاد يف اجلهود اإلقليمية والدولية املبذولة لتعزيز استدامة الـسالم واألمـن والتنميـة يف منطقـة                 
وأذن االحتاد األورويب أيضاً ببعثـة للمـساعدة علـى تعزيـز اجلهـود الراميـة إىل مـد يـد                     . الساحل

ت الفاعلـة األخـرى   وقـام عـدد مـن اجلهـا    . العون لليبيـا يف إدارة حـدودها بـصورة أكثـر فعاليـة      
أيـضاً بتعـيني مبعــوثني خاصـني ملنطقــة الـساحل، مـن بينــها االحتـاد األفريقــي، ومنظمـة التعــاون        

  .اإلسالمي وطائفة من اجلهات الفاعلة الثنائية
، أطلقـــت حكومـــة الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة الـــشراكة املعنيـــة  ٢٠٠٧ويف عـــام   - ٢٠

يت هتـدف إىل تعزيـز قـدرة البلـدان يف عمـوم منطقـة               مبكافحة اإلرهاب عرب الصحراء الكربى الـ      
ــدان        ــساحل والبل ــة ال ــدان منطق ــاون بــني بل ــسري التع ــة اإلرهــاب وإىل تي ــى مواجه ــساحل عل ال
الــشريكة مــن املغــرب العــريب، أي تــونس واجلزائــر واملغــرب، بــشأن املــسائل املتعلقــة مبكافحــة   

تـشاطر اجلزائـر وكنـدا رئاسـة الفريـق          ويف إطار املنتدى العاملي ملكافحـة اإلرهـاب، ت        . اإلرهاب
وتـوفر املؤسـسات املاليـة    . العامل املعين ببناء القدرة على مكافحة اإلرهاب يف منطقـة الـساحل           

الدولية املساعدة املالية املباشرة إىل البلدان ومولت مشاريع لتطوير اهلياكـل األساسـية يف مجيـع                
 استراتيجية إمنائيـة ملـايل وملنطقـة الـساحل دون           ويقوم البنك الدويل حاليا بصياغة    . أحناء املنطقة 

ــادرة لتلــك        ــام مبب ــالزم بــشأن القي ــة األفريقــي ال ــة عمومــاً، بينمــا يتخــذ مــصرف التنمي اإلقليمي
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وباإلضــافة إىل ذلــك، كــان للمنظمــات غــري احلكوميــة دور كــبري يف وضــع سياســات  . املنطقــة
  . على مستوى اجملتمعات احملليةودعم جهود الدعوة وتنفيذ مبادرات ذات صلة، مع التركيز

ويف أعقــاب تــدفق العائــدين مــن ليبيــا إىل املنطقــة واســتئناف الــرتاع املــسلح يف مشــال      - ٢١
 ٢٠٧١ و) ٢٠١٢ (٢٠٥٦مايل، عقد جملس األمن سلسلة من االجتماعات واختذ القـرارات           

ديـــسمرب / كـــانون األول١٠، كمـــا أصـــدر بيانـــا رئاســـيا يف    )٢٠١٢ (٢٠٨٥ و) ٢٠١٢(
٢٠١٢) S/PRST/2012/26 (      ــا ــيت تواجهه ــة ال ــة للتحــديات املترابط ــصدي بفعالي ــن أجــل الت م

، عينـُت منـسقا إقليميـا للـشؤون اإلنـسانية إلعـداد             ٢٠١٢أبريـل   /ويف نيـسان  . منطقة الـساحل  
، عينــُت رومــانو ٢٠١٢أكتــوبر /ويف تــشرين األول. وتنــسيق االســتجابة اإلنــسانية يف املنطقــة 

 ملنطقة الساحل ليقوم بتوجيه جهـود املنظمـة الراميـة إىل وضـع وتنفيـذ            برودي مبعوثا خاصا يل   
ونظمــت األمــم املتحــدة أيــضاً، بالتعــاون مــع الــدول األعــضاء، . اســتراتيجية متكاملــة للمنطقــة

سلسلة من االجتماعات بشأن إدارة احلدود، مبا يف ذلك عقد اجتماع بـشأن التعـاون يف جمـال     
. ٢٠١٣مــارس /ل واملغــرب العــريب استــضافه املغــرب يف آذارمراقبــة احلــدود يف منطقــة الــساح

ويف الوقــت نفــسه، تواصــل بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف ليبيــا تقــدمي املــشورة إىل الــسلطات    
الليبية بشأن املسائل املتعلقة باألمن على احلدود، ويواصل مكتب األمم املتحدة لغـرب أفريقيـا                

عثـات أخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة يف املنطقـة معاجلـة               ومكتب األمم املتحدة لوسـط أفريقيـا وب       
  .هذه املسائل

وميدانيا، اضطلعت أفرقة األمم املتحدة القطرية بدور نشط يف تقدمي الدعم إىل بلـدان                - ٢٢
ــن الفقــر          ــات اســتراتيجية احلــد م ــذ ورق ــن خــالل وضــع وتنفي ــساحل، وال ســيما م ــة ال منطق

ســـتراتيجية تــــسريع النمــــو والتنميــــة املــــستدامة،  ا(غريهـــا مــــن األطــــر اإلمنائيــــة الوطنيــــة   أو
، وأُطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية املصممة لتناسـب فـرادى البلـدان،          )ذلك إىل وما

وعمليـات النـداءات املوحـدة، وأطـر التعجيـل بإجنــاز األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وذلـك لــدعم          
  .واجهها املنطقةطائفة من الشواغل اإلنسانية واإلمنائية اليت ت

  
األســاس املنطقــي التبــاع هنــج إقليمــي ومبــادئ التــزام األمــم املتحــدة يف     - رابعا  

  منطقة الساحل
استناداً إىل التحليل الوارد أعاله لألسباب الكامنة وراء عـدم االسـتقرار، ومـع مراعـاة                  - ٢٣

ــة حــىت اآلن للتــصدي هلــا، هتــدف اســتراتيجية األمــم املتحــدة      ــة ملنطقــة اجلهــود املبذول املتكامل
الساحل، املبينة يف املرفق األول، إىل دعم حكومـات وشـعوب املنطقـة يف جهودهـا الراميـة إىل                   

وحتــدد اســتراتيجية . معاجلــة أســباب عــدم االســتقرار يف إطــار منظــور مــستدام وطويــل األجــل 
يجية األمم املتحدة على وجه اخلصوص، األهداف واإلجراءات احملددة يف إطـار غايـات اسـترات              
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تعزيـز قـدرة    ) ب(تعزيز احلوكمة الفعالـة غـري اإلقـصائية يف شـىت أحنـاء املنطقـة؛                ) أ: (ثالثة هي 
ــابرة للحــدود؛        ــدات الع ــصدي للتهدي ــى الت ــة عل ــة واإلقليمي ــن الوطني ــات األم ــل ) ج(آلي تكام

  .التدخالت اإلمنائية واإلنسانية من أجل بناء القدرة على التحمل
ــوفر اإلرادة    - ٢٤ ــق األهــداف    وســيكون ت ــاً لتحقي ــسياسية لــدى حكومــات املنطقــة الزم ال

ومواصــلة اإلجــراءات احملــددة يف االســتراتيجية املتكاملــة لألمــم املتحــدة، مــع ضــمان االتــساق   
وسأواصــل، متــصرفا عــن طريــق مبعــوثي  . والتكامــل مــع املبــادرات األخــرى يف الوقــت نفــسه 

يقيا، القيام مبساع محيدة للعمـل علـى        اخلاص ملنطقة الساحل وممثلي اخلاصني لغرب ووسط أفر       
توافر اإلرادة السياسية الالزمة وتعبئة املـوارد، مـستفيدا يف ذلـك مـن اجلهـود الـيت تبـذهلا أفرقـة                      

  .األمم املتحدة القطرية
فالتحديات املتعـددة الـيت تواجههـا بلـدان منطقـة الـساحل فيمـا يتـصل بـاألمن الـوطين                 - ٢٥

وانعــدام املــساواة يف املــشاركة  . سان، هلــا تــداعيات إقليميــة واحلوكمــة والتنميــة وحقــوق اإلنــ 
السياسية وإمكانية احلـصول علـى اخلـدمات االجتماعيـة لـه أبعـاد إقليميـة، بـالنظر إىل الـروابط                     

واجلماعـات اإلرهابيـة واإلجراميـة متـارس عملـها          . العابرة للحدود القائمة بني الفئات املهمـشة      
كمـا أن الـصدمات البيئيـة واالقتـصادية الـيت           . يمـي والـدويل   على كل من الصعيد الوطين واإلقل     

  .تسبب أزمات إنسانية هلا أيضا طابع إقليمي ودويل
والتحديات اليت تواجههـا منطقـة الـساحل ال تقـف عنـد حـدود معينـة شـأهنا يف ذلـك                 - ٢٦

ات وسـيكون ملواصـلة التركيـز علـى التعـاون اإلقليمـي وبنـاء القـدر               . شأن احللول املوضوعة هلا   
وقد تبني أن التحدي األكرب يف املبادرات املتخذة حـىت          . الوطنية وتبادل املعلومات أمهية خاصة    

فقـد  . اآلن على الصعيد اإلقليمي هو ذاك املتعلق بضمان تـدفق املعلومـات والتنـسيق والتكامـل               
ــسيق كــاف أو دون أن تأخــذ هــذه        ــدة، ولكــن دون تن ــادرات اجلي جــرى اختــاذ عــدد مــن املب

ت يف احلسبان األبعاد اإلقليمية األوسع للمشكلة، وهو ما يرجع جزئياً إىل انعـدام الثقـة                املبادرا
  .أو االفتقار إىل صكوك إقليمية فّعالة أو نقص يف املعلومات

ــة التنــسيق     - ٢٧ ــتعني أن تقــود حكومــات املنطقــة وشــعوهبا عملي إال أن األمــم املتحــدة  . وي
قــة الــساحل وممثلــي اخلاصــني لغــرب ووســط   ســتقوم أيــضا، عــن طريــق مبعــوثي اخلــاص ملنط  

ــة       ــات الفاعلـ ــن اجلهـ ــة مـ ــات التاليـ ــني اجملموعـ ــا بـ ــسيق فيمـ ــسني التنـ ــدورها لتحـ ــا، بـ : أفريقيـ
اجملتمـــع الـــدويل، مبـــا يف ذلـــك املؤســـسات املاليـــة الدوليـــة؛       ) ب(حكومـــات املنطقـــة؛   )أ(
تــشاور مــع شــعوب املنطقــة، وذلــك بالتواصــل معهــم عــن طريــق آليــات األمــم املتحــدة لل  )ج(

ومـن خـالل اجلمـع بـني        . شىت كيانات منظومة األمـم املتحـدة      ) د(اجملتمع املدين القائمة حالياً؛     
دوائر التنسيق األربع هذه، ستساعد منظومة األمم املتحدة على تكامل اجلهود املبذولـة ملعاجلـة        
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االسـتراتيجية  القضايا املتصلة باحلوكمة، واألمن، والقدرة على التكيف، اليت تشكل األهـداف            
  . الثالثة العليا الستراتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل

وســـيكون . ويـــشكل تعزيـــز التنـــسيق فيمـــا بـــني حكومـــات املنطقـــة أولويـــة قـــصوى   - ٢٨
االستمرار يف بناء الثقة واالطمئنـان فيمـا بـني بلـدان الـساحل هـدفاً شـامالً السـتراتيجية األمـم                      

اليت هتدف إىل حتسني هياكل احلوكمة يف املنطقة على النحـو الـذي تـستطيع        املتحدة املتكاملة،   
ــن علـــى       ــدر ممكـ ــل قـ ــاد بأقـ ــع االعتمـ ــه، مـ ــاء عليـ ــاء والبنـ ــرعياً اإلبقـ ــة شـ احلكومـــات املنتخبـ

  . الدولية املساعدة
وســيكون التنــسيق داخــل اجملتمــع الــدويل األوســع هامــاً لالســتفادة املثلــى مــن املــوارد     - ٢٩

ويف هـذا الـصدد، سـيكون التعـاون مــع     . تاحـة يف املنـاخ االقتـصادي العـاملي الـراهن     احملـدودة امل 
املنظمــات اإلقليميــة، وال ســيما اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا وجتمــع الــساحل         
ــة، واجلهــات املاحنــة علــى      ــة الدولي والــصحراء واالحتــاد األورويب، فــضال عــن املؤســسات املالي

 احلكومية، تعاوناً هامـاً لتوليـد التـزام دويل وإدامتـه وتنـسيقه دعمـاً                صعيد ثنائي واملنظمات غري   
ــه           ــددة األوج ــصدي للتحــديات املتع ــساحل للت ــة ال ــدان منطق ــذهلا بل ــيت تب ــة ال ــود الوطني للجه

  .تواجهها اليت
وجيــب اإلصــغاء إىل أصــوات ســكان املنطقــة وأن يكونــوا جــزءا مــن أي حــل يــؤثر يف   - ٣٠

ات مـع سـكان املنطقـة إىل آليـات األمـم املتحـدة القائمـة وستـشمل                  وستستند املـشاور  . حياهتم
ــة،      ــة، واجملــامع الفكري ــدينيني، وممثلــي األوســاط األكادميي اجملتمــع املــدين والزعمــاء القبلــيني وال

  . والنساء والشباب، مع إيالء اهتمام خاص للفئات املهمشة
ــز و      - ٣١ ــة تعزي ــم املتحــدة املتكامل ــتراتيجية األم ــستهدف اس ــى نطــاق    وت حــدة اهلــدف عل

وتتـوخى  . املنظومة وإرسـاء أسـاس اللتـزام األمـم املتحـدة علـى حنـو متـسق يف منطقـة الـساحل               
طائفة من اإلجراءات املبتكرة تتعلق بـأمور منـها حتـسني حتليـل األمـن اإلقليمـي وتعزيـز القـدرة                

مومـا علـى توزيـع      اإلقليمية على إدارة احلدود، وتعزيز قدرة احلكومات احمللية وقدرة الدولـة ع           
املـــوارد بـــصورة أكثـــر إنـــصافاً، وتـــوفري الـــدعم لألســـر املعيـــشية الـــضعيفة، وحتـــسني األمـــن     

  .والتغذوي الغذائي
وتـــسعى اســـتراتيجية األمـــم املتحـــدة املتكاملـــة إىل الـــتمكني مـــن اتبـــاع هنـــج متعـــدد    - ٣٢

ذها بـني نقـاط   القطاعات يف معاجلة مشاكل املنطقة وضمان أن جيمع تصميم اإلجراءات وتنفيـ       
وتـسعى أيـضاً إىل بنـاء مبـادرات         . القوة والقدرات لدى خمتلف كيانات منظومة األمم املتحـدة        

وطنية لبناء القدرات وتعزيزهـا وزيـادة دجمهـا يف اجلهـود اإلمنائيـة واألمنيـة األوسـع نطاقـاً، مـع                      
 علـى ذلـك،     وعالوة. مراعاة سياسات كل بلد من بلدان منطقة الساحل وأولوياته واحتياجاته         
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فإن الطبيعة املتكاملة لالستراتيجية تعين أهنا ستستند إىل حتليـل مـشترك للمـسائل الـشاملة لعـدة             
قطاعات يف مجيع أحناء منطقة الساحل، باالستفادة من املدخالت والبيانات الـواردة مـن مجيـع                

ــة  ــدان املنطق ــات اجلهــود     . بل ــسري ترتيــب أولوي ــة تي ــستهدف االســتراتيجية املتكامل ــة وت املبذول
ــذ يف جمــاالت       ــدعم اإلجنــازات املتحققــة يف جمــال معــني التنفي وتوزيعهــا علــى مراحــل حبيــث ت

كما أهنا تتيح اإلبالغ املوحد والتحليل بشأن كيفية تأثري كل جمال من جمـاالت العمـل                . أخرى
  .ةوسييسر النهج املتكامل أيضاً وضع رسائل موحدة والدعوة املشترك. يف اجملاالت األخرى

  :وسيسترشد التزام األمم املتحدة يف منطقة الساحل باملبادئ التالية  - ٣٣
التركيز على التدخالت على الصعيد اإلقليمي، واملسائل والتهديـدات العـابرة             )أ(  

  األجل؛ للحدود، مما يتيح االتساق والتنسيق فيما بني التدابري القصرية واملتوسطة والطويلة
تحـدة اإلقليمـي علـى املـسؤولية واملـساءلة علـى الـصعيد            ارتكاز التزام األمم امل     )ب(  

  الوطين وكفالة استناد هذا االلتزام إىل املعايري واملبادئ الدولية حلقوق اإلنسان؛
ــة         )ج(   ــوطنيني لكفال ــة يف التخطــيط والربجمــة ال ــات اإلقليمي ــج األولوي ــشجيع دم ت

  اتساق وتعاضد العمل يف مجيع أحناء املنطقة؛
لى توخي هنج إمنـائي منـصف للتعجيـل بتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة          التشجيع ع   )د(  

  لأللفية ودعم التماسك االجتماعي ومنع نشوب الرتاعات؛
تعظيم أثر منظومة األمم املتحدة يف التصدي للتحـديات املـستمرة يف املنطقـة،             )هـ(  

 إضـافة مـن أجـل       والتركيز على اجملاالت اليت تقدم فيهـا األمـم املتحـدة أو ميكـن أن تقـدم فيهـا                  
  التصدي لألزمات، مع االستفادة من املبادرات واجلهود املستمرة؛

كفالة املشاركة احلرة والنشطة واهلادفـة للـشعوب واجملتمعـات احملليـة املعرضـة                )و(  
ــربامج        ــصميم ال ــيم االحتياجــات وت ــا يف ذلــك تقي ــربامج، مب ــع مراحــل وضــع ال للخطــر يف مجي

  وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛
تعزيـــز التعـــاون والتنـــسيق فيمـــا بـــني الـــشركاء الـــوطنيني واإلقليمـــيني ودون    )ز(  

اإلقليمــيني والــدوليني وتعزيــز الــشراكات مــع املؤســسات واجلهــات املعنيــة اإلقليميــة ودون         
  اإلقليمية، يف حدود والية كل منها، والتواصل مع الشركاء احملتملني اجلدد؛

ــشواغل اجلنــسانية يف    )ح(   ــة الــيت   ضــمان إدراج ال ــة والوطني ــع اجلهــود اإلقليمي مجي
تــستهدف منطقــة الــساحل، مبــا يف ذلــك عــن طريــق املــشاركة احلــرة والنــشطة واهلادفــة للمــرأة 

  واملنظمات النسائية يف صنع القرار؛
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ــني          )ط(   ــضل املمارســات ب ــادل أف ــوب وتب ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــاون فيم ــشجيع التع ت
  .الساحل منطقة بلدان

  
  عوث اخلاص ملنطقة الساحل أنشطة املب  - اخامس 

ــذي حنتاجــه       - ٣٤ ــق ال ــسيق الوثي ــز التن ــه تعزي ــذ تعيين ــدأ مبعــوثي اخلــاص من ــد أجــرى  . ب وق
وزار . مشاورات مكثّفـة مـع اجلهـات الفاعلـة الرئيـسية املعنيـة مبنطقـة الـساحل أو العاملـة فيهـا                 
 دول، املنطقـــة يف عـــدة مناســـبات، بـــصحبة ممثلـــي اخلـــاص لغـــرب أفريقيـــا، والتقـــى برؤســـاء 

ومــسؤولني حكــوميني وجهــات فاعلــة مــن اجملتمــع املــدين، يف كــل مــن بوركينــا فاســو ومــايل   
ــا يف      ــه رئــيس اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقي ــا والنيجــر، باإلضــافة إىل لقائ وموريتاني

وأجرى مشاورات مع االحتاد األفريقي، وممثّلـه الـسامي ملـايل ومنطقـة الـساحل               . كوت ديفوار 
وكــــذلك، زار تــــونس واجلزائــــر . اجلماعــــة االقتــــصادية لــــدول غــــرب أفريقيــــا ومفّوضــــية 

  .واملغرب ومصر
وأكّــد مبعــوثي اخلــاص بــشّدة علــى احلاجــة إىل التنميــة اإلقليميــة يف منطقــة الــساحل،     - ٣٥

وحتقيقــا هلــذه الغايــة، قــام بزيــارة عــدد مــن الــشركاء الــدوليني الرئيــسيني، مبــا يف ذلــك االحتــاد  
ــان،      الروســي وأملانيــ  ــات املتحــدة والياب ــسعودية والوالي ــة ال ــسا واململكــة العربي ــصني وفرن ا وال

واالحتــاد األورويب، والبنــك الــدويل، ومــصرف التنميــة األفريقــي، والبنــك اإلســالمي للتنميــة،   
ومنظمة التعاون اإلسالمي، وعدد من وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا، وحـافظ                 

، عقـد أول  ٢٠١٢ديـسمرب  / كـانون األول ٧ويف  . جلهـات كلّهـا   على اتـصال وثيـق مـع هـذه ا         
ويعمـل مبعـوثي   . اجتماع تنسيق على اإلطالق مع املبعوثني اخلاّصني والوسطاء ملنطقة الساحل  

اخلاص بانتظام مع املمثل اخلاص لألمني العـام لغـرب أفريقيـا، ومنـسق األمـم املتحـدة للـشؤون                  
ملقـــيمني، واألفرقـــة القطريـــة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة  اإلنـــسانية ملنطقـــة الـــساحل، واملنـــسقني ا 

  .املنطقة يف
وخــالل زيــارات مبعــوثي اخلــاص إىل املنطقــة، عقــد اجتماعــات مــع ممــثلني للمجتمــع     - ٣٦

، باالشـتراك مـع ممثلـة االحتـاد     ٢٠١٣أبريل /واستضاف يف شهر نيسان  . املدين، من بينهم نساء   
اسة األمنية ومـع الرئيـسة احلاليـة هليئـة األمـم املتحـدة       األورويب السامية للشؤون اخلارجية والسي 

للمرأة، مؤمتًرا بشأن الـدور القيـادي للمـرأة يف منطقـة الـساحل، تنـاول املـسائل املتعلقـة بـاملرأة                    
وســوف . كمحــّرك للتغــيري اقتــصادياً وسياســياً، فــضال عــن دورهــا يف التوســط حلــل الرتاعــات 

ات بدعم مـن احلكومـات املعنيـة يف املنطقـة، هبـدف             يواصل مبعوثي اخلاص إجراء هذه املشاور     
  .تيسري عمليات حوكمة أكثر اتساما بالطابع االحتوائي
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ــشاري    ٢٠١٣مــارس / آذار١ويف   - ٣٧ ــضاف مبعــوثي اخلــاص، باالشــتراك مــع مست ، است
اخلاص املعين باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، حلقـة دراسـية يف داكـار، مجعـت أكـادمييني وخـرباء                      

وممــثّلني عــن وكــاالت األمــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة الدوليــة ملناقــشة وحتديــد ُنهــج حملــيني 
  .ية األساسية اليت تواجه املنطقةمبتكرة ملعاجلة املسائل اإلمنائ

ووضعت األمم املتحدة واالحتـاد األورويب والبنـك الـدويل ومـصرف التنميـة األفريقـي                  - ٣٨
 ثنائيـة اسـتراتيجيات لـدعم الـسالم والتنميـة يف منطقـة              والبنك اإلسالمي للتنمية وجهات ماحنة    

وشّجع الشركاء الرئيسّيون مبعوثي اخلاص على دعم إنشاء آلية لتعزيـز التنـسيق بـني               . الساحل
 ملــشاريع الــبىن ال ســيماهــذه اجلهــات الفاعلــة وحتديــد أولويــات اإلجــراءات، وتعبئــة املــوارد و  

الق عمليـة النمـو بـشكل سـريع وفعـال ودفـع عجلـة               التحتية اإلقليميـة األساسـية الـيت تتـيح إطـ          
ولتعظـيم أثـر جهودنـا اجلماعيـة يف         . سـيما للـشباب    التكامل اإلقليمي وإجياد فـرص عمـل، وال       

هذا اجملال، أقترح أن يكون التركيز على الدول الرئيسية يف منطقة الساحل أي بوركينـا فاسـو                 
  . وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر

إىل العناصر املبّينة أعاله، سيشمل اقتراح مبعوثي اخلـاص املتعلـق خبطـة إمنائيـة          واستناًدا    - ٣٩
. متلـــك منطقـــة الـــساحل زمامهـــا برنـــاجمني، برنـــامج للتنـــسيق وبرنـــامج لتمويـــل اإلجـــراءات  

برنامج التنسيق فسريكّز أساًسا على حتديث منتظم ألولويات البىن التحتية اإلقليمية احملـّددة              أما
 تنطلق من القاعدة وتشمل أكادمييني وخرباء حمليني وينـّسقها مبعـوثي اخلـاص              من خالل عملية  

ــك           يف جمــاالت رئيــسية مــن قبيــل الزراعــة، وإدارة امليــاه، والــبىن التحتيــة املتكاملــة مبــا يف ذل
ــيم     ــة الــصحة، والتعل ــة الشمــسية، والرعاي ــسلكية والالســلكية، والطاق وســيتيح . االتــصاالت ال

ة الرئيــسية املتعــددة األطــراف االجتمــاع كــل ســتة أشــهر الســتعراض  الربنــامج للجهــات املاحنــ
وسـوف جتتمـع اجلهـات املاحنـة مـع          . استراتيجياهتا وضمان تلبية االحتياجات وتفادي التـداخل      

ــة أن تّتفــق اجلهــات املاحنــة والبلــدان املــستفيدة علــى      البلــدان املعنيــة ملناقــشة األولويــات وكفال
كـن أن جيـري االجتمـاع االسـتهاليل لربنـامج التنـسيق علـى هـامش                 ومي. أولويات لتعبئة املوارد  

  .٢٠١٣سبتمرب /دورة اجلمعية العامة يف أيلول
بــشأن مــا مت “ مركــز لتبــادل املعلومــات”وســيكون برنــامج متويــل اإلجــراءات مبثابــة    - ٤٠

. ملتاحـة حتديده من أولويات البىن التحتية اإلقليمية، وذلك للتوفيـق بـني االحتياجـات واملـوارد ا               
وسُتشجَّع اجلهات املاحنة على تقـدمي الـدعم املـايل أو العـيين لألولويـات اإلقليميـة املّتفـق عليهـا                     

. وسُيحدِّث برنامج التنسيق املشار إليه أعاله هذه األولويات بانتظـام         . واليت جرى التأكّد منها   
ــة املــوارد الالزمــة، يقتــرح مبعــوثي اخلــاص إنــشاء صــندوق لت    مويــل اإلجــراءات وتيــسرياً لتعبئ

وسيـستهدف  . املتعلقة مبنطقـة الـساحل ميكـن أن تـديره جمموعـة مـن املؤسـسات املاليـة الدوليـة          
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ــة        ــضا املــسامهات العيني ــع أي ــائي ومتعــدد األطــراف، فيمــا يتتّب ــصندوق جــذب دعــم مــايل ثن ال
ويـــشّجع املـــسامهني هبـــا علـــى مواءمـــة دعمهـــم مـــع أولويـــات الـــبىن التحتيـــة اإلقليميـــة الـــيت    

  . حتديدها سبق
ووفقاً ملبدأ ضرورة تويل مقاليد األمور على الصعيد الوطين، سوف يطلـب مـن بلـدان             - ٤١

وحتقيقــا هلــذه الغايــة، عقــد . املنطقــة حتديــد وتفــصيل أولوياهتــا اخلاصــة بــالبىن التحتيــة اإلقليميــة
 يف بولونيـــا، إيطاليـــا،  ٢٠١٣يونيـــه يف / حزيـــران١٤مبعـــوثي اخلـــاص اجتمـــاع متابعـــة يف    

ويـشكّل هـذا االجتمـاع أول خطـوة يف عمليـة سـتتيح زيـادة                . كادمييني مـن منطقـة الـساحل      أل
واســتناًدا إىل نتــائج اجتمــاع بولونيــا، يعتــزم . تنقــيح أولويــات الــبىن التحتيــة اإلقليميــة وصــقلها

مبعوثي اخلاص عقد اجتماع مع وزراء املالية والتخطيط يف بلدان منطقـة الـساحل السـتعراض                
ودعمـا لعمليـة التخطـيط هـذه املنطلقـة مـن            . بىن التحتية اإلقليمية احملّددة واعتمادهـا     أولويات ال 

معهـد حبـوث   ”القاعدة، يقترح مبعوثي اخلاص إنشاء معهد إقليمـي صـغري ومتخـصص يـسمى       
  . بتمويل من صندوق متويل اإلجراءات“ تنمية منطقة الساحل

اص اجتماعــا آخــر مــع املبعــوثني  وللتــشجيع علــى تعبئــة املــوارد، ســيعقد مبعــوثي اخلــ    - ٤٢
اخلاصني ملنطقة الساحل للنظر يف أولويات البىن التحتيـة اإلقليميـة، كمـا اعتمـدها وزراء املاليـة            

وسـوف يواصـل أيـًضا مناقـشاته مـع قيـادات مـصرف التنميـة األفريقـي                  . والتخطيط يف املنطقـة   
دويل، جمموعــة مــن الستكــشاف مــا إذا كــان بإمكــان املــصرف أن يقــود، بــدعم مــن البنــك الــ 

املؤسسات اإلمنائيـة الدوليـة، مبـا فيهـا البنـك اإلسـالمي للتنميـة واملـصرف األورويب لالسـتثمار                    
  .إلدارة الصندوق املقترح لتمويل اإلجراءات املتعلقة مبنطقة الساحل

  
  مالحظات وتوصيات  -سادسا  

ــة يف منطقــة الــساحل هــشة    - ٤٣ ــة األمني ــزال البيئ رهــاب واالجتــار ويتطلــب خطــر اإل. ال ت
وجيــب أن ينــصب اهتمامنــا اجلمــاعي بــشكل متــزامن علــى  . واجلرميــة املنظمــة اســتجابة شــاملة

األمـــن والدبلوماســـية والتنميـــة، آخـــذين بعـــني االعتبـــار التهديـــدات والفـــرص دون اإلقليميـــة 
ا فبقـاء األمـور علـى حاهلـ       . واإلقليمية، مبا يف ذلك العالقات مع غـرب أفريقيـا واملغـرب العـريب             

  .يشكل خيارا مقبوال ال
ونظرا للوضع السائد يف مايل وآثاره على منطقـة الـساحل، يـتعني علينـا أن نـستهدف                    - ٤٤

وجيـب  . احتياجات األجيال املقبلـة ونعـاجل بطريقـة عاجلـة االحتياجـات امللحـة للجيـل احلاضـر               
ــشة، ال ســـيما يف امل    ــاعي للفئـــات املهمـ ــسياسي واالجتمـ ــاج الـ ــا أن نـــشجع اإلدمـ ــاطق علينـ نـ

وعلينا أن نضع هنجا شامال يف مكافحة التطـرف واإلجـرام، وفقـا للقواعـد واملعـايري                 . احلدودية
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الدولية حلقوق اإلنسان، يركز على إتاحة فرص للشباب وغريهم مـن الفئـات املعرضـة للخطـر          
  .ة من إبداء رأيها ومكافحة الفسادأكالسجناء، مع متكني املر

ية الراميـة إىل حـل األزمـات والرتاعـات يف منطقـة الـساحل               لقد كانت املبادرات املاض     - ٤٥
مركــزة إىل حــد كــبري علــى الــصعيد الــوطين وأثبتــت قــصورها، نظــرا للطــابع العــابر للحــدود     

ويف املستقبل، ستحتاج األمـم املتحـدة       . والنطاق اإلقليمي للتحديات املعقدة اليت تواجه املنطقة      
. ادرات الوطنية بـالُنُهج املتبعـة علـى نطـاق املنطقـة ككـل            إىل أن تربط بفعالية أكرب اجلهوَد واملب      

والغرض مـن اسـتراتيجية األمـم املتحـدة املتكاملـة هـو توجيـه جهـود املنظمـة الراميـة إىل تقـدمي                 
دعم مجاعي جلهود بلدان منطقة الساحل يف مواجهة تلك التحـديات مـن منظـور إقليمـي، مـع         

ويــستند النــهج إىل إدمــاج التــدخالت . يد الــوطينالتقيــد مببــدأ تــويل مقاليــد األمــور علــى الــصع
اإلنسانية واإلمنائية واألمنية، لكي تكفل األنشطة املنقذة للحياة تلبية االحتياجات الفورية، مـع             
بنــاء قــدرة األشــخاص واجملتمعــات احملليــة علــى التعــايف كجــزء مــن خطــة تنميــة طويلــة األجــل   

  .املنطقة يف
ــستند اســتراتيجية األمــم ا   - ٤٦ ــة إىل ال وت ــيالت والتوصــيات املوجــودة،  ملتحــدة املتكامل تحل
فيها تلك الصادرة عن بعثة التقييم املـشتركة بـني الوكـاالت املوفـدة إىل منطقـة الـساحل يف                     مبا

 مبـشاركة االحتـاد األفريقـي، واسـتنتاجات االجتمـاع بـني خـرباء        ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 
 ١٤، املعقـود بـأديس أبابـا يـومي          بشأن منطقـة الـساحل    االحتاد األفريقي وخرباء األمم املتحدة      

وأقرهــا االجتمــاع املعقــود علــى املــستوى الــوزاري جمللــس الــسلم   (٢٠١٢مــارس / آذار١٥ و
وخطة عمل األمم املتحـدة لبنـاء       ) مارس يف باماكو  / آذار ٢٠واألمن التابع لالحتاد األفريقي يف      

سـتراتيجية حنـو تكملـة املبـادرات والتـدابري         وتتوجـه اال  . القدرة على التحمل يف منطقة الساحل     
اليت تتخـذها دول الـساحل وغـرب أفريقيـا واملغـرب العـريب، إضـافة إىل كيانـات إقليميـة منـها                       
ــريب وجتمــع         ــرب الع ــا واحتــاد املغ ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة االقت ــي واجلماع االحتــاد األفريق

تمر تعديلـها وتكييفهـا     سلتعـديل سيـ   واالسـتراتيجية املقترحـة وثيقـة قابلـة ل        . الساحل والصحراء 
  .مع تقدم تنفيذها ومع تطور الظروف يف امليدان

وأثنـــاء تنفيـــذ االســـتراتيجية املتكاملـــة ملنطقـــة الـــساحل، ستـــسعى األمـــم املتحـــدة إىل   - ٤٧
اســتغالل ميزهتــا النــسبية املــستندة إىل وجودهــا يف املنطقــة منــذ أمــد طويــل وخربهتــا يف معاجلــة  

وستستفيد املنظمة من مساعيها احلميـدة      . حدة اليت تواجه السكان املعنيني    بعض أشد املشاكل    
لتيسري وتنسيق عقد اجتماعات لألطـراف الفاعلـة املعنيـة مـن أجـل املـساعدة يف معاجلـة بعـض                     

ــوارد و       ــة إىل تعبئــة امل ــم اجلهــود الرامي ــضايا احلرجــة ودع ــري أن األمــم املتحــدة   . الــدعوةالق غ
 بنجـاح للتحـديات اهلائلـة الـيت تواجـه منطقـة الـساحل؛ ويـتعني         تستطيع وحدها أن تتصدى    ال
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. على بلدان املنطقة أن حتافظ علـى دورهـا القيـادي يف العمليـة وعلـى تـويل زمـام األمـور فيهـا                       
وجيب تعزيز فعالية االستراتيجية بواسطة شراكات مع سـائر األطـراف الفاعلـة الرئيـسية املعنيـة                 

قي واجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا واملؤسـسات املاليـة           يف املنطقة، مثل االحتاد األفري    
الدولية والشركاء املتعـددي األطـراف والثنـائيني، الـذين سـتكون املـساعدة التقنيـة واملاليـة الـيت             

  .يقدموهنا أساسية لنجاح هذا النهج املنسق
ــست           - ٤٨ . مرةويتطلــب حتقيــق فعاليــة التعــاون اإلقليمــي بــني بلــدان الــساحل مــشاركة م

وسأواصل بذل مساعي احلميدة، مبا يف ذلك عن طريق مبعوثي اخلاص ملنطقة الساحل وممثلـي               
اخلاص لغرب أفريقيا وممثلي اخلـاص لوسـط أفريقيـا، مـن أجـل املـساعدة يف بنـاء الثقـة املتبادلـة                 

  .بني دول منطقة الساحل
ــر ممــا ت        - ٤٩ ــة واألمــن أكث ــصلة بــني التنمي ــه ال ــا مــن مكــان تتجلــى في ــة  وم تجلــى يف منطق

من عليهــا اجلماعــات يولــن نــتمكن مــن احليلولــة دون حتــول الــساحل إىل منطقــة هتــ  . الــساحل
ــة      ــة مــشتركة قوي ــا اجلمــاعي إال باختــاذ إجــراءات وقائي ــة الــيت تقــوض أمنن اإلجراميــة واإلرهابي

ــة  ي ويــشكل األمــن اإلقليمــي والتعــاون اإلمنــائي اإلقليمــ  . وموجهــة يف املقــام األول حنــو التنمي
. وزيادة االندماج اإلقليمي عناصر أساسية وينبغي أن تـسري بعـضها مـع بعـض جنبـا إىل جنـب                   

ــات ونــشجع           ــة يف مجيــع القطاع ــات اإلقليمي ــى تعزيــز اآللي ــز عل ــن مث جيــب علينــا أن نرك وم
االستراتيجيات الوطنية املتكاملـة الـشاملة الراميـة إىل التـصدي لإلرهـاب واجلرميـة املنظمـة عـرب                   

وهلـذا الـسبب، سـتنفذ اسـتراتيجية األمـم املتحـدة املتكاملـة              . ليت تكمل تلك اآلليـات    الوطنية، ا 
ــا واجلماعــة        ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــق مــع االحتــاد األفريقــي واجلماعــة االقت بالتعــاون الوثي
االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا واللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الــدول ملكافحــة اجلفــاف يف    

  .اد املغرب العريب وسائر اجلهات الفاعلة املعنية دون اإلقليميةمنطقة الساحل واحت
ومثة حاجة ماسة إىل اختـاذ إجـراءات لـدعم بنـاء القـدرة علـى التحمـل بطريقـة تـشمل                - ٥٠

ويف األجـل القـصري، سيواصـل       . اجلميع، استنادا إىل الربامج الوطنية القائمة يف عدد من البلدان         
. نقـاذ األرواح وتلبيـة معظـم االحتياجـات الـشديدة اإلحلـاح            العمل اإلنساين تقـدمي مـساعدة إل      

ويف األجل املتوسط، وعن طريق مزيج من املساعدة اإلنسانية واملساعدة اإلمنائية، ستـستهدف             
التدخالت الرامية إىل احلد من أخطار الكوارث وحتقيق التنمية إعادة بناء األصول ودعم سـبل               

جتماعيــة وإتاحــة إمكانيــة احلــصول علــى اخلــدمات  كــسب العــيش وتوســيع نطــاق احلمايــة اال 
ويف األجل الطويـل، سـيكون مـن املهـم ترسـيخ            . األساسية، دون أي شكل من أشكال التمييز      

ما حتقق من مكاسب عـرب تـدخالت قـصرية األجـل ومتوسـطة األجـل لتحقيـق الـسالم والنمـو                      
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مــل هلــا عالقــة أيــضا    ويف هــذا الــصدد، فــإن القــدرة علــى التح    . املــستدام والتنميــة البــشرية  
  .باإلجراءات الوقائية

وجيــب أن تنطلــق اســتراتيجية األمــم املتحــدة مــن القاعــدة وتقــوم علــى املــشاركة وأن     - ٥١
تــضطلع فيهــا احلكومــات بــدور قيــادي وتتــوىل فيهــا زمــام األمــور وختــضع للمــساءلة بــشكل     

ة واملتوسـطة   وجيـب أن تكفـل تـضمني اجلهـود القـصري          . واضح، بطرائق منها ختصيص األمـوال     
والطويلة األجل يف الربجمـة املتكاملـة املتعـددة الـسنوات للمـساعدة اإلنـسانية واإلمنائيـة، وذلـك               
لتلبية االحتياجات الفوريـة وتعزيـز القـدرات وسـبل كـسب العـيش والفـرص املتاحـة ألضـعف                    

مـع  ومن الضروري أيضا تقيـيم املخـاطر الـيت قـد يتعـرض هلـا جمت           . األشخاص يف األجل الطويل   
  .أو بلد ما

وســوف يقتــضي تنفيــذ اســتراتيجية األمــم املتحــدة اســتمرار مــشاركة منظومــة األمــم      - ٥٢
ولتحقيق أكرب أثر ممكن لالسـتراتيجية يف امليـدان، ينبغـي أن            . املتحدة ككل على مدى سنوات    

يــستند تنفيــذها إىل مــشاركة قويــة مــن مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا ومنظومــة األمــم   
. وينبغي أن تفضي مـع مـرور الوقـت إىل وضـع آليـة تنفيـذ تتوالهـا املنطقـة                   . دة يف املنطقة  املتح

ويــتعني أيــضا اســتعراض االســتراتيجية وصــقلها باســتمرار، عــن طريــق التــشاور والتنــسيق مــع   
  .بلدان املنطقة واجملتمع الدويل

متـاح هلـا علـى      ولتنفيذ هذه اخلطة الطموحة، ستقوم األمم املتحدة باستعراض مـا هـو               - ٥٣
ــا دعمــا ملنطقــة       كــل مــن الــصعيد العــاملي واإلقليمــي والقطــري مــن مــوارد يــتم حــشدها حالي

وسيزوَّد الفريق اإلقليمي جملموعـة األمـم       . الساحل، وذلك لتحديد أفضل طريقة لتركيز دعمها      
 كــار مبزيــد مــن القــدرات علــى مواصــلة تنفيــذ هــذه اخلطــة يف  ااملتحــدة اإلمنائيــة اإلقليميــة يف د

واعتمادا على اجلهود املبذولة حاليا، ستستخدم أطر األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة             . املنطقة
وسـيجري تعزيـز    . يف املنطقة كوسيلة للمضي قدما بتنفيذ االسـتراتيجية علـى الـصعيد القطـري             

تحـدة  القدرة اإلقليمية على اإلنذار املبكر يف مجيع بلدان منطقة الساحل بقيادة مكتب األمم امل             
  .لغرب أفريقيا، بدعم من مجيع كيانات األمم املتحدة املشاركة يف تنفيذ االستراتيجية

وسيكون تنفيذ األولويات اإلقليمية املتفق عليها فيما يتعلق باهلياكل األساسـية عنـصرا               - ٥٤
أساسيا لـدفع التنميـة البـشرية واالقتـصادية وسـيكمل مباشـرة تنفيـذ اسـتراتيجية األمـم املتحـدة                  

وحتقيقــا هلــذه الغايــة، سيــساعد برنــامج التنــسيق املقتــرح إنــشاؤه يف كفالــة مواءمــة    . املتكاملــة
. جهود اجملتمع الدويل مع االحتياجات اإلقليمية احملـددة عـن طريـق عمليـة تنطلـق مـن القاعـدة                   
. وسيساعد ذلك يف اتباع هنج متسق ومنسق وفقا لروح إعالن بـاريس بـشأن فعاليـة املعونـات           

 مبعوثي اخلاص العمل مع املؤسـسات املاليـة الدوليـة، ومـع البنـك الـدويل ومـصرف                   وسيواصل
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التنمية األفريقي لبحث إمكانية إنشاء صندوق لتمويـل اإلجـراءات املتعلقـة باهلياكـل األساسـية                
  .ملنطقة الساحل قادر على تتبع التربعات املالية والعينية وتوجيهها

ي اخلـــاص ملنطقـــة الـــساحل، رومـــانو بـــرودي  وأود أن أعـــرب عـــن تقـــديري ملبعـــوث   - ٥٥
وموظفيه، علـى جهـودهم مـن أجـل املـسامهة يف حتقيـق الـسالم والتنميـة علـى حنـو مـستدام يف                         

ــدان منطقــة     . منطقــة الــساحل  ــع بل ــوه جبهــود مكاتــب األمــم املتحــدة يف مجي ــضا أن أن وأود أي
  .الساحل اللتزامها املستمر
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  املرفق
  تكاملة بشأن منطقة الساحلحدة املاستراتيجية األمم املت    

    
تنبين اسـتراتيجية األمـم املتحـدة املتكاملـة بـشأن منطقـة الـساحل حـول ثالثـة جمـاالت                       

. دعــم واســعة النطــاق صــيغت يف صــورة غايــات اســتراتيجية وُنظمــت وفقــا ملواضــيع رئيــسية   
ات الـيت سـبق   وترمي الغايات االستراتيجية إىل دعم املبادرات املستمرة وتعزيزها ومعاجلة الثغـر         

. وتقترح جمموعة من األهداف احملددة واإلجراءات اإلرشادية لتحقيـق تلـك الغايـات        . حتديدها
وتكمل جماالت الدعم الثالثة بعضها البعض وتشكل معا استجابة متكاملة ملعاجلة أزمة منطقـة              

منائيـة،  ويقوم هذا النهج، حتديدا، على حتقيـق التكامـل بـني التـدخالت اإلنـسانية واإل          . الساحل
علــى النحــو الــذي يكفــل أن تلــيب األنــشطة املنقــذة للحيــاة االحتياجــات الفوريــة وأن تــبين يف   
ــة            ــة إمنائي ــن خط ــك جــزءا م ــار ذل ــى التحمــل باعتب ــات عل ــاس واجملتمع ــدرة الن ــه ق ــت ذات الوق

  .األجل طويلة
  

تعزيـــز احلوكمـــة الفعالـــة غـــري اإلقـــصائية يف شـــىت : الغايـــة االســـتراتيجية األوىل    
  املنطقة اءأحن

عـدم اإلقـصاء    : ترتكز دعائم احلوكمة الفعالـة علـى شـرعية الدولـة املبنيـة علـى أسـاس                  
السياسي؛ وسيادة القانون، وقدرة الدولة على تقدمي اخلدمات األساسية؛ واملـساءلة عـن تقـدمي               

وتتركز مساعي األمم املتحدة احلميـدة جزئيـا علـى مـساعدة بلـدان املنطقـة يف                 . هذه اخلدمات 
قيــق شــرعية الدولــة مــىت وحيثمــا تقتــضي الــضرورة، وتتوجــه األنــشطة الربناجميــة للمنظومــة    حت

ومتثــل احلوكمــة الرشــيدة، مبــا يف ذلــك  . صــوب بنــاء مــا يلــزم مــن القــدرات وآليــات املــساءلة 
احلوكمة يف قطاع األمن، عنصرا جوهريا يوضع يف االعتبار عند إعداد بـرامج األمـم املتحـدة،                 

 يتجسد يف أطر عمل األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة وورقـات اسـتراتيجية              على النحو الذي  
وميكــن تقــسيم غايــة حتقيــق احلوكمــة الفعالــة غــري . احلــد مــن الفقــر أو يف أطــر التنميــة الوطنيــة

  :اإلقصائية إىل األهداف واإلجراءات اإلرشادية التالية
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  ١- ١اهلدف     
يع املمارســات الدميقراطيــة، مبــا يف ذلــك ترســيخ دعــائم املؤســسات لتمكينــها مــن تــشج     

  احلوار السياسي، واالنتخابات احلرة الرتيهة الشفافة، واملشاركة الواسعة النطاق
  :اإلجراءات اإلرشادية    

ــسياسية يف بلــدان الــساحل مــن       )أ(   ــة إىل متكــني األحــزاب ال دعــم الــربامج الرامي
رأة بوسائل من بينـها إنـشاء أطـر غـري           تشجيع العمل السياسي السلمي واملشاركة السياسية للم      

إدارة الشؤون السياسية وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وهيئـة             (إقصائية للحوار بني األحزاب     
  ؛))للمرأة هيئة األمم املتحدة(األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني للمرأة 

دارة االنتخابـات يف  تشجيع تبادل املعرفة وتقاسم اخلـربات فيمـا بـني هيئـات إ           )ب(  
منطقة الساحل بـشأن القـضايا الـيت ختـص منـع نـشوب الرتاعـات املتـصلة باالنتخابـات، مبـا يف                       

إدارة الـشؤون الـسياسية وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وهيئـة األمـم                 (ذلك العنف اجلنـساين     
  ؛ )املتحدة للمرأة

ــع نــشوب ا       )ج(   ــذار املبكــر ملن ــة لإلن ــات وطني ــشاء آلي ــة  دعــم إن ــصراعات احملتمل ل
إدارة الـشؤون الـسياسية     (ومواجهتها والتخفيف من حدهتا يف مجيع مراحل العمليـة االنتخابيـة            

  ؛)وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
تشجيع مـشاركة عناصـر اجملتمـع املـدين يف احليـاة الـسياسية يف البلـدان املعنيـة                     )د(  

موعــات الــشباب والنــساء واألقليــات مــشاركة فعالــة وهادفــة وحــرة، مبــا يف ذلــك مــشاركة جم
  ؛)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة للمرأة(ووسائل اإلعالم 

دعم إعداد برامج لبناء قدرات الربملانـات وتأهيلـها ملمارسـة وظائفهـا الرقابيـة           )هـ(  
  ؛)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(وتعزيز قدرة اللجان الربملانية 

تشجيع على توسيع قاعـدة مـشاركة نـساء منطقـة الـساحل يف مجيـع احملافـل                  ال  )و(  
الدولية وحمادثات السالم الرامية إىل حل األزمات يف املنطقة، وذلـك اسـتنادا إىل املـؤمتر الرفيـع                  
املستوى املشترك بني االحتاد األورويب واألمم املتحدة واملعين بالدور القيـادي للمـرأة يف منطقـة       

 الدوليـة واإلقليميـة ذات      ، وإىل غريه من األطـر     ٢٠١٣بريل  أ/ نيسان ٩ي عقد يف    الساحل، الذ 
  ؛ )هيئة األمم املتحدة للمرأة وإدارة الشؤون السياسية(الصلة 

بناء قدرات األطراف الفاعلة الوطنية واإلقليمية احلكومية وغري احلكومية، مبـا             )ز(  
ا املتـصلة بالتيـسري واحلـوار والوسـاطة، مـن          فيها اجلماعات االقتصادية اإلقليميـة، بـشأن القـضاي        
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إدارة (أجل تشجيع السالم واملصاحلة، وإدارة املخاطر السياسية، وتـشجيع العمليـات التعاونيـة             
  ).للمرأة الشؤون السياسية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة

  
  ٢- ١اهلدف     
دمات احلكومية لتغطي مجيع أحناء األقاليم دعم احلوكمة احمللية وتوسيع نطاق وصول اخل    

  الوطنية
  : اإلجراءات اإلرشادية    

تشجيع ودعـم صـياغة وتنفيـذ التـشريعات املتعلقـة بتطبيـق الالمركزيـة وعـدم                   )أ(  
  ؛)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(تركيز السلطة يف بلدان منطقة الساحل 

ليــات املــساءلة هبــا لتمكينــها مــن  بنــاء قــدرات املؤســسات الوطنيــة واحملليــة وآ   )ب(  
تقدمي خدمات اجتماعية أساسـية عاليـة اجلـودة، مبـا يف ذلـك خـدمات الـصحة والتعلـيم وامليـاه              
ــى        ــدرة عل ــز الق ــشجيع تكــافؤ فــرص االنتفــاع بتلــك اخلــدمات وتعزي ــصحي، وت ــصرف ال وال

ملتحــدة اليونيــسيف ومنظمــة الــصحة العامليــة وصــندوق األمــم ا(التحمــل علــى املــستوى احمللــي 
  ؛)للسكان
بنــاء قــدرات الــسلطات واملؤســسات احملليــة علــى تــصميم وتنفيــذ آليــات مــن    )ج(  

شأهنا أن تتيح للمجتمع احمللـي والفئـات املستـضعفة، مبـا يف ذلـك النـساء، املـشاركة يف التنميـة                      
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واليونيـسيف وهيئـة األمـم              (احمللية بـصورة أوسـع وأكثـر مشـوال          

  ). املتحدة للمرأة
  

  ٣- ١اهلدف     
ــاملوارد واخلــدمات           ــادة تكــافؤ فــرص االنتفــاع ب ــة علــى ضــمان زي ــز قــدرات الدول تعزي

  االجتماعية واالقتصادية
  : اإلجراءات اإلرشادية    

ــة إىل حتـــسني إدارة         )أ(   ــسياسات واملمارســـات الراميـ ــياغة وجتويـــد الـ ــم صـ دعـ
برنــامج األمــم (ا، مبــا يف ذلــك الرقابــة املــستقلة وختــصيص مــوارد القطــاع العــام واملــساءلة عنــه

  ؛)اإلمنائي املتحدة
دعم قدرة احلكومات وغريها من اجلهات املعنية على تسخري املوارد الطبيعيـة              )ب(  

توســيع قاعــدة املــشاركة يف ســن : للنــهوض بالتنميــة البــشرية يف أربعــة جمــاالت مترابطــة وهــي 
جيع عمليـات االستكـشاف املتمحـورة حـول         التشريعات ورسـم الـسياسات والتخطـيط؛ وتـش        
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النــاس؛ وحتــصيل اإليــرادات وإدارهتــا بــشكل فعــال؛ واالســتثمار يف التنميــة البــشرية والتحــول    
  ).برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(اهليكلي 

  
   ٤- ١اهلدف     
  مساعدة بلدان الساحل على تعزيز اآلليات اإلقليمية للحوكمة االقتصادية    
  : رشاديةاإلجراءات اإل    

تنمية قدرة اجلماعات االقتصادية اإلقليمية ودعم خطـط عملـها اإلقليميـة مـن         )أ(  
أجل كفالـة تـويل بلـدان املنطقـة مقاليـد عمليـات إصـالح قطـاع املاليـة العامـة الـيت تنفـذ فيهـا،               

برنـامج  (وذلك من أجل تدعيم اإلدارة القائمة علـى النتـائج وتـسريع وتـرية التكامـل اإلقليمـي                   
  ؛)م املتحدة اإلمنائي واللجنة االقتصادية ألفريقيااألم

دعــم تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد علــى املــستوى اإلقليمــي      )ب(  
  ).مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية(
  

  ٥- ١اهلدف     
 العقاب تدعيم اآلليات الوطنية واإلقليمية حلقوق اإلنسان من أجل مكافحة اإلفالت من    

ومساعدة دول الـساحل علـى تعزيـز نظـم العدالـة الوطنيـة املـستقلة مـن أجـل التـصدي                      
  للفساد بفعالية 

  : اإلجراءات اإلرشادية    
تشجيع التصديق على الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان وتنفيـذها،            )أ(  

ــل احملكمــة       ــسان مــن قبي ــة حلقــوق اإلن ــات اإلقليمي ــشجيع اســتخدام اآللي ــة حلقــوق  وت األفريقي
مفوضـية  (اإلنسان والشعوب وحمكمة العدل التابعة للجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا                

  ؛)األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
إنشاء منتـدى إقليمـي لتبـادل اخلـربات ومناقـشة التحـديات املـشتركة وحتديـد                   )ب(  

برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي     (أولويات إقليمية مـشتركة للجـان الربملانيـة يف منطقـة الـساحل            
  ؛ )ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا

دعم إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان متتثل للمعايري الدوليـة، واملعاونـة              )ج(  
مفوضـــية األمـــم املتحـــدة   (يف إنـــشاء شـــبكة تـــضم هـــذه املؤســـسات يف منطقـــة الـــساحل       

  ؛)اإلنسان حلقوق
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مليات لتقصي احلقائق ومشاورات وطنيـة بـشأن        املساعدة يف تصميم ودعم ع      )د(  
العدالــة االنتقاليــة، وآليــات للمــساءلة القــضائية، وبــرامج للتعــويض عــن األضــرار، مبــا يف ذلــك  
الربامج الـيت هتـدف إىل تعـويض ضـحايا العنـف اجلنـسي، وتقـدمي املـشورة بـشأن اإلصـالحات               

نسان وإدارة عمليات حفـظ الـسالم       مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإل    (املؤسسية املتعلقة بذلك    
  ؛)وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

دعم بلدان املنطقة يف تنفيذ تشريعات وخطط عمـل مالئمـة ملكافحـة الفـساد                 )هـ(  
اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، واتفاقيــة (تتماشــى مــع االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة 

ومكافحتـه، وبروتوكـول اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب            االحتاد األفريقي بشأن منع الفساد      
؛ وتعزيــز قــدرة وأداء اللجــان الوطنيــة ملكافحــة الفــساد لكــي  )أفريقيــا بــشأن مكافحــة الفــساد 

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  (تــتمكن بــشكل أفــضل مــن منــع الفــساد وكــشفه ومكافحتــه   
  ؛)ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

دعــم جهــود تعزيــز الرقابــة الداخليــة واخلارجيــة للقــائمني علــى إنفــاذ القــانون    )و(  
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   (ومــوظفي القــضاء، ودعــم آليــات ضــمان الرتاهــة املتعلقــة هبــم     

  ).باملخدرات واجلرمية
  

  ٦- ١اهلدف     
  دعم أمن اجملتمع والتماسك االجتماعي    
  :شاديةاإلجراءات اإلر    

 استراتيجية ألمن اجملتمع والتماسك االجتماعي يف بلـدان الـساحل           دعم وضع   )أ(  
برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي    (من خالل احلوار املتسم بطابع املشاركة واالنفتاح أمام اجلميع  

  ؛)واجلرمية ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات
لتماســك االجتمــاعي وتعزيــز إتاحــة اخلــدمات القــضائية تعزيــز أمــن اجملتمــع وا  )ب(  

علـــى املـــستوى احمللـــي، مبـــا يف ذلـــك مراكـــز الـــشرطة واحملـــاكم ومرافـــق املـــساعدة القانونيـــة  
واإلصالحيات من أجل تسهيل إمكانية احلصول على خـدمات أمنيـة وقـضائية تتـسم بالفعاليـة                 

ة عمليـات حفـظ الـسالم وبرنـامج      إدار(وسرعة االستجابة وخيضع مقـدموها للمـساءلة بـشأهنا          
  ).األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة للمرأة
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  ٧- ١اهلدف     
مساعدة بلدان الساحل يف إنـشاء نظـم وطنيـة وإقليميـة لإلنـذار املبكـر لكـي يتـسىن هلـا                           

  التصدي لتحديات احلوكمة وهتديدات األمن اليت حيتمل أن تواجهها
  : اإلجراءات اإلرشادية    

دعــم احلكومــات واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا وغريهــا مــن           )أ(  
الكيانـــات اإلقليميـــة يف تعزيـــز آليـــات اإلنـــذار املبكـــر القائمـــة، مثـــل شـــبكة اإلنـــذار املبكـــر    
واالستجابة التابعة للجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا، ويف تـشجيع إنـشاء روابـط بـني                     

مكتب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا وبرنـامج األمـم         (ا التحليلية   هذه اآلليات ويف تعزيز قدراهت    
  ؛)املتحدة اإلمنائي

تشجيع احلوار اإلقليمي بني شيوخ القبائل والقيادات األهلية وقادة املنظمـات             )ب(  
ــراد يف         ــد األف ــة علــى جتني ــدام اجلماعــات املتطرف ــها إق ــشة عــدة أمــور مــن بين ــة مناق ــة بغي الديني

إدارة الـشؤون الـسياسية     (شاء آليات أهلية ملنع نـشوب الرتاعـات وحلـها           صفوفها، وتشجيع إن  
  ؛)واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب

دعم زيادة مشاركة الشباب والنـساء وخـرباء قـضايا التمـايز بـني اجلنـسني يف                   )ج(  
ــق املــص       ــة إىل حتقي ــود الرامي ــسالم ويف اجله ــات ال ــسالم، ويف مفاوضــات اتفاق ــات ال احلة حمادث

مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وهيئــة األمــم   (الوطنيــة 
  ).املتحدة للمرأة

  
  ٨- ١اهلدف     
تشجيع تأسيس نظم للحوكمة املستدامة يف قطاع األمـن يف بلـدان منطقـة الـساحل عـن                      

ة وختــضع طريــق التــشجيع علــى إنــشاء مؤســسات أمنيــة وقــضائية مقننــة تتــسم باحلرفيــ   
  للمساءلة، وتقدمي الدعم هلذه املؤسسات

  :اإلجراءات اإلرشادية    
بنــاء قــدرات املؤســسات الوطنيــة واإلقليميــة علــى تعزيــز احلوكمــة يف قطــاع      )أ(  

دعم إنشاء إطار تنسيق يتيح الربط بـني اجلهـود الوطنيـة            ‘ ١’: األمن مبنطقة الساحل من خالل    
دعم املبادرات الوطنيـة القائمـة يف جمـال         ‘ ٢’قطاع األمن؛   واإلقليمية والدولية يف جمال إصالح      

إصــالح قطــاع األمــن وخباصــة تلــك املتعلقــة بإصــالح قطــاع الــدفاع وذلــك عــن طريــق تقــدمي  
مكتب األمم املتحدة لغـرب أفريقيـا وإدارة عمليـات حفـظ            (املساعدة االستراتيجية والتقنية هلا     

  ؛)السالم
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 املــشتركة القائمــة وتوســيع قاعــدة أنــشطتها بغيــة تعزيــز احملافــل دون اإلقليميــة  )ب(  
تيسري تبادل الدروس وأفضل املمارسات واملعلومات بشأن مسائل احلوكمـة يف قطـاعي األمـن               
والدفاع يف غرب أفريقيا، مبا يف ذلك عن طريق دعم جهود اجلماعة االقتصادية لغرب أفريقيـا                

اإلقليمـي وخطـة العمـل دون اإلقليميـة     لتمكينها مـن االنتـهاء مـن إجنـاز إطـار الـسياسات دون               
مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا وإدارة عمليــات  (للحوكمــة يف قطــاع األمــن وتنفيــذمها  

  ).حفظ السالم
  

متكني آليات األمن الوطنيـة واإلقليميـة مـن التـصدي           : الغاية االستراتيجية الثانية      
  للتهديدات العابرة للحدود 

الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليميـة الـيت ترتكـز علـى احتـرام             ينبغي تدعيم آليات األمن       
وقـد خطـت    . حقوق اإلنسان وسيادة القـانون، وينبغـي مـساعدهتا لكـي تعمـل بكامـل طاقتـها                

بلــدان املنطقــة، يف ســياق اســتجابتها ألزمــة مــايل، خطواهتــا األوىل صــوب زيــادة التعــاون، يف    
 بـأدوار هامـة يف هـذا اجملـال كـل مـن االحتـاد        وقـد اضـطلع  . جماالت من بينها تبـادل املعلومـات      

ومـن  . األفريقي واألمم املتحدة واجلماعة االقتصادية لغرب أفريقيا وجتّمـع الـساحل والـصحراء            
األمهية مبكان أن نبين على هـذه اجلهـود، مـن أجـل تـشجيع بنـاء الثقـة بـني البلـدان الـيت حيظـى                     

 هـذه البلـدان علـى مواجهـة التهديـدات           التعاون بينها بأمهية قصوى، ومن أجـل تعزيـز قـدرات          
وتضطلع بتنفيذ مبادرات هامة يف هذه اجملاالت كيانات لألمـم املتحـدة، مثـل              . العابرة للحدود 

مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة، وفرقـة                
رة عمليــات حفــظ الــسالم، واملديريــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، وإدا 

، ١٢٦٧التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب، وفريـق الرصـد التـابع للجنـة املنـشأة عمـال بـالقرار                   
ــسان    ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق ــم     . ومفوضــية األم ــى أســرة األم ــتعني عل ــك، ي وباإلضــافة إىل ذل

ملواءمة بني خمتلـف مبادراهتـا   املتحدة، عند معاجلتها األزمة الراهنة يف منطقة الساحل، أن حتقق ا   
بطريقة شاملة ومتكاملـة، حبيـث تـضمن ارتكـاز هـذه املبـادرات علـى احتـرام حقـوق اإلنـسان                     
ــة        ــة املنظمــة عــرب الوطني ــانون، وذلــك نظــرا لتفــشي االجتــار غــري املــشروع واجلرمي وســيادة الق

ــشاكل خطــرية ال حتظــى دائمــا باالهتمــام الكــايف        وتــشمل . واإلرهــاب يف املنطقــة، وهــي م
  :األهداف الرئيسية واإلجراءات اإلرشادية ما يلي
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  ١- ٢اهلدف     
النهوض بعمليات حتليل األمن اإلقليمي ورصد التهديدات العابرة للحدود اليت تضطلع               

  هبا األمم املتحدة يف منطقة الساحل
  :اإلجراءات اإلرشادية    

جــه القــصور يف ســوف تتعــاون عناصــر منظومــة األمــم املتحــدة يف حتديــد أو     )أ(  
األطـر القائمـة ملكافحــة اجلرميـة املنظمـة عــرب الوطنيـة و مكافحـة اإلرهــاب، وذلـك اســتنادا إىل        
االستقصاءات املوجودة للتدابري واآلليات األمنية، ومنها تقرير بعثة التقييم املعنيـة بتـأثري األزمـة               

ــساحل     ــة ال ــى منطق ــة عل ــاين S/2012/42(الليبي ــق الث ــن عم )، املرف ــضال ع ــصاء  ، ف ــات االستق لي
ــذ يف جمــال مكافحــة        ــة بالتنفي ــة العمــل املعني التفــصيلية الــيت ســبق أن اضــطلع هبــا كــل مــن فرق
اإلرهــاب، ومركــز األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب، واملديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة          

وسوف تكثف املنظومة جهودها الراميـة إىل توعيـة أصـحاب املـصلحة الـوطنيني مبـا                 . اإلرهاب
و متاح من استراتيجيات وتكنولوجيات، وذلـك توخيـا لتحقيـق االسـتخدام األمثـل للمـوارد         ه
فرقـــة العمـــل املعنيـــة بالتنفيـــذ يف جمـــال مكافحـــة اإلرهـــاب، ومكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين (

  ؛)باملخدرات واجلرمية، ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا
يقيـا، يف إطـار اضـطالعه مبهمـة        سوف يتعاون مكتب األمم املتحدة لغرب أفر        )ب(  

الدبلوماسية الوقائية املنوطة به، مع باقي عناصر منظومـة األمـم املتحـدة يف سـبيل تعزيـز قدرتـه                    
. التحليلية وحتسني تبادل املعلومات داخل منظومة األمم املتحدة يف هذه املنطقة دون اإلقليميـة             

ة األمم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة        ويف إطار هذا اجلهد، سوف يتعاون موظف اتصال تابع لبعث         
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل، يتخذ من مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيـا مقـرا لـه، مـع                   
حمللي إدارة شؤون السالمة واألمن املوجودين باملنطقة، ومع فريق الرصد التـابع للجنـة املنـشأة                

ــسالم    وغــريه مــن مــوظفي األمــم املتحــدة   ١٢٦٧عمــال بــالقرار   ــشاري ال ــل مست ــيني، مث املعن
مكتــب (والتنميــة، وذلــك هبــدف دعــم القــدرة التحليليــة ملكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا 
  ).األمم املتحدة لغرب أفريقيا وإدارة عمليات حفظ السالم وإدارة شؤون السالمة واألمن
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  ٢- ٢اهلدف     
 بـني املؤسـسات الوطنيـة املعنيـة         تعزيز القدرات الوطنية، بطرق من بينها حتسني التنـسيق            

من أجل التصدي لإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة، بأسـاليب تتماشـى مـع املعـايري        
  الدولية حلقوق اإلنسان

  :اإلجراءات اإلرشادية    
ميثــل ضــمان تطبيــق هنــج أكثــر تنــسيقا وترابطــا علــى املــستوى الــوطين خطــوة   )أ(  

وسيلزم أن حتقق أجهزة قطـاع األمـن التكامـل          . د يف املنطقة  مهمة حنو زيادة فعالية إدارة احلدو     
وعلى صعيد إجراءات املواجهـة،     . والتنسيق بني األنشطة اليت تضطلع هبا يف جمال إدارة احلدود         

فرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف         (سوف تتوىل كيانات األمم املتحـدة املعنيـة مبكافحـة اإلرهـاب             
 التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب ومكتـب األمـم املتحـدة               جمال مكافحـة اإلرهـاب واملديريـة      

قيـادة جهـود األمـم املتحـدة     ) لغرب أفريقيا ومكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة       
الراميــة إىل دعــم بلــدان املنطقــة يف وضــع آليــات تنــسيقية ملكافحــة اإلرهــاب واجلرميــة املنظمــة، 

ود واجلـيش واجلمـارك ومستـشاري األمـن الـوطين      وذلك من أجل متكني الشرطة وحرس احلـد  
وسـوف تنـشأ    . من العمل سويا بأسلوب مترابط ميتثل ملعايري حقوق اإلنـسان وسـيادة القـانون             

 أن ٢٠١٣وُينتظـر يف عـام   . أيضا آلية لتبادل املعلومات بني آليات التنـسيق يف البلـدان اجملـاورة            
حة اإلرهاب واملديرية التنفيذيـة للجنـة مكافحـة         تشرع فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكاف       

اإلرهاب يف التنفيذ التجرييب يف بوركينا فاسو ملـشروع أويل يف منطقـة الـساحل، بالتعـاون مـع            
كيانات األمم املتحدة املعنية يف إطار مبادرة املساعدة املتكاملة ملكافحة اإلرهاب التابعة لفرقـة              

ع أخــرى يف املنطقــة، ســوف تبــذل جهــود مــن أجــل  ومــىت ُشــرع يف مــشاري. العمــل املــذكورة
فرقـة العمـل    (إنشاء شبكة إقليمية من شأهنا املـسامهة يف بنـاء آليـة إقليميـة فعالـة لإلنـذار املبكـر                     

املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذية للجنة مكافحـة اإلرهـاب ومكتـب               
  ؛) املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةاألمم املتحدة لغرب أفريقيا ومكتب األمم

استخدام فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب كمنـرب لتنـسيق           )ب(  
جهود كيانات األمم املتحدة املعنية مبكافحة اإلرهاب يف سـبيل تـوفري حلـول مالئمـة لظـروف            

فحة اإلرهـاب يف منطقـة الـساحل،        كل بلد تتيح هلا تنفيذ استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكا         
مبــا يف ذلــك تنفيــذ العنــصر الرابــع مــن االســتراتيجية املتعلــق بــاحترام حقــوق اإلنــسان للجميــع   

فرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف         (األساسـية ملكافحـة اإلرهـاب        وسيادة القانون بوصـفه الركيـزة       
  ؛)أفريقيا جمال مكافحة اإلرهاب ومكتب األمم املتحدة لغرب
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تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل تيــسري تقــدمي املــساعدة الفنيــة يف جمــال بنــاء قــدرات   )ج(  
الشرطة والنيابة العامة والقضاء يف بلدان الساحل يف جمال مكافحة اإلرهـاب، يف إطـار احتـرام                 

فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب واملديريــة التنفيذيــة   (حقــوق اإلنــسان 
  ؛)حفظ السالم حة اإلرهاب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة عمليات للجنة مكاف

دعم تطوير املناهج الدراسية اليت تقدمها مؤسسات التدريب العاملة يف جمـايل              )د(  
إنفاذ القانون والقضاء ودعم االرتقاء باملهارات واألساليب اليت تتيح إجراء حتقيقـات متعمقـة،              

ويـدخل  . مع القوانني الدولية حلقوق اإلنسان ومعايري سيادة القـانون على النحو الذي يتماشى    
وســُيوىل اهتمــام خــاص . ضــمن ذلــك حتــسني التعــاون بــني مؤســسات إنفــاذ القــانون والعدالــة 

ملــسائل االجتــار باملخــدرات واألســلحة، واالجتــار يف البــشر، واألنــشطة اإلرهابيــة والتحقيقــات  
  ؛)واجلرمية  باملخدراتمكتب األمم املتحدة املعين(املالية 

ــضائية يف        )هـ(   ــانون واملؤســسات الق ــاذ الق ــة مؤســسات إنف مواصــلة حتــسني فعالي
ــة      ــوال واجلــرائم املالي ــسل األم ــرائم غ ــال ج ــصرف حي ــع     . الت ــن مجي ــك م ــب ذل وســوف يتطل

الــسلطات املعنيــة أن تنتــهج هنجــا موجهــا حنــو األصــول عنــد التحقيــق أو املقاضــاة يف القــضايا   
ــدة    املتـــصلة باال ــاب، وأن تنخـــرط بنـــشاط يف العمـــل مـــع وحـ ــار غـــري املـــشروع أو اإلرهـ جتـ

االســتخبارات املاليــة يف بلــدها، وأن تواصــل تطــوير أو تعزيــز الــنظم الوطنيــة لتحديــد عائــدات 
  ).واجلرمية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات(اجلرمية وضبطها ومصادرهتا وإدارهتا 

  
  ٣- ٢اهلدف     
 الوطنية على اإلدارة الفعالة للحدود، بطرق منها حتـسني التنـسيق يف مـا              تعزيز القدرات     

  بني املؤسسات الوطنية املعنية
  :اإلجراءات اإلرشادية    

التشجيع على وضع استراتيجيات وطنية متكاملـة وشـاملة ملكافحـة اإلرهـاب        )أ(  
افحــة اإلرهــاب فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مك(تــشمل عنــصرا خاصــا بــأمن احلــدود 
  ؛)واملديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب

دعــم تطــوير وحــدات تبــادل املعلومــات اجلمركيــة وحتليلــها مــن أجــل مراقبــة    )ب(  
ــة للحــدود   ــذ يف جمــال      (فعال ــة بالتنفي ــة العمــل املعني ــة ملكافحــة اإلرهــاب وفرق ــة التنفيذي املديري
  ؛)مكافحة اإلرهاب

 للبيانـات يف املعـابر احلدوديـة، أو تعزيزهـا، مـع      دعم تنفيذ نظـم اإلدارة اآلليـة       )ج(  
اســتحداث وصــالت رابطــة بقواعــد بيانــات اإلنــذار الوطنيــة والدوليــة مــن أجــل الكــشف عــن 
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املديريـة التنفيذيـة ملكافحـة اإلرهـاب        (حركة اإلرهابيني واجملرمني اآلخرين عرب احلدود ومنعهـا         
  ؛)رهابوفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإل

القيــام بتوعيــة وتــدريب مــوظفي اجلمــارك األمــاميني علــى كــشف النقــل غــري    )د(  
املـــشروع للنقـــد والـــصكوك حلاملـــه القابلـــة للتـــداول ومنعـــه ومكافحـــة االجتـــار باملخـــدرات   

فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب واملديريـة التنفيذيـة ملكافحـة                 (واألسلحة  
  ؛ )ألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةاإلرهاب ومكتب ا

تقدمي املشورة إىل حكومات املنطقـة يف مـا يتعلـق بوضـع اسـتراتيجيات فعالـة                   )هـ(  
إلدارة احلــدود، مبــا يتماشــى مــع املعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك أفــضل طرائــق   

لى الصعيد الوطين وباالشتراك مـع      تنسيق عمليات مراقبة احلدود اليت تتبعها الوكاالت املعنية ع        
الــدول اجملــاورة للتــصدي لالجتــار غــري املــشروع وحتركــات اجملــرمني عــرب احلــدود، مبــن فــيهم      

ــا يــسمى     ــادة قــدرات إدارة احلــدود يف م ــة ”اإلرهــابيون، وزي ــها  “ املــدن املركزي الــيت تعــرب من
ات واجلرميـة ومكتـب     مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدر        (كميات كبرية من السلع احملظورة      

  ).األمم املتحدة لغرب أفريقيا
  

  ٤- ٢اهلدف     
  تعزيز القدرات اإلقليمية على التصدي لإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية    
  :اإلجراءات اإلرشادية    

دعم االحتاد األفريقـي يف تنفيـذ اسـتنتاجات االجتمـاع املعـين بالتعـاون األمـين                   )أ(  
ألمن األفريقية يف منطقة الساحل والصحراء، الذي عقـد يف موريتانيـا            وتفعيل منظومة السلم وا   

مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومكتب األمـم املتحـدة املعـين             (٢٠١٣مارس  / آذار ١٧يف  
  ؛)باملخدرات واجلرمية واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب

ياسي للجماعــة االقتــصادية تقــدمي املــساعدة التقنيــة ودعــم تنفيــذ اإلعــالن الــس  )ب(  
لدول غرب أفريقيا وخطة عملها اإلقليمية ملكافحة االجتار غـري املـشروع باملخـدرات واجلرميـة                

مكتــب األمــم املتحــدة  (٢٠١٥-٢٠٠٨املنظمــة وتعــاطي املخــدرات يف غــرب أفريقيــا للفتــرة 
ت حفــظ املعــين باملخــدرات واجلرميــة ومكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا وإدارة عمليــا        

  ؛)السالم
دعـــم املنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة وآلياهتـــا، مثـــل املركـــز األفريقـــي   )ج(  

للدراســـات والبحـــوث املتعلقـــة باإلرهـــاب للـــتمكني مـــن تعزيـــز تبـــادل املعلومـــات وأفـــضل    
مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا وفرقة العمل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة                (املمارسات  
  .)رية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب واملدياإلرهاب
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  ٥- ٢اهلدف    
تعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي فيما بني دول منطقة الساحل وغرب أفريقيا واملغرب     

العريب، بطرق منها وضع هنج منسقة ترمي إىل مكافحـة االجتـار غـري املـشروع، ومراقبـة                  
ن فـيهم اإلرهـابيون، وتعزيـز واليـة         األسلحة وحتركات العناصر املسلحة واإلجراميـة، مبـ       

  ١٢٦٧فرض احلظر على توريد األسلحة عمال بالقرار 
  :اإلجراءات اإلرشادية    

تعزيــز آليــات التعــاون القــضائي دون اإلقليمــي املوجــودة، وال ســيما املنتــدى     )أ(  
القــضائي اإلقليمــي لبلــدان منطقــة الــساحل، وشــبكة الــسلطات املركزيــة واملــدعني العــامني يف   

رب أفريقيا، وخاصة يف ما يتعلق بصياغة وجتهيز طلبات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة وتـسليم                 غ
مكتـب األمـم املتحـدة      (املطلوبني، وفقا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان ومعايري سيادة القـانون           

  ؛ )اإلرهاب املعين باملخدرات واجلرمية واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة
ومات منطقة الساحل واجلهات الفاعلة مـن اجملتمـع املـدين باملعـايري             توعية حك   )ب(  

 الــيت وضــعت يف إطــار آليــة تنــسيق األعمــال  ٢٠١٢الدوليــة لتحديــد األســلحة الــصغرية لعــام  
املتعلقــة باألســلحة الــصغرية، والــيت تــوفر إرشــادات واضــحة بــشأن إرســاء ضــوابط لألســلحة     

 وســتبذل أيــضا جهــود لــدعم بلــدان املنطقــة يف   .الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة واحلفــاظ عليهــا 
التنفيــذ الكامــل التفاقيــة اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا املتعلقــة باألســلحة الــصغرية  

ــة تنــسيق األعمــال املتعلقــة  (واألســلحة اخلفيفــة وذخائرهــا وغريهــا مــن املــواد ذات الــصلة     آلي
  ؛)باألسلحة الصغرية

ــام، اســتنادا إىل اســتن   )ج(   ــة احلــدود يف   القي تاجات املــؤمتر املعــين بالتعــاون يف مراقب
مــنطقيت الــساحل واملغــرب العــريب الــذي عقدتــه فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة 
اإلرهاب ومركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب               

ــن    ــرة م ــاط يف الفت ــارس / آذار١٥ إىل ١٣يف الرب ــنوية    ٢٠١٣م ــد اجتماعــات س ــسري عق ، بتي
ــيني    ــسؤولني األمنــ ــدود واملــ ــة احلــ ــوظفي مراقبــ ــدود،   (ملــ ــرطة احلــ ــارك، وشــ ــوظفي اجلمــ مــ

التــابعني للــدول املعنيــة، بغيــة اســتحداث شــبكات للخــرباء وتعزيــز تبــادل         ) واالســتخبارات
ريـة التنفيذيـة للجنـة      املدي(املعلومات والتعاون يف مراقبة احلدود بطريقة مراعية حلقوق اإلنـسان           

مكافحة اإلرهاب وفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهـاب وفريـق الرصـد التـابع        
  ؛ )١٢٦٧للجنة املنشأة عمال بالقرار 
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دعم إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة األطـراف، أو مـذكرات تفـاهم أو غريهـا                  )د(  
هـود مراقبـة احلـدود يف غـرب أفريقيـا ومنطقـة       من الترتيبات، للـتمكني مـن التعـاون وتنـسيق ج        

  ؛ )أفريقيا املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب ومكتب األمم املتحدة لغرب(الساحل 
احلفــاظ علــى نظــام جــزاءات مواكــب ألحــدث املــستجدات خــاص بتنظــيم       )هـ(  

 ٢٠٨٣ألمـن   قرار جملـس ا    ( ١٢٦٧القاعدة واملنتسبني إليه مبوجب النظام املنشأ عمال بالقرار         
وســـوف يـــشمل ذلـــك عقـــد اجتمـــاع إقليمـــي ألجهـــزة االســـتخبارات لتبـــادل  )) . ٢٠١٢(

املعلومات بشأن التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة واملنتسبون إليه وحتـديث املعلومـات ذات              
الرصـد التـابع للجنـة املنـشأة      فريـق  (١٢٦٧الصلة بنظام اجلزاءات املوجهة املنشأ عمال بـالقرار     

  ؛)١٢٦٧القرار عمال ب
دل املعلومــات االســتخباراتية، دعــم اجلهــود الراميــة إىل حتــسني االتــصال وتبــا   )و(  

يتمشى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، يف ما بني املطـارات يف أمريكـا الالتينيـة وغـرب                   مبا
روع أفريقيا، ومنطقة الساحل، واملغرب العريب، وأوروبا، من أجـل التـصدي لالجتـار غـري املـش                

مكتـب  (يف نقاط املنشأ والعبور واملقصد، بطرق منها إنفاذ عمليات حظـر الـسفر ذات الـصلة                 
  ؛)األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

حتــسني التنــسيق يف مــا بــني الــدول املعنيــة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع            )ز(  
اع التراث الثقايف املنقول احملمـي      باملمتلكات الثقافية ومحاية املخطوطات القدمية وغريها من أنو       

ملايل، وفقا ألحكـام االتفاقيـة املتعلقـة بالتـدابري الواجـب اختاذهـا حلظـر ومنـع اسـترياد وتـصدير                      
ونقــل ملكيــة املمتلكــات الثقافيــة بطــرق غــري مــشروعة ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم      

واتفاقية معهد األمم املتحـدة الـدويل        منها،   ٩، وخباصة املادة    ١٩٧٠لعام  ) اليونسكو(والثقافة  
لتوحيد القانون اخلاص املتعلقة باملمتلكات الثقافيـة املـسروقة أو املـصدرة بطـرق غـري مـشروعة                  

ــة املتعــ    (١٩٩٥لعــام  ــة األمــم املتحــدة املتكامل ــق االســتقرار  اليونــسكو وبعث ددة األبعــاد لتحقي
  ).مايل يف

ط والتـدخالت اإلنـسانية واإلمنائيـة مـن         تكامـل اخلطـ   : الغاية االستراتيجية الثالثة      
  أجل بناء القدرة على التحمل يف األجل الطويل

تبين النهج املتعددة القطاعات قدرة سكان منطقة الـساحل علـى التحمـل، وذلـك مـن                   
خالل مد اجلسور بني الربامج اإلنسانية واإلمنائية هبدف التصدي لألسباب اجلذريـة والعواقـب              

مــن الغــذائي والتغــذوي وأوجــه الــضعف األخــرى وتعزيــز التنميــة الطويلــة  الالحقــة النعــدام األ
وسيــساعد التخطــيط والتنفيــذ املتماســكان واملتعاضــدان واملنــسقان مــن خــالل أنــشطة . األجــل

إنسانية وإمنائية يف تقدمي جمموعة ناجعة مـن عناصـر القـدرة علـى التحمـل إىل اجملتمعـات احملليـة           
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.  والتغــذوي يف صــلب اســتراتيجية القــدرة علــى التحمــل   وســيظل األمــن الغــذائي . األضــعف
  :وتوجد يف صميم هذا اجلهد األهداف واإلجراءات اإلرشادية التالية

  
  ١- ٣اهلدف     
دعم أصحاب املصلحة احملليني والوطنيني واإلقليميني، من أجـل القيـام علـى حنـو أفـضل                     

   تشاركيةتبع حالتها، وذلك بطريقةبتحديد األسر املعيشية الضعيفة وت
  : اإلجراءات اإلرشادية    

كفالة القيام على حنو فعال وعلى الصعيدين الـوطين واإلقليمـي جبمـع بيانـات                 )أ(  
مصنفة وإدارة املعلومـات للـتمكني مـن حتديـد الـسكان الـضعفاء وتتبـع حالتـهم بـشكل أفـضل              

دة للطفولــة مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية وبرنــامج األغذيــة العــاملي ومنظمــة األمــم املتحــ (
  ؛)وصندوق األمم املتحدة للسكان) اليونيسيف(

اإلطار املنسق واحملسَّن، واآلليـة اإلقليميـة     (دعم اآلليات والشبكات يف املنطقة        )ب(  
يف تقــدمي ) ملنــع حــدوث األزمــات الغذائيــة وإدارهتــا، وشــبكة منــع حــدوث األزمــات الغذائيــة  

الغــذائي ويف الوقــت املناســب مــن أجــل معلومــات وحتلــيالت ذات نوعيــة جيــدة بــشأن األمــن 
االسترشــاد الفعــال هبــا يف عمليــة صــنع القــرار واســتنفار اجلهــود للقيــام بأعمــال وقائيــة مبكــرة  

  ).واليونيسيف منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي(
  

  ٢- ٣اهلدف     
ية منصفة وفعالة للخـدمات  دعم احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين على تقدمي تغط     

  االجتماعية األساسية والتشجيع على إقامة نظم فعالة للحماية االجتماعية 
  :اإلجراءات اإلرشادية    

  ؛)اليونيسيف(دعم إنشاء نظم فعالة للرصد   )أ(  
ــة        )ب(   ــة أساســية كافي ــى خــدمات اجتماعي ــضعفاء عل ــسكان ال ــة حــصول ال كفال

ــز، واســتفادهتم مــن شــ   ــاء   وشــاملة دون متيي ــة واألمــان االجتمــاعيني، كأســاس لبن بكات احلماي
ومحاية رأس املال البشري والثروة البـشرية، واحلـد مـن قابليـة تـأثر األسـر املعيـشية بالـصدمات                     

  ؛)العاملي اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األغذية(الداخلية واخلارجية 
نيـة شـاملة بـشأن احلمايـة االجتماعيـة      دعم وضع وتنفيذ سياسات وقوانني وط    )ج(  

وأطر مؤسسية وأطـر ميزانيـة خاصـة هبـا، متـشيا مـع املعـايري الوطنيـة والدوليـة حلقـوق اإلنـسان                        
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ــسيف ومنظمــة العمــل        ( ــم املتحــدة للمــرأة واليوني ــة األم ــائي وهيئ ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن
  ؛)الدولية

يزانيــة خاصــة بالتغذيــة  دعــم وضــع وتنفيــذ سياســات واســتراتيجيات وأطــر م    )د(  
ــدة     ( ــم املتحـ ــة األمـ ــاملي ومنظمـ ــة العـ ــامج األغذيـ ــة وبرنـ ــصحة العامليـ ــة الـ اليونيـــسيف ومنظمـ

  ؛)والزراعة لألغذية
ــة باملعلومــات عــن تــوافر اخلــدمات األساســية؛       )هـ(   ــة تزويــد اجملتمعــات احمللي كفال

ــول احملليــ      ــصميم احلل ــات وت ــد املعوق ــة يف حتدي ــشاركة اجملتمعي ــسري امل ــدرة   وتي ــيت حتــسن الق ة ال
ــة باخلــدمات األساســية         ــى املطالب ــة عل ــدرة اجملتمعــات احمللي ــز ق ــى التحمــل؛ وتعزي ــة عل اجملتمعي

  ).اليونيسيف واملنظمة الدولية للهجرة وبرنامج األغذية العاملي(
  

  ٣- ٣اهلدف     
  تعزيز القدرات األسرية والوطنية واإلقليمية على إدارة املخاطر    
  :ديةاإلجراءات اإلرشا    

دعــم املبــادرات والتعــاون علــى الــصعيد اإلقليمــي بــشأن احلــد مــن خمــاطر            )أ(  
  ؛)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونسكو وبرنامج األغذية العاملي(الكوارث وإدارهتا 

تعزيز قدرات إدارة املخاطر القائمة على املـشاركة وتـشجيعها علـى كـل مـن                  )ب(  
برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة               (مي  الصعيد احمللي والوطين واإلقلي   

ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية واليونيــسيف واملنظمــة الدوليــة للــهجرة وبرنــامج األغذيــة   
  ؛)العاملي

ــة تنظــيم          )ج(   ــذائي، بغي ــن الغ ــوفري األم ــة لت ــة وإقليمي ــات وطني ــشاء خمزون ــم إن دع
  ؛)برنامج األغذية العاملي( املؤقتة األسواق وتلبية االحتياجات الغذائية

تعزيـــز اآلليـــات الوطنيـــة واإلقليميـــة لإلمـــدادات اإلنـــسانية لتقـــدمي املـــساعدة   )د(  
اليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي واملنظمـة الدوليـة    (اإلنسانية يف حينها بشكل فعال      

  ؛)للهجرة
أجـــل تعزيـــز دعـــم اســـتراتيجيات االتـــصال اهلـــادف إىل تغـــيري الـــسلوك مـــن   )هـ(  

التغــيريات الفرديــة واجملتمعيــة الــيت تــؤدي إىل اعتمــاد ممارســات تعــزز القــدرة الفرديــة واألســرية 
هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة واليونيـسيف وصـندوق        (على التحمل، بطرق منها حتـسني التغذيـة         

  ؛)األمم املتحدة للسكان
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ظــام اإلنــذار مــسح معــارف الــشعوب األصــلية وتــشجيع اســتخدامها إلثــراء ن   )و(  
املبكــر؛ وتعزيــز شــبكات الفئــات الــضعيفة بــشأن مــسائل الــدعوة احملــددة مــن خــالل التحليــل    

  ).اليونسكو(التشاركي لقابلية التأثر 
  

  ٤- ٣اهلدف     
  تعزيز السبل املستدامة لكسب الرزق     
  :اإلجراءات اإلرشادية    

 على الـصعيد    حتديد سبل كسب الرزق وقدرات األطراف االقتصادية الفاعلة         )أ(  
الوطين، ودعم السبل املستدامة لكسب الرزق وإجياد فـرص العمـل، مبـا يف ذلـك فـرص العمـل                    

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمـل       (املستدامة، مع توفري ظروف عمل عادلة ومواتية        
  ؛)الدولية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

لسكان عن طريق دعم وضـع بـرامج هلـا تـأثري علـى       محاية القدرات اإلنتاجية ل     )ب(  
التغذية مبا يف ذلك يف قطاعات الزراعة واألمن الغذائي، واحلـد مـن الفقـر، والتنميـة، والـصحة                   

اليونيسيف ومنظمة األغذية والزراعة وبرنـامج األغذيـة        (العامة، والتعليم، واحلماية االجتماعية     
  ؛)العاملي ومنظمة الصحة العاملية

ــادة    تـــو  )ج(   ــرزق عـــن طريـــق زيـ ــة أفـــضل لكـــسب الـ ــة ورعويـ فري فـــرص زراعيـ
االســتثمار، واســتخدام تقــاوي وأنــواع قــادرة علــى التحمــل، وخــدمات اإلرشــاد الريفــي،          

منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العـاملي والـصندوق الـدويل       (وهياكل أساسية جديدة    
  ؛)للتنمية الزراعية

رعني بالقطـاع اخلـاص عـن طريـق تيـسري احلـصول علـى        تعزيز روابط صـغار املـزا      )د(  
املستلزمات الزراعية وحتسني إمكانية الوصول إىل األسواق، وتعزيز نظم سالسل األنشطة املـضيفة             

  ؛)منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي(للقيمة 
لياهتا علــى الــصعيدين احمللــي والــوطين  دعــم حقــوق ملكيــة األراضــي ومــسؤو   )هـ(  

  ؛)منظمة األغذية والزراعة واملنظمة الدولية للهجرة(
تــشجيع اســتحداث ســبل بديلــة لكــسب الــرزق مــن خــالل تطــوير سالســل      )و(  

األنشطة املضيفة للقيمة، وتشجيع مشاريع جتهيز األغذية واملـشاريع الـصغرية، وإتاحـة إمكانيـة               
 الصغر يف األرياف، والتدريب املهـين، وتعزيـز التجـارة اإلقليميـة             احلصول على القروض البالغة   

وإمكانيــة احلــصول علــى الطاقــة املــستدامة، مبــا يف ذلــك الطاقــة الشمــسية والوظــائف اخلــضراء  
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمـة األغذيـة والزراعـة واليونـسكو وبرنـامج األمـم املتحـدة             (

  ؛)للبيئة ومنظمة العمل الدولية
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ــة واألصــول         )ز(   ــة التحتي ــصيانة البني ــصلة ب ــف املت ــم خمططــات التوظي ــز ودع تعزي
منظمــة العمــل الدوليــة وبرنــامج األغذيــة  (اإلنتاجيــة األساســيتني وإعــادة تأهيلــهما وحتــسينهما  

  ؛)العاملي ومنظمة األغذية والزراعة
يهـا لتـوفري   دعم ومحاية املزارعني من خالل كفالة استفادهتم من مرافق يعول عل         )ح(  

القروض البالغة الصغر يف األرياف وخمططـات التـأمني علـى احملاصـيل واخلـدمات املاليـة األخـرى               
  ؛)برنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية(

ليـة  دعم جهود مسح املعرفة احمللية املتعلقـة بـسبل كـسب الـرزق واآلليـات احمل        )ط(  
مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية وبرنـامج          (للتعامل مع األزمات وتعزيز القدرة على التحمـل         

  ).األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األغذية العاملي
  

  ٥- ٣اهلدف     
تعزيز االستدامة البيئية من خالل آليات وطنية وإقليمية إلدارة املوارد الطبيعية وبـرامج                 

مع تغري املناخ والتخفيف مـن آثـاره، مـع التركيـز بوجـه خـاص             وطنية وإقليمية للتكيف    
  على املياه

  :اإلجراءات اإلرشادية    
دعم اإلدماج املمنَهج لسياسات وبرامج احلد من الفقـر واالسـتدامة البيئيـة يف              )أ(  

ــة واســتخدام األراضــي وختطــيط         ــنظم اإليكولوجي ــى ال ــاظ عل ــى احلف ــشجع عل ــة ت أطــر قانوني
برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وبرنـامج     (يز على النهج املتكاملة إيكولوجيا      األراضي، مع الترك  
  ؛)األمم املتحدة للبيئة

ــة          )ب(   تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الــدول ملكافح
اجلفاف يف منطقة الساحل وهيئات دون إقليمية أخـرى بـشأن إدارة املـوارد الطبيعيـة اإلقليميـة                  

منظمـة األغذيـة والزراعـة وبرنـامج األمـم املتحـدة          (عزيز قدرات هذه اللجنـة وتلـك اهليئـات          وت
  ؛)للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

تعزيــز إدارة املــوارد الطبيعيــة والثــروة احليوانيــة واألنــشطة اإلنتاجيــة األخــرى     )ج(  
 األغذيـة العـاملي والـصندوق       منظمـة األغذيـة والزراعـة وبرنـامج       (بطريقة تركـز علـى املـزارعني        

  ؛)الدويل للتنمية الزراعية
تعزيــز آليــات إدارة امليــاه واألراضــي وتقــدمي املــساعدة التقنيــة وخــدمات بنــاء    )د(  

القــدرات هليئــة حــوض هنــر النيجــر ومنظمــة حــوض هنــر الــسنغال وجلنــة حــوض حبــرية تــشاد      
  ).برنامج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو(
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	8 - وفي عام 2012، قُدرت كمية الكوكايين التي نُقلت عبر غرب أفريقيا بـ 18 طنا تبلغ قيمتها 1.25 بليون دولار، ويزعم أن جزءاً منها قد مرّ عبر منطقة الساحل. كما أن انعدام الفرص الاقتصادية، ومحدودية التعاون الإقليمي، وضعف قطاعات الأمن والدفاع، فضلا عن سهولة اختراق الحدود الوطنية، قد أعاقت الجهود الرامية إلى مكافحة انتشار الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب.
	9 - وغالبا ما ترتبط مسألة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، من قبيل الاتجار بالمخدرات والأشخاص والأسلحة النارية والسجائر، والإرهاب، وغسل الأموال، بأشخاص أو منظمات موجودة خارج منطقة الساحل، بل وخارج القارة الأفريقية. وأنا أدعو جميع الدول الأعضاء المعنية إلى القيام بدورها في منع استخدام أراضيها منطلقا لأنشطة إجرامية تستغل ضعف الحكم في منطقة الساحل، وتزيد من حالة البؤس لدى شعب المنطقة. وأحثّ جميع الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لمعالجة الاتجار بالمخدرات، سواءٌ في نقاط منشئها أو مقصدها.
	10 - كما لا تتوافر لدى حكومات المنطقة القدرة على ضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية، وهو أمر يشكل سببا جذريا للأزمات المتكررة في المنطقة وعَرَضا من أعراضها على حد سواء. وتنشأ التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان عن مجموعة من أوجه الضعف المزمنة في مجالات سيادة القانون، وانعدام المساءلة بوجه عام، والتفاوتات الاجتماعية، واللامساواة بين الجنسين، والممارسات التمييزية المتكررة ضد بعض الفئات الضعيفة، مثل النساء، بما في ذلك توافر فرص لهن أقل مما لدى الرجال في الحصول على الأراضي والأصول والمستلزمات والخدمات الزراعية، وعلى فرص العمل في المناطق الريفية، فضلا عن انعدام المشاركة في الحياة السياسية. وقد أدت النـراعات والاضطرابات الواسعة النطاق إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان، وهي عوامل دافعة للتشريد القسري في منطقة الساحل. وتشكل الأزمة في مالي أحدث مثال على النزوح الواسع النطاق للاجئين، حيث لاذ قرابة 200 ألف لاجئ بالبلدان المجاورة، مما أدى إلى زيادة الضغط على المجتمعات المضيفة وعلى البيئة.
	التحديات الإنمائية والإنسانية

	11 - تواجه منطقة الساحل تحديات إنمائية وإنسانية حادة. إذ يقع معدَّل التنمية البشرية في المنطقة ضمن أدناها في العالم. وعلى مر السنين، أدى تكرار الأزمات الغذائية والتغذوية الناجمة عن تغير المناخ والتدهور البيئي والجفاف والفيضانات وسوء أداء الأسواق وانخفاض الإنتاجية الزراعية والفقر والنـزاعات، إلى تقويض خطير في قدرة الأسر على الصمود أمام الصدمات المتكررة والمتزايدة باطّراد. وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة ومن تحسن المحاصيل في عام 2012، فإن ما لا يقل عن 11.4 مليون شخص في منطقة الساحل لا يزالون يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ويواجه حوالي 5 ملايين طفل دون سن الخامسة خطر سوء التغذية الحاد، منهم ما يقرب من 1.5 مليون شخص معرضون لخطر سوء التغذية الحاد الوخيم. وقد أخذت أسعار الحبوب والأغذية الأساسية في منطقة الساحل، في الازدياد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2010، وهي حاليا أعلى من متوسط الأسعار للسنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى انخفاض كبير للقوة الشرائية للأسر الضعيفة. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه منطقة الساحل حالات تفشٍ كبرى ومتكررة لأمراض معدية، من قبيل التهاب السحايا وشلل الأطفال والكوليرا، تشكل تحديات كبيرة لنظم الرعاية الصحية الضعيفة، ولا يمكن مواجهتها إلا من خلال نهج إقليمي طويل الأمد يتوخى بناء القدرة على الصمود.
	12 - وتُعيل منطقة الساحل، على الرغم من إنتاجيتها الضئيلة، حوالي 150 مليون شخص. وإذا استمرت معدلات النمو السكاني الحالية، فمن المرجح أن يتضخم عدد سكانها في السنوات الـ 25 القادمة ليبلغ قرابة ربع بليون شخص. ويقتات الجزء الأكبر من السكان على الزراعة والرعي. إلاّ أن من الواضح أن سبل المعيشة التقليدية وحدها لن تكون كافية، وسيلزم إحداث تحول هام في جميع أنحاء المنطقة. ولن يؤدي اجتماع النقص المزمن في الاستثمار في قطاعَي الزراعة والطاقة، مع عدم فعالية نظم الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل التغذية والتعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، ومع التدهور البيئي والنمو السكاني السريع، من دون الالتزام بتقديم استثمار مطّرد وبالتعاون في هذه المجالات، إلاّ إلى مفاقمة أوجه الضعف.
	13 - وتُظهر الاتجاهات المناخية الإقليمية الملاحظة خلال السنوات الأربعين الماضية في منطقة الساحل أن تأثير الظروف المناخية المتغيرة على توافر الموارد الطبيعية (الأراضي والمياه)، بالاقتران مع عوامل مضخِّمة أخرى، قد أدى إلى ازدياد التنافس على الموارد الطبيعية وإلى حدوث توترات فيما بين المجتمعات المحلية. وفي حين أن الهجرة وانتقال الأشخاص والماشية يشكلان جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجيات التي انتهجها الأسلاف لكسب الرزق في منطقة الساحل، فإنهما يسببان أيضا صدمات مناخية وسوقية متعددة.
	14 - وعلى وجه الخصوص، فإن العديد من الأسر والمجتمعات المحلية لا تملك القدرات اللازمة حتى تقاوم بشكل مأمون ومناسب آثار المناخ الضارة، والنتائج السيئة في القطاع الزراعي - الرعوي، وتقلبات الأسواق، وغيرها من الصدمات الاجتماعية - الاقتصادية التي تواجهها. ويؤدي النـزاع إلى زيادة تفاقم مواطن الضعف القائمة. كما يؤدي اعتماد آليات سلبية للتكيف، من قبيل بيع الأصول القيّمة، بما في ذلك المستلزمات الزراعية والماشية، والاستدانة، والهجرة إلى المناطق الحضرية، وسحب الأطفال من المدارس، وتخفيض كمية الأغذية المشتراة ونوعيتها التغذوية، إلى دوّامة من التدهور تفضي إلى تضاؤل القدرات المواجهة، وإلى الجوع والفقر والحرمان. والفقر والحرمان هما أيضا من بين الأسباب الرئيسية التي تدفع الأطفال في المنطقة إلى الارتباط بالجماعات المسلحة، كما يتبين من تقارير تفيد بقيام جماعات مسلحة ناشطة في مالي بعمليات تجنيد للأطفال عبر الحدود من بوركينا فاسو والنيجر.
	سبل المضي قدما

	15 - على الرغم من التحديات الهائلة المتعددة الأوجه التي تواجه منطقة الساحل، فإن التوحد الذي أُبدي الآن بخصوص مالي يمنحني الثقة بأن الإرادة السياسية موجودة حاليا - إقليميا ودوليا - لمعالجة الأسباب الجذرية المترابطة للأزمة في المنطقة. فعلينا الاستفادة من توافق الآراء الدولي الذي تجلى بوضوح خلال الاجتماع الرفيع المستوى المتعلق بمنطقة الساحل، والذي ترأسته على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة في 26 أيلول/سبتمبر 2012. وينبغي أن يتمثل هدفنا، أثناء عملنا مع حكومات المنطقة، في تحقيق التغير الطويل الأجل من خلال استراتيجية شاملة، مع أخذ الجهود الجارية في الاعتبار. وينبغي ترسيخ هذا النهج بثبات في الجهود القوية المبذولة لبناء القدرات على التعافي في إطار برنامج طويل الأجل لتنمية المنطقة.
	ثالثاً - المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية القائمة للتصدي للتحديات التي تواجهها منطقة الساحل
	16 - على مر السنين، شرعت بلدان منطقة الساحل في إجراء مجموعة من الإصلاحات الوطنية الرامية إلى التصدي للتحديات المزمنة المتعلقة بالحوكمة والأمن والتنمية والشؤون الإنسانية، مع أن حجم هذه التحديات يتفاوت من بلد لآخر. وتم الشروع في برامج رائدة في عدد من البلدان دعماً لهذه الجهود. ففي عام 2012، على سبيل المثال، أطلقت حكومة النيجر ”استراتيجية تنمية وتأمين مناطق الساحل الصحراوية في النيجر“، وفي عام 2011، أطلقت أيضا المبادرة المعروفة على نطاق واسع باسم ”3N“، ”أبناء النيجر يطعمون أبناء النيجر“ المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية. وتحتل الحكومة الموريتانية موقع الصدارة في الجهود الرامية إلى التشجيع على تعزيز إدارة الحدود الإقليمية، وفي هذا الصدد، استضافت المؤتمر الوزاري للاتحاد الأفريقي المتعلق بتعزيز التعاون الأمني في منطقة الساحل والصحراء الكبرى في 17 آذار/مارس 2013. وقد وضعت الحكومة الموريتانية أيضاً استراتيجية للأمن الغذائي، واستراتيجية للحماية الاجتماعية، وبرنامجاً مشتركاً بشأن التغذية، وإطار التعجيل بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بصحة الأم. أما حكومة بوركينا فاسو فهي تقود جهود الوساطة التي تضطلع بها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مالي، فيما وضعت في ما يخص الجبهة الداخلية خطة عمل لمعالجة انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل. وتعهدت حكومة تشاد بتوفير 400 مليون دولار من عام 2012 إلى عام 2015 لتحويل القطاع الريفي من أجل إرساء الأساس للأمن الغذائي المستمر، وقدمت في كانون الثاني/يناير 2013 مساهمة هامة وفي الوقت المناسب في جهود حفظ السلام في مالي. وعقب إنهاء عمليات القتال الرئيسية، قامت حكومة مالي المؤقتة، من جانبها، بوضع وإطلاق خطة شاملة للإنعاش المستدام لعامي 2013 و 2014. وتتضمن الخطة الركائز المتعلقة بالهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية الأساسية، والأمن الغذائي، والحوكمة، واللامركزية.
	17 - وعلى المستويين دون الإقليمي والإقليمي، اضطلع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بوضع أطر إقليمية شاملة من أجل تعزيز التنمية والحوكمة الرشيدة، والسلام والأمن في المنطقة. وتشكل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا في الإطار الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي من أجل التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للبلدان الأفريقية، إذ تشمل العديد من البرامج في مجالات التكامل والهياكل الأساسية، والزراعة والأمن الغذائي، وتغير المناخ وإدارة الموارد الوطنية. وتشمل الأطر الهامة الأخرى الإطار الاستراتيجي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن منع نشوب النزاعات لعام 2008، وإعلان برايا بشأن الانتخابات والاستقرار في غرب أفريقيا لعام 2011، و سياسة وخطة عمل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مجال تقديم المساعدة الإنسانية (2012-2017)، والإعلان السياسي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وخطة عملها الإقليمية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة وإساءة استعمال المخدرات للفترة 2008-2011، واللذين تم تمديدهما حتى نهاية عام 2015 خلال الدورة العادية الثانية والأربعين لهيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة المعقودة في شباط/فبراير 2013 بكوت ديفوار. وخلال الدورة نفسها، اعتمدت أيضاً هيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة أيضاً الإعلان السياسي حول الموقف المشترك بشأن مكافحة الإرهاب الذي يشمل استراتيجية وخطة للتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب.
	18 - وإضافة إلى التقدم المحرز على الصعيد الإقليمي في منطقة الساحل، يتطلب التعاون الأقاليمي مع منطقة غرب أفريقيا والمغرب العربي الاهتمام، لأن العديد من التحديات المطروحة، بما فيها التدهور البيئي والإرهاب والجريمة المنظمة، هي تحديات ذات طابع أقاليمي. ويدعم الاتحاد الأفريقي من جانبه، تنفيذ خطة عمله بشأن مراقبة المخدرات ومنع الجريمة للفترة 2013-2017. فعن طريق المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب الذي يوجد مقره في الجزائر العاصمة، يدعم الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء في تنفيذ إطارها القانوني لمكافحة الإرهاب بتبادل المعلومات والتعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت أربعة بلدان من منطقة الساحل، وهي الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، آليتين تهدفان إلى التصدي للتهديدات عبر الوطنية وتعزيز التعاون الاستخباري، وهما: هيئة أركان عامة مشتركة لشؤون العمليات يقع مقرها في تمنراست، بالجزائر، وخلية مشتركة للدمج والاتصال. غير أنه ينبغي أن تصبح هاتان الآليتان جاهزتين للعمل بشكل كامل. وبالإضافة إلى ذلك، يقع على عاتق اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول المعنية بمكافحة الجفاف في منطقة الساحل دور هام في رصد وتحليل الإنتاج الزراعي وأسعار الأغذية في المنطقة، في حين أن مؤتمر رؤساء دول وحكومات تجمع الساحل والصحراء على أهبة الاستعداد ويلزم دعمه حتى يتخذ المزيد من الإجراءات، كما اتضح في آذار/مارس 2013 أثناء أحدث اجتماع له.
	19 - وعلى الصعيد الدولي، أطلق الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2012 استراتيجية بشأن الأمن والتنمية في منطقة الساحل. وتهدف الاستراتيجية إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر في المنطقة وتهيئة الظروف المواتية للتنمية الاقتصادية والبشرية. وانطلقت رسميا في 6 كانون الأول/ديسمبر 2012 مبادرة التحالف العالمي لزيادة القدرة على التكيف التي يقودها الاتحاد الأوروبي وذلك لمعالجة أسباب انعدام الأمن الغذائي في المنطقة. وفي 18 آذار/مارس 2013، عيّن الاتحاد الأوروبي ممثلاً خاصاً لمنطقة الساحل ليقود مساهمة الاتحاد في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز استدامة السلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل. وأذن الاتحاد الأوروبي أيضاً ببعثة للمساعدة على تعزيز الجهود الرامية إلى مد يد العون لليبيا في إدارة حدودها بصورة أكثر فعالية. وقام عدد من الجهات الفاعلة الأخرى أيضاً بتعيين مبعوثين خاصين لمنطقة الساحل، من بينها الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي وطائفة من الجهات الفاعلة الثنائية.
	20 - وفي عام 2007، أطلقت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الشراكة المعنية بمكافحة الإرهاب عبر الصحراء الكبرى التي تهدف إلى تعزيز قدرة البلدان في عموم منطقة الساحل على مواجهة الإرهاب وإلى تيسير التعاون بين بلدان منطقة الساحل والبلدان الشريكة من المغرب العربي، أي تونس والجزائر والمغرب، بشأن المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وفي إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، تتشاطر الجزائر وكندا رئاسة الفريق العامل المعني ببناء القدرة على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وتوفر المؤسسات المالية الدولية المساعدة المالية المباشرة إلى البلدان ومولت مشاريع لتطوير الهياكل الأساسية في جميع أنحاء المنطقة. ويقوم البنك الدولي حاليا بصياغة استراتيجية إنمائية لمالي ولمنطقة الساحل دون الإقليمية عموماً، بينما يتخذ مصرف التنمية الأفريقي اللازم بشأن القيام بمبادرة لتلك المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، كان للمنظمات غير الحكومية دور كبير في وضع سياسات ودعم جهود الدعوة وتنفيذ مبادرات ذات صلة، مع التركيز على مستوى المجتمعات المحلية.
	21 - وفي أعقاب تدفق العائدين من ليبيا إلى المنطقة واستئناف النزاع المسلح في شمال مالي، عقد مجلس الأمن سلسلة من الاجتماعات واتخذ القرارات 2056 (2012) و 2071 (2012) و 2085 (2012)، كما أصدر بيانا رئاسيا في 10 كانون الأول/ديسمبر 2012 (S/PRST/2012/26) من أجل التصدي بفعالية للتحديات المترابطة التي تواجهها منطقة الساحل. وفي نيسان/أبريل 2012، عينتُ منسقا إقليميا للشؤون الإنسانية لإعداد وتنسيق الاستجابة الإنسانية في المنطقة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012، عينتُ رومانو برودي مبعوثا خاصا لي لمنطقة الساحل ليقوم بتوجيه جهود المنظمة الرامية إلى وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للمنطقة. ونظمت الأمم المتحدة أيضاً، بالتعاون مع الدول الأعضاء، سلسلة من الاجتماعات بشأن إدارة الحدود، بما في ذلك عقد اجتماع بشأن التعاون في مجال مراقبة الحدود في منطقة الساحل والمغرب العربي استضافه المغرب في آذار/مارس 2013. وفي الوقت نفسه، تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقديم المشورة إلى السلطات الليبية بشأن المسائل المتعلقة بالأمن على الحدود، ويواصل مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة لوسط أفريقيا وبعثات أخرى تابعة للأمم المتحدة في المنطقة معالجة هذه المسائل.
	22 - وميدانيا، اضطلعت أفرقة الأمم المتحدة القطرية بدور نشط في تقديم الدعم إلى بلدان منطقة الساحل، ولا سيما من خلال وضع وتنفيذ ورقات استراتيجية الحد من الفقر أو غيرها من الأطر الإنمائية الوطنية (استراتيجية تسريع النمو والتنمية المستدامة، وما إلى ذلك)، وأُطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المصممة لتناسب فرادى البلدان، وعمليات النداءات الموحدة، وأطر التعجيل بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية، وذلك لدعم طائفة من الشواغل الإنسانية والإنمائية التي تواجهها المنطقة.
	رابعا - الأساس المنطقي لاتباع نهج إقليمي ومبادئ التزام الأمم المتحدة في منطقة الساحل
	23 - استناداً إلى التحليل الوارد أعلاه للأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار، ومع مراعاة الجهود المبذولة حتى الآن للتصدي لها، تهدف استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، المبينة في المرفق الأول، إلى دعم حكومات وشعوب المنطقة في جهودها الرامية إلى معالجة أسباب عدم الاستقرار في إطار منظور مستدام وطويل الأجل. وتحدد استراتيجية الأمم المتحدة على وجه الخصوص، الأهداف والإجراءات المحددة في إطار غايات استراتيجية ثلاثة هي: (أ) تعزيز الحوكمة الفعالة غير الإقصائية في شتى أنحاء المنطقة؛ (ب) تعزيز قدرة آليات الأمن الوطنية والإقليمية على التصدي للتهديدات العابرة للحدود؛ (ج) تكامل التدخلات الإنمائية والإنسانية من أجل بناء القدرة على التحمل.
	24 - وسيكون توفر الإرادة السياسية لدى حكومات المنطقة لازماً لتحقيق الأهداف ومواصلة الإجراءات المحددة في الاستراتيجية المتكاملة للأمم المتحدة، مع ضمان الاتساق والتكامل مع المبادرات الأخرى في الوقت نفسه. وسأواصل، متصرفا عن طريق مبعوثي الخاص لمنطقة الساحل وممثلي الخاصين لغرب ووسط أفريقيا، القيام بمساع حميدة للعمل على توافر الإرادة السياسية اللازمة وتعبئة الموارد، مستفيدا في ذلك من الجهود التي تبذلها أفرقة الأمم المتحدة القطرية.
	25 - فالتحديات المتعددة التي تواجهها بلدان منطقة الساحل فيما يتصل بالأمن الوطني والحوكمة والتنمية وحقوق الإنسان، لها تداعيات إقليمية. وانعدام المساواة في المشاركة السياسية وإمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية له أبعاد إقليمية، بالنظر إلى الروابط العابرة للحدود القائمة بين الفئات المهمشة. والجماعات الإرهابية والإجرامية تمارس عملها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. كما أن الصدمات البيئية والاقتصادية التي تسبب أزمات إنسانية لها أيضا طابع إقليمي ودولي.
	26 - والتحديات التي تواجهها منطقة الساحل لا تقف عند حدود معينة شأنها في ذلك شأن الحلول الموضوعة لها. وسيكون لمواصلة التركيز على التعاون الإقليمي وبناء القدرات الوطنية وتبادل المعلومات أهمية خاصة. وقد تبين أن التحدي الأكبر في المبادرات المتخذة حتى الآن على الصعيد الإقليمي هو ذاك المتعلق بضمان تدفق المعلومات والتنسيق والتكامل. فقد جرى اتخاذ عدد من المبادرات الجيدة، ولكن دون تنسيق كاف أو دون أن تأخذ هذه المبادرات في الحسبان الأبعاد الإقليمية الأوسع للمشكلة، وهو ما يرجع جزئياً إلى انعدام الثقة أو الافتقار إلى صكوك إقليمية فعّالة أو نقص في المعلومات.
	27 - ويتعين أن تقود حكومات المنطقة وشعوبها عملية التنسيق. إلا أن الأمم المتحدة ستقوم أيضا، عن طريق مبعوثي الخاص لمنطقة الساحل وممثلي الخاصين لغرب ووسط أفريقيا، بدورها لتحسين التنسيق فيما بين المجموعات التالية من الجهات الفاعلة: (أ) حكومات المنطقة؛ (ب) المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية؛ (ج) شعوب المنطقة، وذلك بالتواصل معهم عن طريق آليات الأمم المتحدة للتشاور مع المجتمع المدني القائمة حالياً؛ (د) شتى كيانات منظومة الأمم المتحدة. ومن خلال الجمع بين دوائر التنسيق الأربع هذه، ستساعد منظومة الأمم المتحدة على تكامل الجهود المبذولة لمعالجة القضايا المتصلة بالحوكمة، والأمن، والقدرة على التكيف، التي تشكل الأهداف الاستراتيجية الثلاثة العليا لاستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل. 
	28 - ويشكل تعزيز التنسيق فيما بين حكومات المنطقة أولوية قصوى. وسيكون الاستمرار في بناء الثقة والاطمئنان فيما بين بلدان الساحل هدفاً شاملاً لاستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة، التي تهدف إلى تحسين هياكل الحوكمة في المنطقة على النحو الذي تستطيع الحكومات المنتخبة شرعياً الإبقاء والبناء عليه، مع الاعتماد بأقل قدر ممكن على المساعدة الدولية. 
	29 - وسيكون التنسيق داخل المجتمع الدولي الأوسع هاماً للاستفادة المثلى من الموارد المحدودة المتاحة في المناخ الاقتصادي العالمي الراهن. وفي هذا الصدد، سيكون التعاون مع المنظمات الإقليمية، ولا سيما الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتجمع الساحل والصحراء والاتحاد الأوروبي، فضلا عن المؤسسات المالية الدولية، والجهات المانحة على صعيد ثنائي والمنظمات غير الحكومية، تعاوناً هاماً لتوليد التزام دولي وإدامته وتنسيقه دعماً للجهود الوطنية التي تبذلها بلدان منطقة الساحل للتصدي للتحديات المتعددة الأوجه التي تواجهها.
	30 - ويجب الإصغاء إلى أصوات سكان المنطقة وأن يكونوا جزءا من أي حل يؤثر في حياتهم. وستستند المشاورات مع سكان المنطقة إلى آليات الأمم المتحدة القائمة وستشمل المجتمع المدني والزعماء القبليين والدينيين، وممثلي الأوساط الأكاديمية، والمجامع الفكرية، والنساء والشباب، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المهمشة. 
	31 - وتستهدف استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة تعزيز وحدة الهدف على نطاق المنظومة وإرساء أساس لالتزام الأمم المتحدة على نحو متسق في منطقة الساحل. وتتوخى طائفة من الإجراءات المبتكرة تتعلق بأمور منها تحسين تحليل الأمن الإقليمي وتعزيز القدرة الإقليمية على إدارة الحدود، وتعزيز قدرة الحكومات المحلية وقدرة الدولة عموما على توزيع الموارد بصورة أكثر إنصافاً، وتوفير الدعم للأسر المعيشية الضعيفة، وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي.
	32 - وتسعى استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة إلى التمكين من اتباع نهج متعدد القطاعات في معالجة مشاكل المنطقة وضمان أن يجمع تصميم الإجراءات وتنفيذها بين نقاط القوة والقدرات لدى مختلف كيانات منظومة الأمم المتحدة. وتسعى أيضاً إلى بناء مبادرات وطنية لبناء القدرات وتعزيزها وزيادة دمجها في الجهود الإنمائية والأمنية الأوسع نطاقاً، مع مراعاة سياسات كل بلد من بلدان منطقة الساحل وأولوياته واحتياجاته. وعلاوة على ذلك، فإن الطبيعة المتكاملة للاستراتيجية تعني أنها ستستند إلى تحليل مشترك للمسائل الشاملة لعدة قطاعات في جميع أنحاء منطقة الساحل، بالاستفادة من المدخلات والبيانات الواردة من جميع بلدان المنطقة. وتستهدف الاستراتيجية المتكاملة تيسير ترتيب أولويات الجهود المبذولة وتوزيعها على مراحل بحيث تدعم الإنجازات المتحققة في مجال معين التنفيذ في مجالات أخرى. كما أنها تتيح الإبلاغ الموحد والتحليل بشأن كيفية تأثير كل مجال من مجالات العمل في المجالات الأخرى. وسييسر النهج المتكامل أيضاً وضع رسائل موحدة والدعوة المشتركة.
	33 - وسيسترشد التزام الأمم المتحدة في منطقة الساحل بالمبادئ التالية:
	(أ) التركيز على التدخلات على الصعيد الإقليمي، والمسائل والتهديدات العابرة للحدود، مما يتيح الاتساق والتنسيق فيما بين التدابير القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل؛
	(ب) ارتكاز التزام الأمم المتحدة الإقليمي على المسؤولية والمساءلة على الصعيد الوطني وكفالة استناد هذا الالتزام إلى المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان؛
	(ج) تشجيع دمج الأولويات الإقليمية في التخطيط والبرمجة الوطنيين لكفالة اتساق وتعاضد العمل في جميع أنحاء المنطقة؛
	(د) التشجيع على توخي نهج إنمائي منصف للتعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ودعم التماسك الاجتماعي ومنع نشوب النزاعات؛
	(هـ) تعظيم أثر منظومة الأمم المتحدة في التصدي للتحديات المستمرة في المنطقة، والتركيز على المجالات التي تقدم فيها الأمم المتحدة أو يمكن أن تقدم فيها إضافة من أجل التصدي للأزمات، مع الاستفادة من المبادرات والجهود المستمرة؛
	(و) كفالة المشاركة الحرة والنشطة والهادفة للشعوب والمجتمعات المحلية المعرضة للخطر في جميع مراحل وضع البرامج، بما في ذلك تقييم الاحتياجات وتصميم البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛
	(ز) تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الشركاء الوطنيين والإقليميين ودون الإقليميين والدوليين وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجهات المعنية الإقليمية ودون الإقليمية، في حدود ولاية كل منها، والتواصل مع الشركاء المحتملين الجدد؛
	(ح) ضمان إدراج الشواغل الجنسانية في جميع الجهود الإقليمية والوطنية التي تستهدف منطقة الساحل، بما في ذلك عن طريق المشاركة الحرة والنشطة والهادفة للمرأة والمنظمات النسائية في صنع القرار؛
	(ط) تشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتبادل أفضل الممارسات بين بلدان منطقة الساحل.
	خامسا - أنشطة المبعوث الخاص لمنطقة الساحل 
	34 - بدأ مبعوثي الخاص منذ تعيينه تعزيز التنسيق الوثيق الذي نحتاجه. وقد أجرى مشاورات مكثّفة مع الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بمنطقة الساحل أو العاملة فيها. وزار المنطقة في عدة مناسبات، بصحبة ممثلي الخاص لغرب أفريقيا، والتقى برؤساء دول، ومسؤولين حكوميين وجهات فاعلة من المجتمع المدني، في كل من بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر، بالإضافة إلى لقائه رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في كوت ديفوار. وأجرى مشاورات مع الاتحاد الأفريقي، وممثّله السامي لمالي ومنطقة الساحل ومفوّضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وكذلك، زار تونس والجزائر ومصر والمغرب.
	35 - وأكّد مبعوثي الخاص بشدّة على الحاجة إلى التنمية الإقليمية في منطقة الساحل، وتحقيقا لهذه الغاية، قام بزيارة عدد من الشركاء الدوليين الرئيسيين، بما في ذلك الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة واليابان، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، ومصرف التنمية الأفريقي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وعدد من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وحافظ على اتصال وثيق مع هذه الجهات كلّها. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2012، عقد أول اجتماع تنسيق على الإطلاق مع المبعوثين الخاصّين والوسطاء لمنطقة الساحل. ويعمل مبعوثي الخاص بانتظام مع الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لمنطقة الساحل، والمنسقين المقيمين، والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة في المنطقة.
	36 - وخلال زيارات مبعوثي الخاص إلى المنطقة، عقد اجتماعات مع ممثلين للمجتمع المدني، من بينهم نساء. واستضاف في شهر نيسان/أبريل 2013، بالاشتراك مع ممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ومع الرئيسة الحالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤتمرًا بشأن الدور القيادي للمرأة في منطقة الساحل، تناول المسائل المتعلقة بالمرأة كمحرّك للتغيير اقتصادياً وسياسياً، فضلا عن دورها في التوسط لحل النزاعات. وسوف يواصل مبعوثي الخاص إجراء هذه المشاورات بدعم من الحكومات المعنية في المنطقة، بهدف تيسير عمليات حوكمة أكثر اتساما بالطابع الاحتوائي.
	37 - وفي 1 آذار/مارس 2013، استضاف مبعوثي الخاص، بالاشتراك مع مستشاري الخاص المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، حلقة دراسية في داكار، جمعت أكاديميين وخبراء محليين وممثّلين عن وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية لمناقشة وتحديد نُهج مبتكرة لمعالجة المسائل الإنمائية الأساسية التي تواجه المنطقة.
	38 - ووضعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي والبنك الإسلامي للتنمية وجهات مانحة ثنائية استراتيجيات لدعم السلام والتنمية في منطقة الساحل. وشجّع الشركاء الرئيسيّون مبعوثي الخاص على دعم إنشاء آلية لتعزيز التنسيق بين هذه الجهات الفاعلة وتحديد أولويات الإجراءات، وتعبئة الموارد ولا سيما لمشاريع البنى التحتية الإقليمية الأساسية التي تتيح إطلاق عملية النمو بشكل سريع وفعال ودفع عجلة التكامل الإقليمي وإيجاد فرص عمل، ولا سيما للشباب. ولتعظيم أثر جهودنا الجماعية في هذا المجال، أقترح أن يكون التركيز على الدول الرئيسية في منطقة الساحل أي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. 
	39 - واستنادًا إلى العناصر المبيّنة أعلاه، سيشمل اقتراح مبعوثي الخاص المتعلق بخطة إنمائية تملك منطقة الساحل زمامها برنامجين، برنامج للتنسيق وبرنامج لتمويل الإجراءات. أما برنامج التنسيق فسيركّز أساسًا على تحديث منتظم لأولويات البنى التحتية الإقليمية المحدّدة من خلال عملية تنطلق من القاعدة وتشمل أكاديميين وخبراء محليين وينسّقها مبعوثي الخاص في مجالات رئيسية من قبيل الزراعة، وإدارة المياه، والبنى التحتية المتكاملة بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية، والطاقة الشمسية، والرعاية الصحة، والتعليم. وسيتيح البرنامج للجهات المانحة الرئيسية المتعددة الأطراف الاجتماع كل ستة أشهر لاستعراض استراتيجياتها وضمان تلبية الاحتياجات وتفادي التداخل. وسوف تجتمع الجهات المانحة مع البلدان المعنية لمناقشة الأولويات وكفالة أن تتّفق الجهات المانحة والبلدان المستفيدة على أولويات لتعبئة الموارد. ويمكن أن يجري الاجتماع الاستهلالي لبرنامج التنسيق على هامش دورة الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2013.
	40 - وسيكون برنامج تمويل الإجراءات بمثابة ”مركز لتبادل المعلومات“ بشأن ما تم تحديده من أولويات البنى التحتية الإقليمية، وذلك للتوفيق بين الاحتياجات والموارد المتاحة. وستُشجَّع الجهات المانحة على تقديم الدعم المالي أو العيني للأولويات الإقليمية المتّفق عليها والتي جرى التأكّد منها. وسيُحدِّث برنامج التنسيق المشار إليه أعلاه هذه الأولويات بانتظام. وتيسيراً لتعبئة الموارد اللازمة، يقترح مبعوثي الخاص إنشاء صندوق لتمويل الإجراءات المتعلقة بمنطقة الساحل يمكن أن تديره مجموعة من المؤسسات المالية الدولية. وسيستهدف الصندوق جذب دعم مالي ثنائي ومتعدد الأطراف، فيما يتتبّع أيضا المساهمات العينية ويشجّع المساهمين بها على مواءمة دعمهم مع أولويات البنى التحتية الإقليمية التي سبق تحديدها. 
	41 - ووفقاً لمبدأ ضرورة تولي مقاليد الأمور على الصعيد الوطني، سوف يطلب من بلدان المنطقة تحديد وتفصيل أولوياتها الخاصة بالبنى التحتية الإقليمية. وتحقيقا لهذه الغاية، عقد مبعوثي الخاص اجتماع متابعة في 14 حزيران/يونيه في 2013 في بولونيا، إيطاليا، لأكاديميين من منطقة الساحل. ويشكّل هذا الاجتماع أول خطوة في عملية ستتيح زيادة تنقيح أولويات البنى التحتية الإقليمية وصقلها. واستنادًا إلى نتائج اجتماع بولونيا، يعتزم مبعوثي الخاص عقد اجتماع مع وزراء المالية والتخطيط في بلدان منطقة الساحل لاستعراض أولويات البنى التحتية الإقليمية المحدّدة واعتمادها. ودعما لعملية التخطيط هذه المنطلقة من القاعدة، يقترح مبعوثي الخاص إنشاء معهد إقليمي صغير ومتخصص يسمى ”معهد بحوث تنمية منطقة الساحل“ بتمويل من صندوق تمويل الإجراءات. 
	42 - وللتشجيع على تعبئة الموارد، سيعقد مبعوثي الخاص اجتماعا آخر مع المبعوثين الخاصين لمنطقة الساحل للنظر في أولويات البنى التحتية الإقليمية، كما اعتمدها وزراء المالية والتخطيط في المنطقة. وسوف يواصل أيضًا مناقشاته مع قيادات مصرف التنمية الأفريقي لاستكشاف ما إذا كان بإمكان المصرف أن يقود، بدعم من البنك الدولي، مجموعة من المؤسسات الإنمائية الدولية، بما فيها البنك الإسلامي للتنمية والمصرف الأوروبي للاستثمار لإدارة الصندوق المقترح لتمويل الإجراءات المتعلقة بمنطقة الساحل.
	سادسا - ملاحظات وتوصيات
	43 - لا تزال البيئة الأمنية في منطقة الساحل هشة. ويتطلب خطر الإرهاب والاتجار والجريمة المنظمة استجابة شاملة. ويجب أن ينصب اهتمامنا الجماعي بشكل متزامن على الأمن والدبلوماسية والتنمية، آخذين بعين الاعتبار التهديدات والفرص دون الإقليمية والإقليمية، بما في ذلك العلاقات مع غرب أفريقيا والمغرب العربي. فبقاء الأمور على حالها لا يشكل خيارا مقبولا.
	44 - ونظرا للوضع السائد في مالي وآثاره على منطقة الساحل، يتعين علينا أن نستهدف احتياجات الأجيال المقبلة ونعالج بطريقة عاجلة الاحتياجات الملحة للجيل الحاضر. ويجب علينا أن نشجع الإدماج السياسي والاجتماعي للفئات المهمشة، لا سيما في المناطق الحدودية. وعلينا أن نضع نهجا شاملا في مكافحة التطرف والإجرام، وفقا للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يركز على إتاحة فرص للشباب وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر كالسجناء، مع تمكين المرأة من إبداء رأيها ومكافحة الفساد.
	45 - لقد كانت المبادرات الماضية الرامية إلى حل الأزمات والنزاعات في منطقة الساحل مركزة إلى حد كبير على الصعيد الوطني وأثبتت قصورها، نظرا للطابع العابر للحدود والنطاق الإقليمي للتحديات المعقدة التي تواجه المنطقة. وفي المستقبل، ستحتاج الأمم المتحدة إلى أن تربط بفعالية أكبر الجهودَ والمبادرات الوطنية بالنُهُج المتبعة على نطاق المنطقة ككل. والغرض من استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة هو توجيه جهود المنظمة الرامية إلى تقديم دعم جماعي لجهود بلدان منطقة الساحل في مواجهة تلك التحديات من منظور إقليمي، مع التقيد بمبدأ تولي مقاليد الأمور على الصعيد الوطني. ويستند النهج إلى إدماج التدخلات الإنسانية والإنمائية والأمنية، لكي تكفل الأنشطة المنقذة للحياة تلبية الاحتياجات الفورية، مع بناء قدرة الأشخاص والمجتمعات المحلية على التعافي كجزء من خطة تنمية طويلة الأجل في المنطقة.
	46 - وتستند استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة إلى التحليلات والتوصيات الموجودة، بما فيها تلك الصادرة عن بعثة التقييم المشتركة بين الوكالات الموفدة إلى منطقة الساحل في كانون الأول/ديسمبر 2011 بمشاركة الاتحاد الأفريقي، واستنتاجات الاجتماع بين خبراء الاتحاد الأفريقي وخبراء الأمم المتحدة بشأن منطقة الساحل، المعقود بأديس أبابا يومي 14 و 15 آذار/مارس 2012 (وأقرها الاجتماع المعقود على المستوى الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 20 آذار/مارس في باماكو) وخطة عمل الأمم المتحدة لبناء القدرة على التحمل في منطقة الساحل. وتتوجه الاستراتيجية نحو تكملة المبادرات والتدابير التي تتخذها دول الساحل وغرب أفريقيا والمغرب العربي، إضافة إلى كيانات إقليمية منها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد المغرب العربي وتجمع الساحل والصحراء. والاستراتيجية المقترحة وثيقة قابلة للتعديل سيستمر تعديلها وتكييفها مع تقدم تنفيذها ومع تطور الظروف في الميدان.
	47 - وأثناء تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لمنطقة الساحل، ستسعى الأمم المتحدة إلى استغلال ميزتها النسبية المستندة إلى وجودها في المنطقة منذ أمد طويل وخبرتها في معالجة بعض أشد المشاكل حدة التي تواجه السكان المعنيين. وستستفيد المنظمة من مساعيها الحميدة لتيسير وتنسيق عقد اجتماعات للأطراف الفاعلة المعنية من أجل المساعدة في معالجة بعض القضايا الحرجة ودعم الجهود الرامية إلى تعبئة الموارد والدعوة. غير أن الأمم المتحدة لا تستطيع وحدها أن تتصدى بنجاح للتحديات الهائلة التي تواجه منطقة الساحل؛ ويتعين على بلدان المنطقة أن تحافظ على دورها القيادي في العملية وعلى تولي زمام الأمور فيها. ويجب تعزيز فعالية الاستراتيجية بواسطة شراكات مع سائر الأطراف الفاعلة الرئيسية المعنية في المنطقة، مثل الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمؤسسات المالية الدولية والشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين، الذين ستكون المساعدة التقنية والمالية التي يقدمونها أساسية لنجاح هذا النهج المنسق.
	48 - ويتطلب تحقيق فعالية التعاون الإقليمي بين بلدان الساحل مشاركة مستمرة. وسأواصل بذل مساعي الحميدة، بما في ذلك عن طريق مبعوثي الخاص لمنطقة الساحل وممثلي الخاص لغرب أفريقيا وممثلي الخاص لوسط أفريقيا، من أجل المساعدة في بناء الثقة المتبادلة بين دول منطقة الساحل.
	49 - وما من مكان تتجلى فيه الصلة بين التنمية والأمن أكثر مما تتجلى في منطقة الساحل. ولن نتمكن من الحيلولة دون تحول الساحل إلى منطقة تهيمن عليها الجماعات الإجرامية والإرهابية التي تقوض أمننا الجماعي إلا باتخاذ إجراءات وقائية مشتركة قوية وموجهة في المقام الأول نحو التنمية. ويشكل الأمن الإقليمي والتعاون الإنمائي الإقليمي وزيادة الاندماج الإقليمي عناصر أساسية وينبغي أن تسير بعضها مع بعض جنبا إلى جنب. ومن ثم يجب علينا أن نركز على تعزيز الآليات الإقليمية في جميع القطاعات ونشجع الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة الشاملة الرامية إلى التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تكمل تلك الآليات. ولهذا السبب، ستنفذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا واللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل واتحاد المغرب العربي وسائر الجهات الفاعلة المعنية دون الإقليمية.
	50 - وثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات لدعم بناء القدرة على التحمل بطريقة تشمل الجميع، استنادا إلى البرامج الوطنية القائمة في عدد من البلدان. وفي الأجل القصير، سيواصل العمل الإنساني تقديم مساعدة لإنقاذ الأرواح وتلبية معظم الاحتياجات الشديدة الإلحاح. وفي الأجل المتوسط، وعن طريق مزيج من المساعدة الإنسانية والمساعدة الإنمائية، ستستهدف التدخلات الرامية إلى الحد من أخطار الكوارث وتحقيق التنمية إعادة بناء الأصول ودعم سبل كسب العيش وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وإتاحة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، دون أي شكل من أشكال التمييز. وفي الأجل الطويل، سيكون من المهم ترسيخ ما تحقق من مكاسب عبر تدخلات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل لتحقيق السلام والنمو المستدام والتنمية البشرية. وفي هذا الصدد، فإن القدرة على التحمل لها علاقة أيضا بالإجراءات الوقائية.
	51 - ويجب أن تنطلق استراتيجية الأمم المتحدة من القاعدة وتقوم على المشاركة وأن تضطلع فيها الحكومات بدور قيادي وتتولى فيها زمام الأمور وتخضع للمساءلة بشكل واضح، بطرائق منها تخصيص الأموال. ويجب أن تكفل تضمين الجهود القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل في البرمجة المتكاملة المتعددة السنوات للمساعدة الإنسانية والإنمائية، وذلك لتلبية الاحتياجات الفورية وتعزيز القدرات وسبل كسب العيش والفرص المتاحة لأضعف الأشخاص في الأجل الطويل. ومن الضروري أيضا تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها مجتمع أو بلد ما.
	52 - وسوف يقتضي تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة استمرار مشاركة منظومة الأمم المتحدة ككل على مدى سنوات. ولتحقيق أكبر أثر ممكن للاستراتيجية في الميدان، ينبغي أن يستند تنفيذها إلى مشاركة قوية من مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنظومة الأمم المتحدة في المنطقة. وينبغي أن تفضي مع مرور الوقت إلى وضع آلية تنفيذ تتولاها المنطقة. ويتعين أيضا استعراض الاستراتيجية وصقلها باستمرار، عن طريق التشاور والتنسيق مع بلدان المنطقة والمجتمع الدولي.
	53 - ولتنفيذ هذه الخطة الطموحة، ستقوم الأمم المتحدة باستعراض ما هو متاح لها على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقطري من موارد يتم حشدها حاليا دعما لمنطقة الساحل، وذلك لتحديد أفضل طريقة لتركيز دعمها. وسيزوَّد الفريق الإقليمي لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية في داكار بمزيد من القدرات على مواصلة تنفيذ هذه الخطة في المنطقة. واعتمادا على الجهود المبذولة حاليا، ستستخدم أطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في المنطقة كوسيلة للمضي قدما بتنفيذ الاستراتيجية على الصعيد القطري. وسيجري تعزيز القدرة الإقليمية على الإنذار المبكر في جميع بلدان منطقة الساحل بقيادة مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، بدعم من جميع كيانات الأمم المتحدة المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية.
	54 - وسيكون تنفيذ الأولويات الإقليمية المتفق عليها فيما يتعلق بالهياكل الأساسية عنصرا أساسيا لدفع التنمية البشرية والاقتصادية وسيكمل مباشرة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة. وتحقيقا لهذه الغاية، سيساعد برنامج التنسيق المقترح إنشاؤه في كفالة مواءمة جهود المجتمع الدولي مع الاحتياجات الإقليمية المحددة عن طريق عملية تنطلق من القاعدة. وسيساعد ذلك في اتباع نهج متسق ومنسق وفقا لروح إعلان باريس بشأن فعالية المعونات. وسيواصل مبعوثي الخاص العمل مع المؤسسات المالية الدولية، ومع البنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي لبحث إمكانية إنشاء صندوق لتمويل الإجراءات المتعلقة بالهياكل الأساسية لمنطقة الساحل قادر على تتبع التبرعات المالية والعينية وتوجيهها.
	55 - وأود أن أعرب عن تقديري لمبعوثي الخاص لمنطقة الساحل، رومانو برودي وموظفيه، على جهودهم من أجل المساهمة في تحقيق السلام والتنمية على نحو مستدام في منطقة الساحل. وأود أيضا أن أنوه بجهود مكاتب الأمم المتحدة في جميع بلدان منطقة الساحل لالتزامها المستمر.
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	ترتكز دعائم الحوكمة الفعالة على شرعية الدولة المبنية على أساس: عدم الإقصاء السياسي؛ وسيادة القانون، وقدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية؛ والمساءلة عن تقديم هذه الخدمات. وتتركز مساعي الأمم المتحدة الحميدة جزئيا على مساعدة بلدان المنطقة في تحقيق شرعية الدولة متى وحيثما تقتضي الضرورة، وتتوجه الأنشطة البرنامجية للمنظومة صوب بناء ما يلزم من القدرات وآليات المساءلة. وتمثل الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الحوكمة في قطاع الأمن، عنصرا جوهريا يوضع في الاعتبار عند إعداد برامج الأمم المتحدة، على النحو الذي يتجسد في أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وورقات استراتيجية الحد من الفقر أو في أطر التنمية الوطنية. ويمكن تقسيم غاية تحقيق الحوكمة الفعالة غير الإقصائية إلى الأهداف والإجراءات الإرشادية التالية:
	الهدف 1-1
	ترسيخ دعائم المؤسسات لتمكينها من تشجيع الممارسات الديمقراطية، بما في ذلك الحوار السياسي، والانتخابات الحرة النزيهة الشفافة، والمشاركة الواسعة النطاق
	الإجراءات الإرشادية:

	(أ) دعم البرامج الرامية إلى تمكين الأحزاب السياسية في بلدان الساحل من تشجيع العمل السياسي السلمي والمشاركة السياسية للمرأة بوسائل من بينها إنشاء أطر غير إقصائية للحوار بين الأحزاب (إدارة الشؤون السياسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين للمرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة))؛
	(ب) تشجيع تبادل المعرفة وتقاسم الخبرات فيما بين هيئات إدارة الانتخابات في منطقة الساحل بشأن القضايا التي تخص منع نشوب النزاعات المتصلة بالانتخابات، بما في ذلك العنف الجنساني (إدارة الشؤون السياسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة)؛ 
	(ج) دعم إنشاء آليات وطنية للإنذار المبكر لمنع نشوب الصراعات المحتملة ومواجهتها والتخفيف من حدتها في جميع مراحل العملية الانتخابية (إدارة الشؤون السياسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛
	(د) تشجيع مشاركة عناصر المجتمع المدني في الحياة السياسية في البلدان المعنية مشاركة فعالة وهادفة وحرة، بما في ذلك مشاركة مجموعات الشباب والنساء والأقليات ووسائل الإعلام (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة)؛
	(هـ) دعم إعداد برامج لبناء قدرات البرلمانات وتأهيلها لممارسة وظائفها الرقابية وتعزيز قدرة اللجان البرلمانية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛
	(و) التشجيع على توسيع قاعدة مشاركة نساء منطقة الساحل في جميع المحافل الدولية ومحادثات السلام الرامية إلى حل الأزمات في المنطقة، وذلك استنادا إلى المؤتمر الرفيع المستوى المشترك بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمعني بالدور القيادي للمرأة في منطقة الساحل، الذي عقد في 9 نيسان/أبريل 2013، وإلى غيره من الأطر الدولية والإقليمية ذات الصلة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون السياسية)؛ 
	(ز) بناء قدرات الأطراف الفاعلة الوطنية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها الجماعات الاقتصادية الإقليمية، بشأن القضايا المتصلة بالتيسير والحوار والوساطة، من أجل تشجيع السلام والمصالحة، وإدارة المخاطر السياسية، وتشجيع العمليات التعاونية (إدارة الشؤون السياسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة).
	الهدف 1-2
	دعم الحوكمة المحلية وتوسيع نطاق وصول الخدمات الحكومية لتغطي جميع أنحاء الأقاليم الوطنية
	الإجراءات الإرشادية: 

	(أ) تشجيع ودعم صياغة وتنفيذ التشريعات المتعلقة بتطبيق اللامركزية وعدم تركيز السلطة في بلدان منطقة الساحل (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛
	(ب) بناء قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية وآليات المساءلة بها لتمكينها من تقديم خدمات اجتماعية أساسية عالية الجودة، بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وتشجيع تكافؤ فرص الانتفاع بتلك الخدمات وتعزيز القدرة على التحمل على المستوى المحلي (اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان)؛
	(ج) بناء قدرات السلطات والمؤسسات المحلية على تصميم وتنفيذ آليات من شأنها أن تتيح للمجتمع المحلي والفئات المستضعفة، بما في ذلك النساء، المشاركة في التنمية المحلية بصورة أوسع وأكثر شمولا (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة). 
	الهدف 1-3
	تعزيز قدرات الدولة على ضمان زيادة تكافؤ فرص الانتفاع بالموارد والخدمات الاجتماعية والاقتصادية
	الإجراءات الإرشادية: 

	(أ) دعم صياغة وتجويد السياسات والممارسات الرامية إلى تحسين إدارة وتخصيص موارد القطاع العام والمساءلة عنها، بما في ذلك الرقابة المستقلة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛
	(ب) دعم قدرة الحكومات وغيرها من الجهات المعنية على تسخير الموارد الطبيعية للنهوض بالتنمية البشرية في أربعة مجالات مترابطة وهي: توسيع قاعدة المشاركة في سن التشريعات ورسم السياسات والتخطيط؛ وتشجيع عمليات الاستكشاف المتمحورة حول الناس؛ وتحصيل الإيرادات وإدارتها بشكل فعال؛ والاستثمار في التنمية البشرية والتحول الهيكلي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).
	الهدف 1-4 
	مساعدة بلدان الساحل على تعزيز الآليات الإقليمية للحوكمة الاقتصادية
	الإجراءات الإرشادية: 

	(أ) تنمية قدرة الجماعات الاقتصادية الإقليمية ودعم خطط عملها الإقليمية من أجل كفالة تولي بلدان المنطقة مقاليد عمليات إصلاح قطاع المالية العامة التي تنفذ فيها، وذلك من أجل تدعيم الإدارة القائمة على النتائج وتسريع وتيرة التكامل الإقليمي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا)؛
	(ب) دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستوى الإقليمي (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة).
	الهدف 1-5
	تدعيم الآليات الوطنية والإقليمية لحقوق الإنسان من أجل مكافحة الإفلات من العقاب ومساعدة دول الساحل على تعزيز نظم العدالة الوطنية المستقلة من أجل التصدي للفساد بفعالية 
	الإجراءات الإرشادية: 

	(أ) تشجيع التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتنفيذها، وتشجيع استخدام الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان من قبيل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان)؛
	(ب) إنشاء منتدى إقليمي لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المشتركة وتحديد أولويات إقليمية مشتركة للجان البرلمانية في منطقة الساحل (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا)؛ 
	(ج) دعم إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل للمعايير الدولية، والمعاونة في إنشاء شبكة تضم هذه المؤسسات في منطقة الساحل (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان)؛
	(د) المساعدة في تصميم ودعم عمليات لتقصي الحقائق ومشاورات وطنية بشأن العدالة الانتقالية، وآليات للمساءلة القضائية، وبرامج للتعويض عن الأضرار، بما في ذلك البرامج التي تهدف إلى تعويض ضحايا العنف الجنسي، وتقديم المشورة بشأن الإصلاحات المؤسسية المتعلقة بذلك (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛
	(هـ) دعم بلدان المنطقة في تنفيذ تشريعات وخطط عمل ملائمة لمكافحة الفساد تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته، وبروتوكول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن مكافحة الفساد)؛ وتعزيز قدرة وأداء اللجان الوطنية لمكافحة الفساد لكي تتمكن بشكل أفضل من منع الفساد وكشفه ومكافحته (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)؛
	(و) دعم جهود تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية للقائمين على إنفاذ القانون وموظفي القضاء، ودعم آليات ضمان النزاهة المتعلقة بهم (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة).
	الهدف 1-6
	دعم أمن المجتمع والتماسك الاجتماعي
	الإجراءات الإرشادية:

	(أ) دعم وضع استراتيجية لأمن المجتمع والتماسك الاجتماعي في بلدان الساحل من خلال الحوار المتسم بطابع المشاركة والانفتاح أمام الجميع (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)؛
	(ب) تعزيز أمن المجتمع والتماسك الاجتماعي وتعزيز إتاحة الخدمات القضائية على المستوى المحلي، بما في ذلك مراكز الشرطة والمحاكم ومرافق المساعدة القانونية والإصلاحيات من أجل تسهيل إمكانية الحصول على خدمات أمنية وقضائية تتسم بالفعالية وسرعة الاستجابة ويخضع مقدموها للمساءلة بشأنها (إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة).
	الهدف 1-7
	مساعدة بلدان الساحل في إنشاء نظم وطنية وإقليمية للإنذار المبكر لكي يتسنى لها التصدي لتحديات الحوكمة وتهديدات الأمن التي يحتمل أن تواجهها
	الإجراءات الإرشادية: 

	(أ) دعم الحكومات والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وغيرها من الكيانات الإقليمية في تعزيز آليات الإنذار المبكر القائمة، مثل شبكة الإنذار المبكر والاستجابة التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفي تشجيع إنشاء روابط بين هذه الآليات وفي تعزيز قدراتها التحليلية (مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛
	(ب) تشجيع الحوار الإقليمي بين شيوخ القبائل والقيادات الأهلية وقادة المنظمات الدينية بغية مناقشة عدة أمور من بينها إقدام الجماعات المتطرفة على تجنيد الأفراد في صفوفها، وتشجيع إنشاء آليات أهلية لمنع نشوب النزاعات وحلها (إدارة الشؤون السياسية والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب)؛
	(ج) دعم زيادة مشاركة الشباب والنساء وخبراء قضايا التمايز بين الجنسين في محادثات السلام، وفي مفاوضات اتفاقات السلام وفي الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية (مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة).
	الهدف 1-8
	تشجيع تأسيس نظم للحوكمة المستدامة في قطاع الأمن في بلدان منطقة الساحل عن طريق التشجيع على إنشاء مؤسسات أمنية وقضائية مقننة تتسم بالحرفية وتخضع للمساءلة، وتقديم الدعم لهذه المؤسسات
	الإجراءات الإرشادية:

	(أ) بناء قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية على تعزيز الحوكمة في قطاع الأمن بمنطقة الساحل من خلال: ’1‘ دعم إنشاء إطار تنسيق يتيح الربط بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في مجال إصلاح قطاع الأمن؛ ’2‘ دعم المبادرات الوطنية القائمة في مجال إصلاح قطاع الأمن وبخاصة تلك المتعلقة بإصلاح قطاع الدفاع وذلك عن طريق تقديم المساعدة الاستراتيجية والتقنية لها (مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا وإدارة عمليات حفظ السلام)؛
	(ب) تعزيز المحافل دون الإقليمية المشتركة القائمة وتوسيع قاعدة أنشطتها بغية تيسير تبادل الدروس وأفضل الممارسات والمعلومات بشأن مسائل الحوكمة في قطاعي الأمن والدفاع في غرب أفريقيا، بما في ذلك عن طريق دعم جهود الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا لتمكينها من الانتهاء من إنجاز إطار السياسات دون الإقليمي وخطة العمل دون الإقليمية للحوكمة في قطاع الأمن وتنفيذهما (مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا وإدارة عمليات حفظ السلام).
	الغاية الاستراتيجية الثانية: تمكين آليات الأمن الوطنية والإقليمية من التصدي للتهديدات العابرة للحدود 
	ينبغي تدعيم آليات الأمن الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية التي ترتكز على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وينبغي مساعدتها لكي تعمل بكامل طاقتها. وقد خطت بلدان المنطقة، في سياق استجابتها لأزمة مالي، خطواتها الأولى صوب زيادة التعاون، في مجالات من بينها تبادل المعلومات. وقد اضطلع بأدوار هامة في هذا المجال كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا وتجمّع الساحل والصحراء. ومن الأهمية بمكان أن نبني على هذه الجهود، من أجل تشجيع بناء الثقة بين البلدان التي يحظى التعاون بينها بأهمية قصوى، ومن أجل تعزيز قدرات هذه البلدان على مواجهة التهديدات العابرة للحدود. وتضطلع بتنفيذ مبادرات هامة في هذه المجالات كيانات للأمم المتحدة، مثل مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وإدارة عمليات حفظ السلام، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وفريق الرصد التابع للجنة المنشأة عملا بالقرار 1267، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على أسرة الأمم المتحدة، عند معالجتها الأزمة الراهنة في منطقة الساحل، أن تحقق المواءمة بين مختلف مبادراتها بطريقة شاملة ومتكاملة، بحيث تضمن ارتكاز هذه المبادرات على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وذلك نظرا لتفشي الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب في المنطقة، وهي مشاكل خطيرة لا تحظى دائما بالاهتمام الكافي. وتشمل الأهداف الرئيسية والإجراءات الإرشادية ما يلي:
	الهدف 2-1
	النهوض بعمليات تحليل الأمن الإقليمي ورصد التهديدات العابرة للحدود التي تضطلع بها الأمم المتحدة في منطقة الساحل
	الإجراءات الإرشادية:

	(أ) سوف تتعاون عناصر منظومة الأمم المتحدة في تحديد أوجه القصور في الأطر القائمة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و مكافحة الإرهاب، وذلك استنادا إلى الاستقصاءات الموجودة للتدابير والآليات الأمنية، ومنها تقرير بعثة التقييم المعنية بتأثير الأزمة الليبية على منطقة الساحل (S/2012/42، المرفق الثاني)، فضلا عن عمليات الاستقصاء التفصيلية التي سبق أن اضطلع بها كل من فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب. وسوف تكثف المنظومة جهودها الرامية إلى توعية أصحاب المصلحة الوطنيين بما هو متاح من استراتيجيات وتكنولوجيات، وذلك توخيا لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد (فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا)؛
	(ب) سوف يتعاون مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، في إطار اضطلاعه بمهمة الدبلوماسية الوقائية المنوطة به، مع باقي عناصر منظومة الأمم المتحدة في سبيل تعزيز قدرته التحليلية وتحسين تبادل المعلومات داخل منظومة الأمم المتحدة في هذه المنطقة دون الإقليمية. وفي إطار هذا الجهد، سوف يتعاون موظف اتصال تابع لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، يتخذ من مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا مقرا له، مع محللي إدارة شؤون السلامة والأمن الموجودين بالمنطقة، ومع فريق الرصد التابع للجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 وغيره من موظفي الأمم المتحدة المعنيين، مثل مستشاري السلام والتنمية، وذلك بهدف دعم القدرة التحليلية لمكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا (مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا وإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة شؤون السلامة والأمن).
	الهدف 2-2
	تعزيز القدرات الوطنية، بطرق من بينها تحسين التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية من أجل التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، بأساليب تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
	الإجراءات الإرشادية:

	(أ) يمثل ضمان تطبيق نهج أكثر تنسيقا وترابطا على المستوى الوطني خطوة مهمة نحو زيادة فعالية إدارة الحدود في المنطقة. وسيلزم أن تحقق أجهزة قطاع الأمن التكامل والتنسيق بين الأنشطة التي تضطلع بها في مجال إدارة الحدود. وعلى صعيد إجراءات المواجهة، سوف تتولى كيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب (فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) قيادة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى دعم بلدان المنطقة في وضع آليات تنسيقية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك من أجل تمكين الشرطة وحرس الحدود والجيش والجمارك ومستشاري الأمن الوطني من العمل سويا بأسلوب مترابط يمتثل لمعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون. وسوف تنشأ أيضا آلية لتبادل المعلومات بين آليات التنسيق في البلدان المجاورة. ويُنتظر في عام 2013 أن تشرع فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في التنفيذ التجريبي في بوركينا فاسو لمشروع أولي في منطقة الساحل، بالتعاون مع كيانات الأمم المتحدة المعنية في إطار مبادرة المساعدة المتكاملة لمكافحة الإرهاب التابعة لفرقة العمل المذكورة. ومتى شُرع في مشاريع أخرى في المنطقة، سوف تبذل جهود من أجل إنشاء شبكة إقليمية من شأنها المساهمة في بناء آلية إقليمية فعالة للإنذار المبكر (فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)؛
	(ب) استخدام فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب كمنبر لتنسيق جهود كيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب في سبيل توفير حلول ملائمة لظروف كل بلد تتيح لها تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بما في ذلك تنفيذ العنصر الرابع من الاستراتيجية المتعلق باحترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب (فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا)؛
	(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى تيسير تقديم المساعدة الفنية في مجال بناء قدرات الشرطة والنيابة العامة والقضاء في بلدان الساحل في مجال مكافحة الإرهاب، في إطار احترام حقوق الإنسان (فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة عمليات حفظ السلام)؛
	(د) دعم تطوير المناهج الدراسية التي تقدمها مؤسسات التدريب العاملة في مجالي إنفاذ القانون والقضاء ودعم الارتقاء بالمهارات والأساليب التي تتيح إجراء تحقيقات متعمقة، على النحو الذي يتماشى مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان ومعايير سيادة القانون. ويدخل ضمن ذلك تحسين التعاون بين مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة. وسيُولى اهتمام خاص لمسائل الاتجار بالمخدرات والأسلحة، والاتجار في البشر، والأنشطة الإرهابية والتحقيقات المالية (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)؛
	(هـ) مواصلة تحسين فعالية مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية في التصرف حيال جرائم غسل الأموال والجرائم المالية. وسوف يتطلب ذلك من جميع السلطات المعنية أن تنتهج نهجا موجها نحو الأصول عند التحقيق أو المقاضاة في القضايا المتصلة بالاتجار غير المشروع أو الإرهاب، وأن تنخرط بنشاط في العمل مع وحدة الاستخبارات المالية في بلدها، وأن تواصل تطوير أو تعزيز النظم الوطنية لتحديد عائدات الجريمة وضبطها ومصادرتها وإدارتها (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة).
	الهدف 2-3
	تعزيز القدرات الوطنية على الإدارة الفعالة للحدود، بطرق منها تحسين التنسيق في ما بين المؤسسات الوطنية المعنية
	الإجراءات الإرشادية:

	(أ) التشجيع على وضع استراتيجيات وطنية متكاملة وشاملة لمكافحة الإرهاب تشمل عنصرا خاصا بأمن الحدود (فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب)؛
	(ب) دعم تطوير وحدات تبادل المعلومات الجمركية وتحليلها من أجل مراقبة فعالة للحدود (المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب)؛
	(ج) دعم تنفيذ نظم الإدارة الآلية للبيانات في المعابر الحدودية، أو تعزيزها، مع استحداث وصلات رابطة بقواعد بيانات الإنذار الوطنية والدولية من أجل الكشف عن حركة الإرهابيين والمجرمين الآخرين عبر الحدود ومنعها (المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب)؛
	(د) القيام بتوعية وتدريب موظفي الجمارك الأماميين على كشف النقل غير المشروع للنقد والصكوك لحامله القابلة للتداول ومنعه ومكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة (فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)؛ 
	(هـ) تقديم المشورة إلى حكومات المنطقة في ما يتعلق بوضع استراتيجيات فعالة لإدارة الحدود، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك أفضل طرائق تنسيق عمليات مراقبة الحدود التي تتبعها الوكالات المعنية على الصعيد الوطني وبالاشتراك مع الدول المجاورة للتصدي للاتجار غير المشروع وتحركات المجرمين عبر الحدود، بمن فيهم الإرهابيون، وزيادة قدرات إدارة الحدود في ما يسمى ”المدن المركزية“ التي تعبر منها كميات كبيرة من السلع المحظورة (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا).
	الهدف 2-4
	تعزيز القدرات الإقليمية على التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية
	الإجراءات الإرشادية:

	(أ) دعم الاتحاد الأفريقي في تنفيذ استنتاجات الاجتماع المعني بالتعاون الأمني وتفعيل منظومة السلم والأمن الأفريقية في منطقة الساحل والصحراء، الذي عقد في موريتانيا في 17 آذار/مارس 2013 (مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب)؛
	(ب) تقديم المساعدة التقنية ودعم تنفيذ الإعلان السياسي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وخطة عملها الإقليمية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة وتعاطي المخدرات في غرب أفريقيا للفترة 2008-2015 (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا وإدارة عمليات حفظ السلام)؛
	(ج) دعم المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وآلياتها، مثل المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب للتمكين من تعزيز تبادل المعلومات وأفضل الممارسات (مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب).
	الهدف2-5
	تعزيز التعاون الإقليمي والأقاليمي فيما بين دول منطقة الساحل وغرب أفريقيا والمغرب العربي، بطرق منها وضع نهج منسقة ترمي إلى مكافحة الاتجار غير المشروع، ومراقبة الأسلحة وتحركات العناصر المسلحة والإجرامية، بمن فيهم الإرهابيون، وتعزيز ولاية فرض الحظر على توريد الأسلحة عملا بالقرار 1267
	الإجراءات الإرشادية:

	(أ) تعزيز آليات التعاون القضائي دون الإقليمي الموجودة، ولا سيما المنتدى القضائي الإقليمي لبلدان منطقة الساحل، وشبكة السلطات المركزية والمدعين العامين في غرب أفريقيا، وخاصة في ما يتعلق بصياغة وتجهيز طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير سيادة القانون (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب)؛ 
	(ب) توعية حكومات منطقة الساحل والجهات الفاعلة من المجتمع المدني بالمعايير الدولية لتحديد الأسلحة الصغيرة لعام 2012 التي وضعت في إطار آلية تنسيق الأعمال المتعلقة بالأسلحة الصغيرة، والتي توفر إرشادات واضحة بشأن إرساء ضوابط للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والحفاظ عليها. وستبذل أيضا جهود لدعم بلدان المنطقة في التنفيذ الكامل لاتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها وغيرها من المواد ذات الصلة (آلية تنسيق الأعمال المتعلقة بالأسلحة الصغيرة)؛
	(ج) القيام، استنادا إلى استنتاجات المؤتمر المعني بالتعاون في مراقبة الحدود في منطقتي الساحل والمغرب العربي الذي عقدته فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في الرباط في الفترة من 13 إلى 15 آذار/مارس 2013، بتيسير عقد اجتماعات سنوية لموظفي مراقبة الحدود والمسؤولين الأمنيين (موظفي الجمارك، وشرطة الحدود، والاستخبارات) التابعين للدول المعنية، بغية استحداث شبكات للخبراء وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون في مراقبة الحدود بطريقة مراعية لحقوق الإنسان (المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وفريق الرصد التابع للجنة المنشأة عملا بالقرار 1267)؛ 
	(د) دعم إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو مذكرات تفاهم أو غيرها من الترتيبات، للتمكين من التعاون وتنسيق جهود مراقبة الحدود في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل (المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا)؛ 
	(هـ) الحفاظ على نظام جزاءات مواكب لأحدث المستجدات خاص بتنظيم القاعدة والمنتسبين إليه بموجب النظام المنشأ عملا بالقرار 1267 ( قرار مجلس الأمن 2083 (2012)) . وسوف يشمل ذلك عقد اجتماع إقليمي لأجهزة الاستخبارات لتبادل المعلومات بشأن التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة والمنتسبون إليه وتحديث المعلومات ذات الصلة بنظام الجزاءات الموجهة المنشأ عملا بالقرار 1267 (فريق الرصد التابع للجنة المنشأة عملا بالقرار 1267)؛
	(و) دعم الجهود الرامية إلى تحسين الاتصال وتبادل المعلومات الاستخباراتية، بما يتمشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، في ما بين المطارات في أمريكا اللاتينية وغرب أفريقيا، ومنطقة الساحل، والمغرب العربي، وأوروبا، من أجل التصدي للاتجار غير المشروع في نقاط المنشأ والعبور والمقصد، بطرق منها إنفاذ عمليات حظر السفر ذات الصلة (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)؛
	(ز) تحسين التنسيق في ما بين الدول المعنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية المخطوطات القديمة وغيرها من أنواع التراث الثقافي المنقول المحمي لمالي، وفقا لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لعام 1970، وبخاصة المادة 9 منها، واتفاقية معهد الأمم المتحدة الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة لعام 1995 (اليونسكو وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي).
	الغاية الاستراتيجية الثالثة: تكامل الخطط والتدخلات الإنسانية والإنمائية من أجل بناء القدرة على التحمل في الأجل الطويل
	تبني النهج المتعددة القطاعات قدرة سكان منطقة الساحل على التحمل، وذلك من خلال مد الجسور بين البرامج الإنسانية والإنمائية بهدف التصدي للأسباب الجذرية والعواقب اللاحقة لانعدام الأمن الغذائي والتغذوي وأوجه الضعف الأخرى وتعزيز التنمية الطويلة الأجل. وسيساعد التخطيط والتنفيذ المتماسكان والمتعاضدان والمنسقان من خلال أنشطة إنسانية وإنمائية في تقديم مجموعة ناجعة من عناصر القدرة على التحمل إلى المجتمعات المحلية الأضعف. وسيظل الأمن الغذائي والتغذوي في صلب استراتيجية القدرة على التحمل. وتوجد في صميم هذا الجهد الأهداف والإجراءات الإرشادية التالية:
	الهدف 3-1
	دعم أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين والإقليميين، من أجل القيام على نحو أفضل بتحديد الأسر المعيشية الضعيفة وتتبع حالتها، وذلك بطريقة تشاركية
	الإجراءات الإرشادية: 

	(أ) كفالة القيام على نحو فعال وعلى الصعيدين الوطني والإقليمي بجمع بيانات مصنفة وإدارة المعلومات للتمكين من تحديد السكان الضعفاء وتتبع حالتهم بشكل أفضل (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان)؛
	(ب) دعم الآليات والشبكات في المنطقة (الإطار المنسق والمحسَّن، والآلية الإقليمية لمنع حدوث الأزمات الغذائية وإدارتها، وشبكة منع حدوث الأزمات الغذائية) في تقديم معلومات وتحليلات ذات نوعية جيدة بشأن الأمن الغذائي وفي الوقت المناسب من أجل الاسترشاد الفعال بها في عملية صنع القرار واستنفار الجهود للقيام بأعمال وقائية مبكرة (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف).
	الهدف 3-2
	دعم الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على تقديم تغطية منصفة وفعالة للخدمات الاجتماعية الأساسية والتشجيع على إقامة نظم فعالة للحماية الاجتماعية 
	الإجراءات الإرشادية:

	(أ) دعم إنشاء نظم فعالة للرصد (اليونيسيف)؛
	(ب) كفالة حصول السكان الضعفاء على خدمات اجتماعية أساسية كافية وشاملة دون تمييز، واستفادتهم من شبكات الحماية والأمان الاجتماعيين، كأساس لبناء وحماية رأس المال البشري والثروة البشرية، والحد من قابلية تأثر الأسر المعيشية بالصدمات الداخلية والخارجية (اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي)؛
	(ج) دعم وضع وتنفيذ سياسات وقوانين وطنية شاملة بشأن الحماية الاجتماعية وأطر مؤسسية وأطر ميزانية خاصة بها، تمشيا مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية)؛
	(د) دعم وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وأطر ميزانية خاصة بالتغذية (اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة)؛
	(هـ) كفالة تزويد المجتمعات المحلية بالمعلومات عن توافر الخدمات الأساسية؛ وتيسير المشاركة المجتمعية في تحديد المعوقات وتصميم الحلول المحلية التي تحسن القدرة المجتمعية على التحمل؛ وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على المطالبة بالخدمات الأساسية (اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي).
	الهدف 3-3
	تعزيز القدرات الأسرية والوطنية والإقليمية على إدارة المخاطر
	الإجراءات الإرشادية:

	(أ) دعم المبادرات والتعاون على الصعيد الإقليمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو وبرنامج الأغذية العالمي)؛
	(ب) تعزيز قدرات إدارة المخاطر القائمة على المشاركة وتشجيعها على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية واليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي)؛
	(ج) دعم إنشاء مخزونات وطنية وإقليمية لتوفير الأمن الغذائي، بغية تنظيم الأسواق وتلبية الاحتياجات الغذائية المؤقتة (برنامج الأغذية العالمي)؛
	(د) تعزيز الآليات الوطنية والإقليمية للإمدادات الإنسانية لتقديم المساعدة الإنسانية في حينها بشكل فعال (اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة)؛
	(هـ) دعم استراتيجيات الاتصال الهادف إلى تغيير السلوك من أجل تعزيز التغييرات الفردية والمجتمعية التي تؤدي إلى اعتماد ممارسات تعزز القدرة الفردية والأسرية على التحمل، بطرق منها تحسين التغذية (هيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان)؛
	(و) مسح معارف الشعوب الأصلية وتشجيع استخدامها لإثراء نظام الإنذار المبكر؛ وتعزيز شبكات الفئات الضعيفة بشأن مسائل الدعوة المحددة من خلال التحليل التشاركي لقابلية التأثر (اليونسكو).
	الهدف 3-4
	تعزيز السبل المستدامة لكسب الرزق 
	الإجراءات الإرشادية:

	(أ) تحديد سبل كسب الرزق وقدرات الأطراف الاقتصادية الفاعلة على الصعيد الوطني، ودعم السبل المستدامة لكسب الرزق وإيجاد فرص العمل، بما في ذلك فرص العمل المستدامة، مع توفير ظروف عمل عادلة ومواتية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة)؛
	(ب) حماية القدرات الإنتاجية للسكان عن طريق دعم وضع برامج لها تأثير على التغذية بما في ذلك في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والحد من الفقر، والتنمية، والصحة العامة، والتعليم، والحماية الاجتماعية (اليونيسيف ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية)؛
	(ج) توفير فرص زراعية ورعوية أفضل لكسب الرزق عن طريق زيادة الاستثمار، واستخدام تقاوي وأنواع قادرة على التحمل، وخدمات الإرشاد الريفي، وهياكل أساسية جديدة (منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية)؛
	(د) تعزيز روابط صغار المزارعين بالقطاع الخاص عن طريق تيسير الحصول على المستلزمات الزراعية وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق، وتعزيز نظم سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة (منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي)؛
	(هـ) دعم حقوق ملكية الأراضي ومسؤولياتها على الصعيدين المحلي والوطني (منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة الدولية للهجرة)؛
	(و) تشجيع استحداث سبل بديلة لكسب الرزق من خلال تطوير سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة، وتشجيع مشاريع تجهيز الأغذية والمشاريع الصغيرة، وإتاحة إمكانية الحصول على القروض البالغة الصغر في الأرياف، والتدريب المهني، وتعزيز التجارة الإقليمية وإمكانية الحصول على الطاقة المستدامة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والوظائف الخضراء (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية)؛
	(ز) تعزيز ودعم مخططات التوظيف المتصلة بصيانة البنية التحتية والأصول الإنتاجية الأساسيتين وإعادة تأهيلهما وتحسينهما (منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة)؛
	(ح) دعم وحماية المزارعين من خلال كفالة استفادتهم من مرافق يعول عليها لتوفير القروض البالغة الصغر في الأرياف ومخططات التأمين على المحاصيل والخدمات المالية الأخرى (برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية)؛
	(ط) دعم جهود مسح المعرفة المحلية المتعلقة بسبل كسب الرزق والآليات المحلية للتعامل مع الأزمات وتعزيز القدرة على التحمل (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي).
	الهدف 3-5
	تعزيز الاستدامة البيئية من خلال آليات وطنية وإقليمية لإدارة الموارد الطبيعية وبرامج وطنية وإقليمية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مع التركيز بوجه خاص على المياه
	الإجراءات الإرشادية:

	(أ) دعم الإدماج الممنهَج لسياسات وبرامج الحد من الفقر والاستدامة البيئية في أطر قانونية تشجع على الحفاظ على النظم الإيكولوجية واستخدام الأراضي وتخطيط الأراضي، مع التركيز على النهج المتكاملة إيكولوجيا (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة)؛
	(ب) تقديم المساعدة التقنية إلى اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل وهيئات دون إقليمية أخرى بشأن إدارة الموارد الطبيعية الإقليمية وتعزيز قدرات هذه اللجنة وتلك الهيئات (منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛
	(ج) تعزيز إدارة الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية والأنشطة الإنتاجية الأخرى بطريقة تركز على المزارعين (منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية)؛
	(د) تعزيز آليات إدارة المياه والأراضي وتقديم المساعدة التقنية وخدمات بناء القدرات لهيئة حوض نهر النيجر ومنظمة حوض نهر السنغال ولجنة حوض بحيرة تشاد (برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونسكو).

