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 الساحل   التقدم احملرز حنو تنفيذ استراتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة  
 

 العامتقرير األمني   
 

 مقدمة -أوال  
ّ  أ  أوـوم    2056ُيقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن  - ١ الذي طلب فيه اجمللـس يل

بوضع وتنفيذ استراتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقـة السـاحلك امـا أمـه مقـدم أيالـا عمـال        
ــ ر       ــن واملـــ ــس األمـــ ــن جملـــ ــاور عـــ ــن الســـ ــا  الرااســـ ــطس  27بالبيـــ  20١4آب/أغســـ

(S/PRST/2014/17       أ  أودم تقريرا يلىل جملس األمـن عـن التقـدم احملـرز  ّ (، الذي طلب فيه يل
تنفيــذ اســتراتيجية األمـــم املتحــدة املتكاملـــة ملنطقــة الســـاحل مــن  ـــال  يلحاطــة  ـــفوية         

ويلحاطـــة   موعـــد ال يتجـــاوز   ، ومـــن  ـــال  تقريـــر   20١4اـــامو  األو /ويســـم    ١5
 ك20١5تشرين الثاين/موفم   30
حزيـرا /   ١ويلخص هذا التقرير التطورات الرايسية   منطقة الساحل   الفتـرة مـن    - 2

، ويتالمن معلومـات مسـتكملة عـن حالـة     20١5تشرين األو /أاتوبر  30يلىل  20١4يوميه 
عـن اهوـوو املبذولـة مـن أعـل تعزيـز        تنفيذ االسـتراتيجية املتكاملـةك ويتالـمن أيالـا معلومـات     

امللكية اإلوليميـة وتوطيـد الشـرااة، واـذلب املبـاورات واهوـوو التنسـيقية اإلوليميـة والدوليـة          
املبذولة من أعـل حشـد املـوارو املاليـة الالزمـة لتنفيـذ االسـتراتيجية املتكاملـةك وهـو يسـتند يلىل           

عوثن اخلاص ملنطقة الساحل يلىل جملس األمـن  التحليل الوارو   اإلحاطة الشفوية اليت ودموا مب
 (كS/PV.7335)امظر،  20١4اامو  األو /ويسم   ١١  
  

 االجتاهات النا ئة   منطقة الساحل -ثاميا  
ال تـــزا  اةالـــة   منطقـــة الســـاحل تشـــكل مســـدر ولـــتك امـــا ال تـــزا  العمليـــات  - 3
تخابية تشكل مسدر توتر   بلدا  الساحلك وال تزا  اذلب اةالة األمنيـة غـم مسـتقرة،    االم

http://undocs.org/ar/S/PRST/2014/17
http://undocs.org/ar/S/PV.7335
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ــذين         ــاب الل ــاّ، واســتمرار االجتــار غــم املشــرو  واإلره ــا وم ــتني   ليبي ــع اســتمرار األزم  م
يشــكال   طــرين رايســيني يوــدوا  األمــن اإلوليمــنك وال تــزا  التحــديات   جمــاّ اةوامــة 

ــب  ــن، يلىل عام ــة        واألم ــة اإلمســامية   منطق ــروي اةال ــل تســوم   ت ــا ، عوام ــم املن ــار ت  آث
ــة اإلمســاميةك       الســاحل، حيــت يرتفــع عــدو الســكا  املشــروين ومــن هــم   حاعــة يلىل اإلغاث

 وفالال عن ذلب، ال يزا  متويل املساعدة اإلمسامية غم اافك
 

 االجتاهات   جماّ السياسة واةوامة -ألف  
ــزا  اةو - 4 ــات       ال ت ــزا  عملي ــدا  الســاحلك وال ت ــة هشــة   معظــم بل ــة الدرقراطي ام

االمتقا  السياسن والعمليـات االمتخابيـة   املنطقـة تشـكل مسـدر تـوتر واضـطرابات  تملـة،         
ــرين      ــذ تشـ ــو منـ ــا فاسـ ــة   بوراينـ ــدة اهاريـ ــا  املعقـ ــة االمتقـ ــن عمليـ ــم ذلـــب مـ ــا يتالـ امـ

ــوبر  ــع   أيل  20١4األو /أات ــذي وو ك و  الووــن مفســه،  20١5و /ســبتم  واالمقــالب ال
تطـورا هامـا بالنسـبة لعمليـة  قيـت       20١5اا  توويع اتفاق السالم   مـاّ   منتسـف عـام    

 االستقرار   البلد واالستقرار العام   املنطقةك
مشاراة  راام معينة من السكا ، مبا   ذلـب فئـات الشـباب والنسـا       تعزيز وينب ن - 5

عـات احملليـة الـيت تعـيا   املنـاطت الناايـة،   اةيـاة السياسـية    يـع أحنـا            واألوليات واجملتم
املنطقةك وال تزا  األحوا  االعتماعية واالوتساوية للشباب والنسا    منطقة الساحل تشـكل  

  املااـة مـن السـكا    منطقـة السـاحل تقـل        60 ديا ابماك فعلى الرغم مـن أ  أاثـر مـن    
نة، ال يشارك الشباب بسورة منوجية   عمليـات نـنع القـرار   معظـم     س 25أعمارهم عن 

ــاعن         ــدماعوم االعتم ــت اــبمة  ــو  وو  ام ــةك ويواعــه أيالــا الشــباب عواا ــدا  املنطق  -بل
 االوتساوي، ويعامو  من ارتفا  معدالت البطالةك

وتواعـــه النســـا   ـــديات اعتماعيـــة وثقافيـــة تعـــوق ونـــو ن يلىل املـــوارو والفـــرص    - 6
االوتساوية ومشاراتون   اةياة السياسيةك وتبلغ مسبة متثيل املـرأة   ال ملـا  وعلـى مسـتو      

  املااـــة علـــى التـــواّ   اـــل مـــن بوراينـــا فاســـو، وتشـــاو، ومـــاّ،  ١9و  ١4الـــوزارات 
وموريتاميا، والنيجرك وال تزا  هذه النسب أول اثما مـن املسـتو  األول لتمثيـل املـرأة املقـدر      

  املااــة   جمــا  نــنع القــرار، املنســوص عليــه   يلعــال  ومنــوا  عمــل بــيجني،     30بة بنســ
ك وركـن  50/50) ( من القامو  التأسيسن لال او األفريقن، ومبـدأ التكـاف  بنسـبة     4واملاوة 

أ  يـ ثر العمـل اإليبــاا، مبـا   ذلــب تطبيـت مظـام اةســص، يليبابيـا علــى املشـاراة السياســية        
سبيل املثا ، ففـن السـن ا ، ارتفعـن مسـبة متثيـل املـرأة   اهمعيـة الوطنيـة مـن           للمرأةك وعلى

ــة يلىل  22.7 ــام     42.7  املاا ــات التشــريعية لع ــة متيجــة لالمتخاب ــاو   20١2  املاا ــد اعتم بع
يــنص علــى املســاواة املطلقــة بــني اهنســني    يــع امل سســات العامــة    20١0وــامو    عــام 
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اك و سن أيالا متثيل املرأة   ال ملا    موريتاميا والنيجـر عقـب اعتمـاو    املنتخبة اليا أو عزاي
علـى التـواّك وحت  ـدو حـن ا        2000و  2006وامو  حيدو حسـص متثيـل املـرأة   عـام     

تشاو وماّ أي حسص لتمثيل املرأة   ننع القرار،   حـني أ  النسـبة املعتمـدة   موريتاميـا     
  املااـــة( تقـــل عـــن مســـتو  التمثيـــل األول احملـــدو بنســـبة  ١0نيجـــر )  املااـــة( و  ال 20)

املااة، اما ال تزا  بوراينا فاسو حت تسـل بعـد يلىل املسـتو  احملـدو   مظـام حسسـوا          30
   املااة(ك 30الوطين )

وال تــزا  وو  منطقــة الســاحل تواعــه  ــديات اــبمة علــى مســتو   ارســة الســلطة  - 7
علــى اامــل أراضــيوا وتقــد  اخلــدمات االعتماعيــة األساســية يلىل الســكا ،  اةكوميــة بفعاليــة

سيما أولئب الذين يعيشـو    املنـاطت السـحراوية واملنـاطت  ـبه القاحلـة احمليطـة باملـد ،          وال
ععلوم يشعرو  بإمها  وهتميا اةكومات املرازية  مك و   اولـة ملعاهـة هـذا الوضـع،       ا

ل األ ذ بنظام حكم المرازيك ومع ذلب يواعـه العديـد مـن هـذه     وررت معظم بلدا  الساح
البلــدا ، مــن الناحيــة العمليــة،  ــديات   يلرســا  م سســات  ليــة وــاورة علــى أوا  و اافوــاك  

يســتكمل العديــد مــن هــذه البلــدا  النســوص املتعلقــة بتطبيــت الالمرازيــة بتــدابم تنفيذيــة    وحت
 ارو البشرية واملالية وتنمية القدرات احمللية  دووةكاافية، بينما ال تزا  عمليات مقل املو

 
 االجتاهات األمنية   -با   

ال تزا  اةالـة األمنيـة   أف امسـتا  متقلبـةك و ـا يـثم القلـت بشـكل  ـاص األوضـا             - ٨
ــة بواــو       ــذي تشــكله  اع ــد اإلرهــاا ال ــاّ والتودي ــا وم ــن    الســاادة   ليبي ــا م حــرام وغمه

ــاوة   االجتــار باملخــدرات واالرتفــا  اةــاو   أعــداو املوــاعرين      ــة، والزي اهماعــات اإلرهابي
 القامومينيك غم
وعلى الرغم من العملية السياسية اهاري تنفيـذها  ـن رعايـة األمـم املتحـدة   ليبيـا        - 9

  البلـدين تشـكل  طـرا علـى      والتوويع على اتفاق سـالم   مـاّ، ال تـزا  األوضـا  األمنيـة     
االستقرار اإلوليمنك وال تزا  ليبيا مالذا آمنا للجماعات اإلرهابية النشطة   منطقة السـاحل،  
مبا فيوا تلب اليت ُيزعم أ   ا عالوات بتنظيمن القاعدة والدولة اإلسـالمية   العـراق والشـامك    

ــات اــبمة مــن األســلحة     ــومس مســاورة امي ــر وت غــم املشــروعة علــى طــو   وتوانــل اهزاا
ــذ اار       ــلحة والـ ــني باألسـ ــابيني احململـ ــل اإلرهـ ــا  ووافـ ــا وتعترضـ ــع ليبيـ ــة مـ ــدوومها الوطنيـ حـ
واملتفجراتك ومـع ذلـب، فـإ  عـدم وعـوو آليـات وطنيـة وويـة لرنـد األسـلحة يشـكل أيالـا             

 مسدرا من مساور امعدام األمن واالستقرارك
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مـات غـم املتنـا رة   الشـما  واهنـوب،      و  ماّ، اثفن اهماعات اإلرهابية ا ج - ١0
وامتقلن اذلب   اجتاه اهنوب و نن هجمات   الوسـ،، للـن العانـمة بامـااو وعلـى      
اةـدوو مــع بوراينـا فاســو وموريتاميـا، و  اهنــوب   املنطقـة اةدوويــة مـع اــوت ويفــوارك      

عـن ا جـوم املسـلم     وأعلنن  اعة متطرفة عنيفة عديدة هن عبوة  رير ماسـينا، مسـ وليتوا  
، وُيشتبه أيالا   أهنـا هـن الـيت    20١5على بلدة تيننكو   منطقة موبيت   اامو  الثاين/يناير 

ارتكبــن ا جمــات األ ــر    وســ، مــاّك و ــال  الفتــرة املشــمولة بــالتقرير أعلنــن أيالــا   
ــيت ُمفــذت   الب      ــة ال ــدا   اعــات تنشــ،   لــا  مــاّ مســ وليتوا عــن ا جمــات اإلرهابي ل

 اجملاورة، مبا   ذلب اهزاار وبوراينا فاسو والنيجرك
و  منطقــة حــوة تــمة تشــاو، اث فــن  اعــة بواــو حــرام اإلرهابيــة عملياهتــا،       - ١١

الكاممو  وتشاو، والنيجر، و  الشما  الشرون من ميجميا،  ا أو  يلىل تشريد ما يزيـد عـن   
 ـخص يلىل الكـاممو  وتشـاو     200 000و  مليو   خص   الدا ل   ميجميـا وهـ   ١.2

والنيجــرك وارتكبــن هــذه اهماعــة امتــوااات منوجيــة وواســعة النطــاق ةقــوق اإلمســا ،          
ذلب عمليات القتل واال تطاف واالغتساب، واستخدام األطفا    األعمـا  العداايـة،      مبا

يم بواــو حــرام مبــا   ذلــب عمليــات الــتفجم االمتحــاري، وتــدمم املمتلكــاتك وفســلن تنظــ 
طفـل عــن أسـرهم   منطقـة لـا   ـرق ميجميـا وحــدهاك        23 000املتمـرو مـا ال يقـل عـن     

وللتسدي بفعالية للوجمات اليت تشنوا هذه اهماعة، أمشأت الدو  األعالا    هنـة حـوة   
ــن        ــة م ــة العمــل املشــتراة املتعــدوة اهنســيات، املكوم ــنن فرو  ٨ 700تــمة تشــاو واــذلب ب

 بدأت تنفذ عمليات ضد  اعة بواو حرامكعندي، واليت 
وال تــزا  منطقــة الســاحل هــن مراــز االجتــار باملخــدرات، وتالــم  ــبكات متتــد يلىل     - ١2

غرب أفريقيا ويلىل لا  أفريقياك وال يزا  االجتـار غـم املشـرو  بـاملواو، مبـا   ذلـب السـجاار        
ذلـــب بســـبب ضـــلو  واملخـــدرات واملوـــاعرين، يشـــكل هتديـــدا اـــبما ل مـــن اإلوليمـــن، و  

اجملموعات املسلحة واةراات اإلرهابية   هذا النشاط، فالال عن تنافسوا على مراوبـة طـرق   
التوريبك وتـوفر اهماعـات املسـلحة  ـدمات األمـن واةراسـة لقوافـل االجتـار    يـع أحنـا            

السـالم   املناطت اخلاضعة لسيطرهتا مقابل مبالغ ابمة من املـا ك ويـ ثر ذلـب سـلبا علـى عمليـة      
ــرو ك و       ــم املشـ ــار غـ ــن االجتـ ــت مـ ــبمة الـــيت تتحقـ ــة الكـ ــبب املكاســـب املاليـ ــاّ، بسـ   مـ

ــام ــن    20١4 عـ ــل عـ ــا ال يقـ ــاّ مـ ــلطات   مـ ــبطن السـ ــايني   3.6، ضـ ــن الكواـ ــا  مـ أطنـ
 أطنا  من القنبك 4.7 و

و تل منطقة السـاحل أيالـا مووـع السـدارة   اإلجتـار بالبشـر وا جـرة اهماعيـة مـن           - ١3
ريقيا عنوب السحرا  الكـ   يلىل لـا  أفريقيـا وأوروبـاك فاملنطقـة هـن مقطـة امطـالق و ـر           أف
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عبور املوـاعرين غـم الشـرعيني واملشـروين وسـرا البـاحثني عـن السـالمة واةمايـة   اخلـار ك           
وودرت املنظمة الدولية للوجرة، بنا  علـى أوـوا  السـلطات احملليـة   أغـاويز )لـا  النيجـر(،        

موـاعر ومشـرو وسـرا يـد لو  األراضـن الليبيـة عـن طريـت لـا            2 000ال يقـل عـن    أ  ما
النيجر ال أسبو ك وغالبا ما يالطر ه ال  املواعرين يلىل وفع مبالغ ابمة مـن املـا  لشـبكات    
التوريب لتمكينوم من عبور مناطت  اسعة و فوفة باملخاطر، مبا   ذلـب   ليبيـا، مـن أعـل     

لوم يلىل أوروباك ومن العوامل الرايسية اليت تدفعوم يلىل ا جـرة والتشـرو   الونو  يلىل ووارب تق
االوتســاوية  -القسـري التــدهور البيئــن، واال ـتالالت التجاريــة، وضــعف التنميـة االعتماعيــة    

 وضعف اةكم، وامتوااات حقوق اإلمسا ، وامعدام األمن والزناعات اليت طا  أمدهاك
ــا  ) ، أطلقـــن 20١4و  آب/أغســـطس  - ١4 ــة بار ـ ــا عمليـ ــة Barkhaneفرمسـ ( ملكافحـ

عنـدي متراـزوا    3 500اإلرهاب   منطقة الساحل ووفعن بقوة عسكرية يسل وواموـا يلىل  
  عــدة وواعــد   بوراينــا فاســو، وتشــاو، ومــاّ، وموريتاميــا والنيجــرك وأســفرت عمليــات    

، عن وتـل أو اعتقـا    مكافحة اإلرهاب اليت مفذهتا عملية بار ا     رااة مع بلدا  الساحل
يلرهاا   سـنة واحـدة، واةـد مـن القـدرات التشـ يلية للجماعـات اإلرهابيـةك          ١00أاثر من 

ــطس   ــني آب/أغسـ ــرة بـ ــبتم  20١4و  الفتـ ــو،  20١5، وأيلو /سـ ــا فاسـ ــذت بوراينـ ، مفـ
وتشاو، وماّ، وموريتاميا والنيجر مثـاين عمليـات عسـكرية مشـتراة عـ  اةـدوو، بـدعم مـن         

ر ــا ، ومســقتوا مــن  ــال  عقــد اعتماعــات فســلية لنــواب رعســا  أراــا  الــدفا   عمليــة با
املســ ولني عــن العمليــات واعتماعــات مســف ســنوية لرعســا  أراــا  الــدفا    اجملموعــة         
اخلماسية ملنطقة السـاحلك وتـدعم أيالـا عمليـة بار ـا  اهوـوو اإلوليميـة الراميـة يلىل مكافحـة          

و، وسامهن    قيـت االسـتقرار   مـاّ بالتعـاو  مـع       اعة بواو حرام   حوة تمة تشا
اهيا املاّ وبالتنسيت مع بعثة األمم املتحـدة املتكاملـة املتعـدوة األبعـاو لتحقيـت االسـتقرار         

 ماّ وبعثة اال او األوروا للمسامهة   تدريب القوات املسلحة املاليةك
 

 االجتاهات اإلمسامية -عيم  
ــزا  العنــ  - ١5 ــة،     ال ي ــة واألوبئ ــالزنا ، وامعــدام األمــن ال ــذاان، وســو  الت ذي ف املــرتب، ب

والكــوارا الطبيعيــة هــن العوامــل الرايســية ورا  االحتياعــات اإلمســاميةك وبســبب ضــعف         
زا ، تفـاوم امعـدام   ـ، وامعـدام األمـن والنـ   20١4احملانيل   أعزا  من منطقة الساحل   عـام  

ت عدا حالة األمـن ال ـذاان للمجتمعـات احملليـة   عنـوب      األمن ال ذاان   املنطقةك وتدهور
يلىل يلطالة موسم اهفـاف   20١4موريتاميا،   حني أو  تأ ر األمطار وعدم امتظاموا   عام 

ــة          ــيا وراب ــاّ، ولــا  الســن ا  و ــرق تشــاوك ويع ــع أحنــا  م ــة    ي ــات احمللي ــى اجملتمع عل
منطقـة حـوة تـمة تشـاو متيجـة العنـف       ماليني  ـخص    ـل امعـدام األمـن ال ـذاان         5
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ماليـني طفـل وو  سـن     5.٨الذي متارسه  اعة بواـو حـرامك و  منطقـة السـاحل، يتعـرة      
اخلامسة خلطر اإلنابة بسو  الت ذية اةـاو أو املتوسـ،ك و  ذروة موسـم اهفـاف،   أيلـو /      

ــامو  مــن امعــدام األمــن ال ــذاان     20١5ســبتم   ــذين اــاموا يع ــو   20عــن ، زاو عــدو ال ملي
ماليـني   4.4 خص وبلغ عدو من هم   حاعة يلىل املسـاعدة ال ذاايـة    يـع أحنـا  املنطقـة      

مليـــو   ـــخص   اـــامو   2.5 ـــخص، أي أ  عـــدوهم زاو زيـــاوة اـــبمة بعـــد أ  اـــا   
 ك20١5الثاين/يناير 

و  حني  ود العديد من بلدا  الساحل هطو  أمطـار بنسـب مقبولـة  ـال  موسـم       - ١6
 ـخص   بوراينـا فاسـو     300 000مطار اةاّ، أةقن الفيالـامات أضـرارا بـأاثر مـن     األ

هكتـار مـن األراضـن الزراعيـةك وهنـاك       700وسماليو  والنيجر وميجميا، وومرت أاثر مـن  
خماوف من احتما  أ  تشجع النباتـات املنتعشـة بفالـل األمطـار تكـاثر اهـراو السـحراوي          

احلك ويستمر تفشن أمفلومزا الطيـور   أعـزا  مـن غـرب أفريقيـا،      أعزا  معينة من منطقة الس
، اامـــن 20١5حيـــت تســـر بن يلىل بوراينـــا فاســـو والنيجـــر وميجميـــاك و  أيلو /ســـبتم  

مليو  طم ود تالررت من الفموس   ميجميا وحدهاك و لـن األوبئـة    ١.7مزرعة و  490
السحايا، واألمراة املتوطنـة مثـل املالريـا،    واألمراة املتكررة مثل الكولما واةسبة والتواب 

تشـكل  ـديات اــ   للسـحة العامــة    يـع أحنـا  منطقــة السـاحلك واــا  تفشـن فــموس        
يليبوال الذي اعتـا  بعـا البلـدا  اجملـاورة ملنطقـة السـاحل مبثابـة رسـالة تـذام وويـة باةاعـة            

 امللحة يلىل تعزيز النظم السحيةك
ــدو الســـك  - ١7 ــا عـ ــة،   ويبلـــغ حاليـ ــا  املنطقـ ــع أحنـ ــارهم    يـ ــن ويـ ــوا مـ ا  الـــذين اوُتلعـ
مليـو    ١.6ماليني  ـخص، وبـذلب يكـو  عـدوهم وـد زاو زيـاوة حـاوة بعـد أ  اـا            4.4

ك و لـن اجملتمعـات احملليـة   لـا  مـاّ تشـود وضـعا        20١4 خص   اـامو  الثاين/ينـاير   
فيمـا صـص عـووة الالعـئني أو  سـني      هشا لل اية للسنة الثالثة على التواّ،    ل آفاق وامتـة  

ــةك و  أيلو /ســبتم    ــداار   حــوة تــمة تشــاو يلىل   20١5اخلــدمات العام ــزنا  ال ، أو  ال
مليو   خص   ميجميا، وهـو   2.١مليو   خص اا  من بينوم  2.5تشريد ما يزيد على 

ل  ــاص، مـا يبعـل أزمـة التشــرو هـذه ثـاين أاــ  أزمـة   القـارةك ورـس ذلــب األطفـا  بشـك          
مليــو  طفــلك  ١.4حيــت يقــدر عــدو املشــروين منــوم حاليــا   ميجميــا والبلــدا  اجملــاورة بـــ   

ــة، ال ســيما يلغــالق اةــدوو، فقــد أثــرت بشــدة علــى األمشــطة االوتســاوية       أمــا التــدابم األمني
ــيةك وازواوت ســبل        ــة والســلع األساس ــا  حــاو   أســعار األغذي ــا أو  يلىل ارتف والتجــارة،  

مــن ال ــذاان ل ســر املعيشــية تــدهورا بســبب اةظــر املفــروة علــى الســيد             العــيا واأل 
 تشاوك تمة
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ـــرة       - ١٨ ـــل للفتــ ــة الساحــ ـــة ملنطقـ ـــة اإلمساميــ ـــة االستراتيجيـ ـــة االستجابــ ـــدف  طــ وهتــ
يلىل تلبية االحتياعات اةاوة واملزمنة مـن  ـال  مبـاورات يلمقـاذ اةيـاة وبنـا         20١4-20١6

كيف، مبا   ذلب بنا  وـدرات اةكومـات ويل ـراك اهوـات الفاعلـة   التنميـة       القدرة على الت
ــبتم    ــوةك و  أيلو /س ــى       20١5بق ــيال عل ــا يزيــد ول ــة م ــات املاحنــة يلىل املنطق ، وــدمن اهو

بليـو  ووالر، الـذي  ـود زيـاوة حـاوة       ١.9مليو  ووالر من أنل ويمـة النـدا  البال ـة     756
ــام   ــدا  ع ــة بن ــالغ 20١4مقارم ــة     ١.4 الب ــ اما اإلمســامية   منطق ــزا  ال ــو  ووالرك وال ت بلي

الساحل تعاين مـن مقـص التمويـل،  ـا يعـوق أمشـطة الووايـة وتلبيـة االحتياعـات اإلمسـامية             
الووــن املناســبك ويتســم التمويــل أيالــا بالتفــاوت بــني القطاعــات، حيــت تتخلــف وطاعــات   

ية والسحة عن الراـب يلذ  سـل علـى أوـل مـن      التعليم واملياه والنظافة السحية واملرافت السح
   املااة من احتياعاهتاك 30
  

 تعزيز امللكية وتوطيد الشرااة -ثالثا  
 ال  الفترة املشمولة بالتقرير، وانلن مبعوثيت اخلانة بذ  اهوـوو مـن أعـل تعزيـز      - ١9

املتكاملةك و لـن اللجنـة   اتساق أمشطة األمم املتحدة   منطقة الساحل   يلطار االستراتيجية 
التوعيوية مبثابة احملفل الرايسـن للتنسـيت الـدا لن فيمـا بـني ايامـات األمـم املتحـدة الـيت تقـوم           
ــة          ــز ملكي ــذ املشــاريع، وتعزي ــووة بتنفي ــى الن ــة عل ــد راــزت اللجن ــذ االســتراتيجيةك وو بتنفي

ــة األمشــطة ال ماجم      ــوطين، وموا م ــن وال ــى الســعيدين اإلوليم ــتراتيجية عل ــع الســياق   االس ــة م ي
 السياسن واألمين املت م   املنطقةك

ومــن أعــل تعزيــز امللكيــة والتعــاو  مــع بلــدا  املنطقــة، أعــرت مبعــوثيت اخلانــة عــدة   - 20
زيارات يلىل مخسـة مـن البلـدا  ذات األولويـة، وهـن بوراينـا فاسـو وتشـاو ومـاّ وموريتاميـا           

دعم والتوعيــه ل فروــة القطريــة ل مــم والنيجــرك ووــد اســت لن أيالــا هــذه الزيــارات لتــوفم الــ 
ــة اتبــا  هنــا يلوليمــن ملواعوــة       املتحــدة   تنفيــذ االســتراتيجية املتكاملــة، والتشــديد علــى أمهي

 التحديات الشاملة لعدة وطاعات   منطقة الساحلك
وأعـرت األمـم املتحـدة سلســلة مـن املشـاورات مـع بلــدا  اجملموعـة اخلماسـية ملنطقــة          - 2١

تـوا الداامـة،  ـا سـاعد علـى تعزيـز التـازر بـني االسـتراتيجية املتكاملـة وبرمـاما            السـاحل وأمام 
ــة الســاحل، وأو  يلىل وضــع        ــية ملنطق ــابع للمجموعــة اخلماس ــة الت ــتثمارات ذات األولوي االس
ــامنيك وتــنص  ريطــة الطريــت علــى نــياغة املشــاريع       ريطــة طريــت لتعزيــز التعــاو  بــني الكي

 ورة مشتراةكوتنفيذها ورندها وتقييموا بس
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 التقدم احملرز   تنفيذ استراتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل -رابعا  
 ال  الفترة املشمولة بالتقرير، وامن مبعوثيت اخلانـة بوضـع آليـات للتعجيـل بتنفيـذ       - 22

وايامــات األمــم االســتراتيجية املتكاملــة مــن وبيــل تقــد  الــدعم الــتقين يلىل املنظمــات اإلوليميــة 
املتحدة من أعل وضع املشاريع اإلوليمية واتفاوات التعاو  بشأ  املساال املواضيعية الرايسـيةك  
وود أتا  ذلب  قيت تقدم ملمـوس   جمـا   ديـد ونـون وتنفيـذ املشـاريع علـى السـعيدين         

 اإلوليمن والوطينك
 

  العام ملنطقة الساحلالدور القياوي والتيسمي ملكتب املبعوا اخلاص ل مني -ألف  
سعيا يلىل تعزيز تنفيذ االسـتراتيجية املتكاملـة، أيـدت مبعـوثيت اخلانـة ملنطقـة السـاحل         - 23

اإلوليمية، وهن عبارة عـن مشـاريع عاليـة األثـر وبـارزة ُنـم من       ‘‘ املشاريع الرايسية’’مفووم 
ــني ا      ــة اخلانــة ل م ــب املبعوث ــدم مكت ــابرة للحــدووك ويق ــاورات ع ــة   سيســا امب ــام ملنطق لع

 الساحل الدعم الفين يلىل ايامات األمم املتحدة املعنية   جما  وضع املشاريعك
وحس ن املكتـب بـأووات االتسـا  الـيت يسـتخدموا بـدف يلبقـا  الالـو  مسـلطا علـى            - 24

التحــديات اإلوليميــة الــيت تواعووــا منطقــة الســاحل، وزيــاوة يلبــراز اهوــوو الــيت تبــذ ا األمــم    
لـت املكتـب مووعـا  ـبكيا وأنـدر جملـة يللكتروميـة فسـلية، واالمهـا ُيسـتخدم             املتحدةك وأط

ــديات         ــى التحـ ــوا  علـ ــلي، األضـ ــة وتسـ ــتراتيجية املتكاملـ ــذ االسـ ــن تنفيـ ــات عـ ــر املعلومـ مشـ
 والنجاحاتك

وبقياوة مبعوثيت اخلانة، ودمن األمم املتحدة أيالا الدعم املبا ـر يلىل بلـدا  السـاحل     - 25
ة   املسـاال الشـاملة، مثـل منـع التشـدو والتطـرف العنيـف ومكافحتـوما،         واملنظمات اإلوليميـ 

 وتعزيز وور املرأة   مواعوة التحديات القاامة   منطقة الساحلك
وأعر  مكتب مبعوثيت اخلانة، بالتشاور مع ايامات األمم املتحدة املعنيـة واملنظمـات    - 26

مر فيـه ازوهـار التشـدو والتطـرف العنيـفك      اإلوليمية، وراسة يلوليمية لتحليل السياق الـذي يسـت  
ويبري حاليا تر ة التونيات الرايسية   التقرير يلىل مشاريع ملموسة ملنـع ومكافحـة التشـدو    

 والتطرف العنيف   منطقة الساحلك
وساعد املكتب أيالا اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل من أعل تنظيم اعتمـا  رفيـع    - 27

يلىل  ١١لتطرف العنيف   منطقة السـاحل،   ميـامن،   الفتـرة مـن     املستو  بشأ  التشدو وا
ك وحالر االعتما  وزرا  الش و  األمنية والدينيـة و ـ ا  مـن بوراينـا     20١5أيار/مايو  ١4

ــا والنيجــر، و ــراا  يلوليميــو  وووليــو ك ومــاوا املشــاراو       فاســو وتشــاو ومــاّ وموريتامي
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شــدو والتطــرف العنيــف، واعتمــدوا يلعالمــا للمجموعــة  التــدابم امللموســة املتخــذة ملكافحــة الت 
ــية ملنطقــة الســاحل بشــأ  مكافحــة التشــدو والتطــرف العنيــف   منطقــة الســاحلك          اخلماس
واإلعال  هو التزام من عامب بلـدا  اجملموعـة اخلماسـية ملنطقـة السـاحل باتبـا  هنـا الـن           

موميــة وبنــا  القــدرات لــد  التســدي للتشــدو والتطــرف العنيــف، مــن  ــال  تعزيــز األطــر القا
الزعما  الـدينيني وضـما   ارسـة الروابـة املناسـبة علـى م سسـات التعلـيم الـديينك وهـو يراـز            
أيالـا علـى يلتاحــة الفـرص للشـباب والنســا ، ومنـع التشـدو   منــاطت االحتجـاز، وبنـا  وــدرة         

طرف العنيـفك  م سسات الدولة على تثقيف السكا ، وتثبي، الندا ات العامة احملرضة على الت
و ا يكتسن أمهية بال ة أ  اإلعال  مص أيالـا علـى يلمشـا   ليـة يلوليميـة ملنـع التشـدو   يلطـار         

 األمامة الداامة للمجموعة اخلماسية   موااشوط، بدعم من األمم املتحدةك
 

 حالة ال اما واملشاريع اإلوليمية -با   
بالتعــاو  الوثيــت مــع  ــراا  وولــيني  مشــروعا يلوليميــا  ١9لقــد إ يلعــداو مــا جمموعــه  - 2٨

وعوات ماحنة على السعيد الثناان   يلطار االستراتيجية املتكاملة، مبا   ذلـب أربعـة مشـاريع    
  يلطار رايزة اةوامـة، ومخسـة مشـاريع   يلطـار رايـزة األمـن، وعشـرة مشـاريع   يلطـار          

علــى حــدة علــى أهنــا  رايــزة القــدرة علــى التكيــفك وُنــن فن ثالثــة مشــاريع   اــل رايــزة   
ــة     “ رايســية”مشــاريع  ــذك وتراــز هــذه املشــاريع علــى  ل ــة   التنفي ينب ــن يلعطاعهــا األولوي

مساال منوا يلوارة اةدوو، وامعدام األمن والتطرف العنيف، واالحتكام يلىل العدالة، ومكافحـة  
ــة األســلحة الســ مة، والر    ــة والعــابرة للحــدوو، ومراوب عــن املتســم اهررــة املنظمــة عــ  الوطني

 بالقدرة على التكيف مع املنا ، والعوااد الدر رافية، ومتكني املرأة اوتساويًاك
و  يلطار رايزة اةوامة، يقوم برماما األمم املتحدة اإلمناان بتنفيذ مشرو  رايسـن   - 29
  “ يلوارة اةــدوو واجملتمعــات احملليــة املقيمــة باملنــاطت اةدوويــة   منطقــة الســاحل       ”عــن 
ينا فاسو وتشاو وماّ وموريتاميا والنيجر، وذلب بدف تعزيز مشاراة اجملتمعـات احملليـة   بورا

ــة اةــدوو والتســدي المعــدام األمــن،      ــا  وــدرات أعوــزة مراوب ــة، وبن   يلوارة املنــاطت اةدووي
ــا النســا           ــيت تالــطلع ب ــت النشــاط التجــاري ال ــذاان عــن طري ــن ال  ــز األم ــوا تعزي بوســاال من

 اةدووك ع 
ــة مكافحــة اإلرهــاب       - 30 ــة للجن ــة التنفيذي ــاان واملديري ــاما األمــم املتحــدة اإلمن وأجنــز برم

ــه   ــاطت     ’’مشــروعا عنوام ــف   املن ــن والتطــرف العني ــل امعــدام األم وراســات لتســورات عوام
ــة الســاحل  ــة   منطق ــيا       “اةدووي ــيت تع ــة ال ــات احمللي ــيم تســورات اجملتمع ، ترمــن يلىل تقي

مل التشدو والتطرف العنيف وامعدام األمن   مثامية من بلـدا  السـاحلك   املناطت اةدووية لعوا
وســوف ُيستر ــد بنتــااا هــذه املشــرو  الرايســن   وضــع ُموــا اســتراتيجية وبرماجميــة  ــدوة 
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السياق يلزا  النووة خبطة التنمية والسالم واألمـن علـى السـعيد اإلوليمـنك وحسـلن املديريـة       
اب أيالـا علـى متويـل عزاـن، مـن  ـال  مراـز األمـم املتحـدة          التنفيذية للجنة مكافحـة اإلرهـ  

ملكافحة اإلرهاب، ملشرو  بشأ  تعزيز ودرات سن وو    منطقة السـاحل   جمـا  تنسـيت    
مكافحــة اإلرهــاب وتبــاو  املعلومــات، مــن املقــرر البــد    تنفيــذه   اــامو  األو /ويســم    

   النيجرك 20١5
ة ةقــوق اإلمســا  بتنفيــذ مشــرو  يلوليمــن يوــدف يلىل   وتقــوم مفوضــية األمــم املتحــد  - 3١

مكافحة التمييز ضد املرأة وزياوة مشاراتوا   العمليات الدرقراطيةك ويعـا  املشـرو  مسـألة    
القوالب النمطية اهنسامية، اما يشجع املسـاواة بـني اهنسـني   وسـاا، اإلعـالم مـن  ـال         

امــة واةيــاة السياســيةك وي طــن املشــرو  أربعــة  تعزيــز مكامــة النســا  املشــاراات   اةيــاة الع
 بلدا ، هن بوراينا فاسو والسن ا  وغامبيا والنيجرك

و  يلطار رايزة األمن، وانل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واهررـة تنفيـذ     - 32
برماجمــه الرايســن ملنطقــة الســاحل الــذي يراــز علــى أمشــطة بنــا  القــدرات   بوراينــا فاســو    

او وماّ وموريتاميا والنيجر   جماّ منع اإلرهاب ومكافحة اهررة املنظمة عـ  الوطنيـةك   وتش
و ال  الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، راـز املكتـب عوـووه علـى تـدريب مـو فن يلمفـاذ القـامو             
والسلطات القالااية، وتعزيـز وحـدات االسـتخبارات املاليـة وتـدابم مكافحـة غسـل األمـوا ،         

ة اةدوو، وتيسم تباو  املعلومات فيما بني مو فن وطـا  العـد ك ومفـذ املكتـب     و سني يلوار
مستفيد مبا رة   املنطقـةك وأيـد املكتـب أيالـا اعتمـاو وـامو         4 500مشاطا لل حنو  ١45

 يتعلت باملعومة القامومية   موريتاميا، واعتماو وامو  يتعلت باالجتار بالبشر   النيجرك
األمم املتحدة اإلمناان ومراز األمـم املتحـدة اإلوليمـن للسـالم ومـز        واضطلع برماما - 33

السال    أفريقيا بسلسلة مـن الدراسـات االستقسـااية ل سـلحة السـ مة واألسـلحة اخلفيفـة        
  بلدا  الساحل األساسية، وهن بوراينا فاسو وتشاو وماّ وموريتاميا والنيجر، و  الـدو   

ورية أفريقيا الوسطى والسن ا  والكاممو  وميجمياك وُأطلقـن املبـاورة   اجملاورة املتمثلة    و
ــا /أبريل  ــامو  األو /    20١5  ميســ ــة   اــ ــي توا النواايــ ــعوا   نــ ــع وضــ ــن املتووــ ، ومــ

ك ومن املتووع أ  يسفر تنفيذ املشرو  عن يلعداو تونـيات عمليـة بشـأ  اةـد     20١5 ويسم 
لالحتياعات الفعلية لكـل بلـد علـى حـدة وللمنطقـة      من األسلحة الس مة ومراوبتوا تستجيب 

وو  اإلوليمية، وعن  سني القـدرة علـى مواعوـة التحـديات الـيت تطرحوـا األسـلحة السـ مة         
 واألسلحة اخلفيفةك

، علـى تنفيـذ مشـرو ئ رايسـن بشـأ       20١4ويعمل املراز اإلوليمـن أيالـا، منـذ عـام      - 34
األسـلحة السـ مة وأمنـوا املـاوي ويلوارة املخزومـات      املساعدة التقنية مـن أعـل تعزيـز مراوبـة     ’’
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، ووــد إ اةســو  علــى متويــل عزاــن  ــذا املشــرو ك وي طــن املشــرو    “  منطقــة الســاحل
 أساسا بوراينا فاسو وماّ والنيجرك

و  يلطار رايزة القدرة على التكيـف، وافـت البنـب الـدوّ   اـامو  األو /ويسـم         - 35
لســندوق األمــم املتحــدة للســكا  بشــأ  متكــني املــرأة والعوااــد    علــى برمــاما رايســن 20١4

ــغ     ــة مببل ــه اإل الي ــة   منطقــة الســاحل، تقــدر تكلفت ماليــني ووالرك ويوــدف   207الدر رافي
ال ماما يلىل  سني مد  توافر سلع السحة اإلجنابية وتيسم تكلفتوا، وتعزيز مرااـز التـدريب   

تجــارب الــة والتمــريا   املنــاطت الريفيــة، والقيــام ب املتخسســة   جمــا  تقــد   ــدمات القب 
  املبــاورات املتعلقــة بالفتيــات املراهقــاتك وبــدأ التنفيــذ وعقــد  أمنوذعيــة وتبــاو  املعــارف بشــ

بشأ   لة من املواضـيع منـوا املـوارو البشـرية      20١5اعتماعات فنية و المية   مطلع عام 
(ك ووامـن  20١5الفتـاة واملـرأة )آذار/مـارس    ( ومتكـني  20١5  جما  السـحة ) ـباط/ف اير   

ال اةكومات املعنية، أي بوراينا فاسـو وتشـاو واـوت ويفـوار ومـاّ وموريتاميـا والنيجـر،        
 بتوويع اتفاوات التمويل مع البنب الدوّ، من أعل تنفيذ ال ماما ال   بلدهك

يلوارة املعلومـات،  ”عـن  وتقوم منظمة األمم املتحدة ل غذية والزراعة بتنفيذ مشـرو ئ   - 36
، وهــو يوــدف يلىل “و ليــل املخــاطر ومــواطن الالــعف، وويــاس مــد  القــدرة علــى التكيــف   

تسويل وضع بـراما متعـدوة القطاعـات تتسـم بالفعاليـة والكفـا ة اسـتناوا يلىل  ليـل متماسـب          
ظم   للمخاطر ومواطن الالعف املتعدوة اليت ت ثر على األسر املعيشية واجملتمعـات احملليـة والـن   

منطقة الساحلك ويدعم هذا املشرو  اللجنة الداامة املشتراة بني الـدو  ملكافحـة اهفـاف      
 منطقة الساحل، ويبري تنفيذه   بوراينا فاسو وتشاو وماّ وموريتاميا والنيجر والسن ا ك

 وتقوم العديد من وااالت األمم املتحدة بتـوفم الـدعم الـتقين واملـاّ مـن أعـل تنفيـذ        - 37
املباورة   منطقة الساحل وغـرب أفريقيـا بقيـاوة اال ـاو األوروا )التحـالف العـاملن للمبـاورة        
املتعلقة بزياوة القـدرة علـى التعـا (، علـى السـعيدين القطـري واإلوليمـنك وهـذه املبـاورة هـن           
برماما عامع يتعلـت بالقـدرة علـى التكيـف يبمـع بـني التـد الت   جمـاالت الزراعـة واألمـن           

 ذاان والت ذية واةماية االعتماعية، وذلب بقياوة اهماعة االوتسـاوية لـدو  غـرب أفريقيـا،     ال
واال او االوتسـاوي والنقـدي ل ـرب أفريقيـا، واللجنـة الداامـة املشـتراة بـني الـدو  ملكافحـة           

 اهفاف   منطقة الساحل، على السعيد اإلوليمنك
 

 حالة ال اما واملشاريع الوطنية   -عيم  
ــة لعمــل األمــم املتحــدة      - 3٨ ــة أساســا ضــمن األطــر الوطني يتوانــل تنفيــذ املشــاريع الوطني

للمساعدة اإلمناايةك ومع أ  بعا األطر تعـوو يلىل مـا وبـل وضـع االسـتراتيجية املتكاملـة، فقـد        
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ــدا ، يلىل        ــب   بعــا البل ــد أو  ذل ــوا مــع هــذه األ ــمةك وو ــذلن عوــوو متالــافرة ملوا مت ُب
  املااـة بـني اسـتراتيجية األمـم املتحـدة املتكاملـة ملنطقـة السـاحل          ٨0 تقارب تسل مسـبته يلىل 

ــت          ــل  ــريطيت الطري ــل، تشــم بالفع ــةك وبالفع ــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنااي ــل األم ــار عم ويلط
املتعلقتني بتنقيم يلطاري عمل املساعدة اإلمنااية   تشـاو وموريتاميـا يلىل االسـتراتيجيةمل املتكاملـة     

ة استراتيجية توعه  يـع األمشـطة التنفيذيـة الـيت تالـطلع بـا منظومـة األمـم         بونفوا أهم وثيق
 املتحدة   هذين البلدينك

وفيما يتعلـت باةوامـة، يبـري تنفيـذ ثالثـة مشـاريع   بوراينـا فاسـو، وهـن تشـمل            - 39
ماليني ووالر لدعم اةكم الر ـيد متولـه اليابـا ، ومشـروعا تبلـغ ويمتـه        5مشروعا تبلغ ويمته 

ــاما األمــم املتحــدة       5 ــدعم االمتخــاا يشــترك   متويلــه اــل مــن برم ماليــني ووالر لتقــد  ال
اإلمناان وسويسرا والسويد، ومشروعا بشأ  املسا لة االعتماعية تنفـذه منظمـة األمـم املتحـدة     
للطفولة )اليوميسيف(ك وتعمل مفوضية األمم املتحدة ةقوق اإلمسا  أيالا على تنفيـذ سلسـلة   

ــز املشــاراة     مــن املشــ  ــة   جمــا  حقــوق اإلمســا  وتعزي ــا  القــدرات الوطني ــة يلىل بن اريع الرامي
 السياسية للمرأةك

وأعد  برماما األمم املتحدة اإلمناان،   يلطـار التحالـم لالمتخابـات الرااسـية املقبلـة،        - 40
اووة عليـه  مليـو  ووالر متـن املسـ    ١5.9مشروعا لتقد  الدعم االمتخاا   النيجر تبلغ ويمته 

ماليـني ووالر   3على السعيد الوطينك ويلضافة يلىل ذلب يبري حاليا تنفيذ مشرو  تبلـغ ويمتـه   
، وافـت نـندوق بنـا  السـالم علـى  طـة       20١5للتسجيل البيومتري للنا بنيك و  متوز/يوليه 
مليـو    ١ماليـني ووالر تشـمل مبل ـا يسـل يلىل      ١0أولويات عديدة لبنا  السالم تبلـغ ويمتـوا   

 والر لتويئة بيئة مواتية لبنا  السالم   البلدكو
مليـو  ووالر لـدعم االمتخابـات     25و  تشاو،  سص ال ماما اإلمناان مبل ا وـدره   - 4١

ك ويلضـــافة يلىل ذلـــب، و  يلطـــار  ـــرااة مـــع املنظمـــات غـــم  20١7-20١4 ـــال  الفتـــرة 
ــا ، واملنظ     ــوق اإلمسـ ــدة ةقـ ــم املتحـ ــية األمـ ــة ومفوضـ ــة احملليـ ــوجرة  اةكوميـ ــة للـ ــة الدوليـ مـ

واليوميسيف ومكتب تنسيت الش و  اإلمسامية، يقوم ال ماما اإلمناان حاليـا بتنفيـذ مشـروعني    
و  موريتاميـا،   مليو  ووالر   جما  منع مشوب الزناعات وتوطيـد السـالمك   ١5تبلغ ويمتوما 

تـرة املشـمولة   ااتمل تنفيذ مشرو  بشأ  وضع يلطـار مالاـم لتنميـة الطاوـة املتجـدوة  ـال  الف      
مليـــو  ووالر،  2.7بـــالتقرير، وُأطلقـــن مخســـة مشـــاريع عديـــدة تنـــاهز ميزاميتـــوا اإل اليـــة 

ــالتوازي مــع ذلــب تنفيــذ    ــرة املشــمولة بــذا     22ويتوانــل ب ــل الفت مشــروعا آ ــر امطلقــن وب
مليــو  ووالرك وت طــن هــذه املشــاريع جمــاالت متنوعــة،   26التقريــر، تفــوق ميزامياهتــا جمتمعــة 

   لــة أمــور، تــوفم اةمايــة القاموميــة لالعــئني، وبنــا  القــدرات   جمــاالت توطيــد  تشــمل، 
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السالم و  وطا  العد ، ومكافحة التطرف العنيف، وتطـوير ا يااـل األساسـية ويلنـالحوا،     
 ونحة األم والسحة اإلجنابيةك

ــذ ا باســتمرار و     - 42 ــيت تب ــة، باإلضــافة يلىل اهوــوو ال ــة  و  مــاّ، أطلقــن البعث عمــا للعملي
السياسية واألمنيـة، مشـروعا سـريع األثـر مـن أعـل يلمشـا  ووعـم  ـبكة لكبـار السـن لتحقيـت             
املساةة والسـالم   غومـدام،   منطقـة متبواتـوك وتقـوم أيالـا منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة           

ــه       ــغ ميزاميت ــذ مشــرو  مشــترك تبل ــاان بتنفي ــاما اإلمن ــدو( وال م ــو  2.١الســناعية )اليومي  ملي
ووالر،  و  من نندوق بنا  السالم ال رة منه بنا  ودرات املـرأة والشـباب   مـنطقيت غـاو     

 ومتبواتو   جما  التكليف   مواعوة الزنا ك
و  يلطار الرايزة األمنية، يتوانل   بوراينا فاسو تنفيذ املرحلة الثامية مـن املشـرو     - 43

مــم املتحــدة اإلمنــاان املتعلــت بــاألمن اةالــري  املشــترك بــني مواــل األمــم املتحــدة وبرمــاما األ 
واذلب املشاريع املتعلقة بإوارة األسلحة الس مةك و  النيجـر، يتوانـل تنفيـذ ثالثـة مشـاريع      

مليـو  ووالر لـدعم الواـاالت األمنيـة      ١.7  جما  األمـن، مبـا   ذلـب مشـرو  تبلـغ ويمتـه       
ولويات اهديدة لبنا  السالم الـيت رو ـا   ومشرو  إلوارة األسلحة الس مةك و  يلطار  طة األ

ماليـني ووالر ل مشـطة ا اوفـة يلىل وعـم      3.6نندوق بنا  السالم، إ ختسيص ميزامية ودرها 
 أمن اجملتمعات احمللية   املناطت اةدووية للنيجرك

مليو  ووالر، يراز اثنـا  منـوا    ١5و  تشاو، يبري تنفيذ ثالثة مشاريع تبلغ ويمتوا  - 44
ــة بينمــا يراــز الثالــت علــى      علــى يلوارة اةــدوو واجملتمعــات احملليــة املقيمــة   املنــاطت اةدووي
األل ام األرضيةك ويشترك   تنفيذ هذه املشاريع ال من املنظمة الدولية للوجرة، وهيئة األمـم  

  تبلـغ  املتحدة للمرأة، وبرماما األمم املتحدة اإلمناانك و  موريتاميا، ُأطلت مشـروعا  عديـدا  
مليــو  ووالر، يتعلــت أحــدمها بالتعــاو  والتنســيت الــدوليني   جمــا    2.4ميزاميتــوما اإل اليــة 

وضع وتنفيذ استراتيجيات إلوارة اةدوو، ويتعلت ا  ر ببنـا  القـدرات   جمـا   ـع و ليـل      
 ـر   البيامات املتعلقة بتدفقات األ خاص ع  اةدووك ويتوانل أيالـا تنفيـذ ثالثـة مشـاريع أ    

  جما  تعزيز القدرات الوطنية على يلوارة ومراوبـة اةـدوو ومكافحـة اإلرهـاب، ُأطلقـن وبـل       
 ماليني ووالرك 3.2الفترة املشمولة بذا التقرير، وتبلغ ميزاميتوا اإل الية حواّ 

فـروا مـن مـو فن يلمفـاذ القـامو    الفتـرة        4 6١5و  ماّ، وربن البعثة ما جمموعـه   - 45
ك و ـــر  مكتـــب األمـــم املتحـــدة 20١5يلىل تشـــرين األو /أاتـــوبر  20١4يوليـــه مـــن متوز/

مليــو  ووالر بشــأ  بنــا  الثقــة مــن  2.99خلـدمات املشــاريع   تنفيــذ مشــرو  تبلــغ ميزاميتــه  
 ال  وعم عملية اإليـوا    ايـدا ك وسُيشـر    أ ـ ا  البنـا    سـتة مواوـع لايـوا  حاملـا          

على املواوـعك وتقـوم أيالـا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، ونـندوق          توافت األطراف املعنية رمسيا
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األمم املتحدة للسكا  والبعثة بتنفيـذ برمـاما لتحسـني ونـو  النسـا  ضـحايا العنـف اهنسـن         
 والعنف القاام على مو  اهنس   عملية بنا  السالم   ماّ يلىل العدالة واألمنك

ــزة القــدرة علــى التكيــف،    - 46 ــوا   و  يلطــار راي ــا تنفيــذ مشــاريع تفــوق ويمت يبــري حالي
مليـو  ووالر   بوراينــا فاسـوك وتراــز هـذه املشــاريع أساسـا علــى الت ذيـة، والتعلــيم،       ١00

والالما  االعتماعن، والزراعة، واخلدمات املقدمة للسكا ، واملساعدات اإلمساميةك وحفا ـا  
أسـرة معيشـية    7 000الـدعم لــ   على سبل العيا الزراعية، وـدمن منظمـة األغذيـة والزراعـة     

من  ال   ويالت مقدية غم مشروطة، واـذلب بـالترويا للمـد الت الزراعيـة   املعـارة      
تنقــيم سياســة العمــل  ’’التجاريــةك و ــرعن منظمــة العمــل الدوليــة   تنفيــذ مشــرو  بشــأ    

يلىل وعـم اهوـوو   ويوـدف هـذا املشـرو     ‘‘ك الوطنية: الترايز على امليَزمة املراعية لتوفم العمالة
الوطنية الرامية يلىل تعزيز العمالة، وال سيما عمالة الشـباب والنسـا ، عـن طريـت امليزمـة ورنـد       

 وتقييم السياسات    يع القطاعات االوتساويةك
بليـو  ووالر مـن أعـل بنـا  القـدرة       ١.2ويبري حاليا تنفيـذ مشـاريع تفـوق ويمتـوا       - 47

ملشاريع تقدَ  املساعدة يلىل العاادين من  وورية أفريقيـا  على التكيف   تشاوك وتشمل هذه ا
الوسطى، وبنا  القدرات مـن أعـل زيـاوة وـدرة اجملتمعـات احملليـة علـى التكيـف، والووايـة مـن           
أ طار الكوارا ويلوارهتا وتوفم اةماية االعتماعية، واذلب التحويالت النقديـةك وسـاعدت   

ة الريفيـــة مـــن  ـــال  توزيـــع املســـاعدات النقديـــة  منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة األســـر املعيشـــي
 واملد الت الزراعية واملا يةك

و  موريتاميا، ااتمل تنفيذ مشرو  يتعلت مبعاهة سو  الت ذيـة اةـاو ومشـرو  آ ـر      - 4٨
مليـو  ووالرك وأثنـا     ١.5يتعلت مبراوبة األمراة املرتبطة باألوبئة، تفوق ميزاميتـوما اإل اليـة   

ماليـني   6.7لة بذا التقريـر، ُأطلـت مشـروعا  آ ـرا  تفـوق تكلفتـوما اإل اليـة        الفترة املشمو
ــز أحــدمها علــى تعزيــز وــدرات اجملتمعــات الزراعيــة الرعويــة علــى يلوارة املــوارو          ووالر، يرا
الطبيعية بطريقة مستدامة، ويدعم الثـاين األمشـطة اإلمسـامية واألمشـطة ا اوفـة يلىل تعزيـز وـدرة        

ة علـى التكيـف مـن أعـل معاهـة مشـكلة سـو  الت ذيـةك ويتوانـل أيالـا تنفيـذ            اجملتمعات احمللي
مليـو  ووالر )بـدأ تنفيـذ هـذه املشـاريع وبـل        32مشروعا آ ر تفـوق ميزامياهتـا اإل اليـة     ١3

الفتــرة املشــمولة بــذا التقريــر(ك وتشــمل اجملــاالت الــيت ت طيوــا هــذه املشــاريع مكافحــة العنــف  
، واألمشـطة املـدرة للـد ل املوعلوـة لالعـئني وللمجتمعـات احملليـةك        اهنساين، ومحاية الالعئني

وتــدعم هــذه املشــاريع أيالــا اســتقرار اجملتمعــات احملليــة مــن  ــال  تشــجيع األمشــطة الزراعيــة  
والرعويــة   غــم موامسوــا بســبل مــن بينــوا مظــم القســاام للحســو  علــى علــف اةيوامــات،     
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ب للكـوارا والتسـدي  ـا، ومحايـة األطفـا  والنسـا        وتعزيز القدرات الوطنيـة   جمـا  التأهـ   
 الالعفا  املتالررين من سو  الت ذية وامعدام األمن ال ذاان، وتعزيز سبل العيا املستدامةك

و  النيجـــر، وو ـــع فريـــت األمـــم املتحـــدة القطـــري والســـلطات احملليـــة اتفاوـــا بشـــأ     - 49
بلــدةك  35طن الالــعف   مليــو  ووالر للحــد مــن مــوا    3٨ طــة عمــل تبلــغ ويمتــوا     ١5

ماليـني ووالر   يلطـار ال مـاما األفريقـن للتكيـف ا ـاوف يلىل        3واستفاوت النيجر أيالا مـن  
مليـو  ووالر )مـن أنـل مبلـغ      62التخفيف من آثار ت م املنا ك ويلضافة يلىل ذلـب، إ حشـد   

ل العـيا  مليو  ووالر( للمشرو  ا اوف يلىل يلمقاذ األروا  ومحاية وسـاا  349مطلوب ودره 
املتاحة للمجتمعات احمللية الالعيفة بشـكل مـزمنك وتشـارك منظومـة األمـم املتحـدة   النيجـر        

يلىل  20١5أيالــا   وضــع  طــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارا ت طــن الفتــرة املمتــدة مــن عــام    
ك وتقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذ املرحلة الثامية مـن مشـروعوا الرامـن يلىل وعـم     2030 عام

الوطنية ملكافحة استمرار العمل اهـ ي والتمييـز وبنـا  وـدرات املنظمـات احملليـة، ومـن         اللجنة
بينوا رابطة الزعما  التقليديني، على تقـد  الـدعم يلىل الالـحاياك ووـد مكنـن هـذه التـد الت        

امللحـت باالتفاويـة املتعلقــة بالعمـل اهــ ي     20١4النيجـر مـن التســديت علـى بروتواـو  ســنة     
وامو  تعديلن يودف للقالا  على العمـل اهـ يك و  اخلطـة اهديـدة ألولويـات      ومن اعتماو 

ماليـــني ووالر  4.٨بنــا  الســـالم، وافـــت نــندوق بنـــا  الســـالم علـــى ختســيص مبلـــغ وـــدره    
 للمساعدة على متكني الشباب املنتمني للجماعات احمللية املعرضة  ذا اخلطر   النيجرك

 
 عوة التحديات   منطقة الساحلتعزيز وور املرأة   موا -وا   

ال يزا  يلوما  املنظور اهنساين وتعزيز مشاراة املرأة   تنفيذ االسـتراتيجية املتكاملـة    - 50
يندر  ضمن أولويات منظومة األمم املتحدة   املنطقةك و ال  الفترة املشمولة بـذا التقريـر،   

اهنســني، وامــن األمــم املتحــدة،   وباإلضــافة يلىل وضــع بــراما هتــدف يلىل تعزيــز املســاواة بــني  
بقيــاوة مكتــب املبعوثــة اخلانــة وبفالــل الــدعم الــتقين املقــدلم مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، 
بتعزيز يلوما  املنظور اهنسـاين   اسـتراتيجيات وبـراما بلـدا  السـاحل واملنظمـات اإلوليميـة        

ني اجملموعة اخلماسية ملنطقـة السـاحل   على النحو املتلفملت عليه    ارطة الطريت بشأ  التعاو  ب
 واألمم املتحدةك

و  يلطار عووو األمم املتحدة الرامية يلىل تعزيز وور املرأة   منطقة السـاحل، ا ـترك    - 5١
مكتب املبعوثة اخلانة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة واال او األفريقن   تنظيم منتد  للمـرأة  

، واا  ذلب    ـرااة مـع   20١5متوز/يوليه  23و  22من   منطقة الساحل   جنامينا، يو
حكومــة تشــاوك واــا  ا ــدف مــن هــذا املنتــد  هــو التونــل يلىل فوــم أفالــل ةالــة املــرأة      
املنطقة، و ديد األولويات النا ئة واإلعرا ات العملية اليت ينب ن اختاذها لتعزيـز وور املـرأة     
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ميــة والدوليــة املتعلقــة مبنطقــة الســاحلك و ــارك        تنفيــذ االســتراتيجيات واملبــاورات اإلولي  
املنتــد  وزرا  الشــ و  اهنســامية، وأعالــا  ال ملــا ، والنســا  مــن املنــاطت الريفيــة، واهوــات   

 الفاعلة   اجملتمع املدين من بوراينا فاسو، وتشاو، وماّ، وموريتاميا والنيجرك
ة األمـم املتحـدة للمـرأة وغمهـا مـن      وحاليا يقدم ال من مكتب املبعوثة اخلانة وهيئـ  - 52

ايامـات األمـم املتحـدة الـدعَم لتنفيـذ اإلعـال  الـذي اعتمـده املنتـد ، وال سـيما إلمشـا  منـ              
يلوليمن للمرأة   منطقة الساحلك وما يل  يشر  هذا املن    العمـل سيسـاهم   يلعـداو  ليـل     

احـة أمـام املـرأة للمشـاراة   نـو       يلوليمن بشأ  وضع املرأة،  ا ي وي يلىل تعزيـز الفـرص املت  
 االوتساوية   منطقة الساحلك -السالم واألمن الدوليني وتعزيز التنمية االعتماعية 

يلوارة اةـدوو واهماعـات احملليـة املقيمـة علـى اةـدوو       ” و  سياق املشرو  املتعلت بــ  - 53
األمــم املتحــدة للمــرأة  ، ســُيجري برمــاما األمــم املتحــدة اإلمنــاان وهيئــة   “  منطقــة الســاحل

 وراسة عن التجارة غم الرمسية ع  اةـدوو الـيت تقـوم بـا املـرأة   منطقـة السـاحل، وينفـذا ،        
باال تراك مع الوااالت املعنية باةدوو   بلـدا  اجملموعـة اخلماسـية ملنطقـة السـاحل، أمشـطة       

قـة بـإوارة اةـدوو، وسينشـا      لتنمية القدرات وأمشطة تدريبية   جما  املسـاال اهنسـامية املتعل  
من ا إلوارة املعارف يكـو  أواة للـدعوة ويلوامـة  ـبكات للعـاملني   هـذا اجملـا  وغمهـم مـن          

 أنحاب املسلحةك
 

 عووو حشد املوارو -ها   
من العنانر الرايسية   والية املبعوثة اخلانة عملوا بنشـاط علـى وعـم عوـوو حشـد       - 54

األمــم املتحــدة ونــناويقوا وبراجموــا، وذلــب عــن طريــت يل ــراك   املــوارو الــيت تبــذ ا واــاالت  
البلــدا  واملنظمــات املاحنــة احملتملــة مــن أعــل التعجيــل بتنفيــذ جمموعــة مــن املشــاريع اإلوليميــةك 

أ  أحد أهم العواات املاثلة أمام  ع الت عات يكمن   عـدم وعـوو آليـة همـع الت عـات       غم
هوـات املاحنـة مسـبقاك و ـذا يعكـف مكتـب املبعوثـة اخلانـة         ويلوارهتا، وهو ما تشترطه غالبا ا

و راا  األمـم املتحـدة   املنطقـة، علـى يلمشـا  نـندوق اسـتئماين متعـدو الشـراا  مـن أعـل            
منطقة الساحل تابع ل مم املتحدة، و ديد أهداف واضحة وهيكل يلوارة واضـم لـهك وبفالـل    

وفــا  بالتطلعــات الــيت أثارهتــا االســتراتيجية  آليــة التمويــل هــذه، ســتتمك ن األمــم املتحــدة مــن ال 
املتكاملــة   أذهــا  حكومــات و ــعوب املنطقــة مــن  ــال  اســتجابة األمــم املتحــدة بســورة    
منسقة ومتسقة وتراز على التنفيذك وسيج مع السـندوق االسـتئماين املتعـدو املـاحنني الت عـات      

ــن القطــا  اخلــاص، ويالــيفوا      ــدا  املاحنــة وم ــن البل ــة م ــل املوعــووة    املقدلم يلىل مســاور التموي
و ليات التمويل التابعة لوااالت األمم املتحدة، من أعل وعم األمشـطة اإلوليميـة املتخسسـة    
  يلطـــار الراـــااز الـــثالا لالســـتراتيجية املتكاملـــةك وأ ـــاوت بعـــا البلـــدا  املاحنـــة بإمشـــا   
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  السـندوقك و    السندوق االستئماين، وود أعـرب بعالـوا بالفعـل عـن اسـتعداوه للمسـامهة      
ــز  ــرااتوا مــع        ــوا   تعزي ــدا  ومنظمــات ماحنــة أ ــر  عــن رغبت الووــن مفســه، أعربــن بل
منظومــة األمــم املتحــدة، ومــع اجملموعــة اخلماســية ملنطقــة الســاحل، مــن  ــال  تنفيــذ مشــاريع  

 يلوليمية  دوة تتوافت مع أهدافوا   هذه املنطقةك
ــدعم   - 55 ــوثيت اخلانــة أيالــا ال مــن اال ــاو األوروا لكــن يعــزز  ــرااته    والتمســن مبع

ــة مــن أعــل تنفيــذ       ال ماجميــة واالســتراتيجية مــع األمــم املتحــدة   يلطــار  طــة العمــل اإلوليمي
استراتيجية اال او األوروا ل من والتنمية   منطقة الساحل والسندوق االسـتئماين األوروا  

اهـة األسـباب اهذريـة للـوجرة غـم      ملواعوة حاالت الطوارئ مـن أعـل تعزيـز االسـتقرار ومع    
 القامومية   أفريقيا الذي إ اإلعال  عنهك

  
 التنسيت - امسا  

وانل مكتب املبعوثة اخلانة تقد  الدعم يلىل مباورات التنسـيت   منطقـة السـاحل،      - 56
ي ملنطقـة  مبا   ذلب ا ليات اإلوليمية اليت وضعتوا بلدا  املنطقة من وبيل من  التنسـيت الـوزار  

الساحل واجملموعة اخلماسية ملنطقـة السـاحل وعمليـة موااشـوط، واهوـوو الراميـة يلىل ضـما         
االتساق   النوا اليت اعتمدها الشراا  الدوليو    جمـا  الـدعم الـذي يقدمومـه يلىل املنطقـة،      
 وذلب من  ال  يلمشا  فريت اتسا  غم رمسن من الشراا  الدوليني معين مبنطقة الساحلك

 
 من  التنسيت الوزاري ملنطقة الساحل -ألف    

 قت يلجناز ابم  ال  الفترة املشمولة بالتقرير متثل   يلمشـا  منـ  التنسـيت الـوزاري       - 57
ملنطقة الساحل يعت  آليـة رايسـية لتنسـيت التنفيـذ الفعـا  للمبـاورات واالسـتراتيجيات املتعلقـة         

الذي عقده أعالا  املن  برااسـة مـاّ   بامـااو      مبنطقة الساحلك و ال  االعتما  الثالت 
، اعتمــدوا عــدوا مــن القــرارات، مبــا   ذلــب توســيع مطــاق  20١4تشــرين الثــاين/موفم   ١٨

عالــوية اجملموعــة اخلماســية ملنطقــة الســاحل ويلمشــا  مكتــب ل مامــة الفنيــة   بامــااو ويلمشــا   
ن، والقــدرة علــى التكيــف، والتنميــة، أربعــة أفروــة مواضــيعية   يلطــار راــااز اةوامــة، واألمــ

بقياوة بوراينا فاسو وتشاو والنيجر وموريتاميا، على التـواّك وا ـدف مـن األفروـة املواضـيعية      
هو أ  تدعم،   جماالت ا تساص ال منوا، من  التنسـيت الـوزاري   جمـا  التنسـيت الفعـا       

لك واُتفــت أيالــا علــى أ  يظــل منــ   لتنفيــذ االســتراتيجيات واملبــاورات املتعلقــة مبنطقــة الســاح 
التنسيت الوزاري اإلطار السياسن الرايسن لتنسـيت خمتلـف االسـتراتيجيات واملبـاورات املتعلقـة      
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مبنطقة الساحل بينما تراز اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل على اهوامب التنفيذية   الـدو   
 األعالا  اخلمسك

نــ  التنســيت الــوزاري، الــذي يشــترك   رااســته وبعــد ذلــب، مظمــن األمامــة الفنيــة مل - 5٨
اال او األفريقن واألمم املتحدة، سلسلة من االعتماعات لاعال  رمسيا عن بد  عمل األفروـة  
ــاعن ل مشــطة          ــى التخطــي، القط ــز عل ــع التراي ــل، م ــة للعم ــاو  ط ــة املواضــيعية واعتم العامل

ة رسم اخلراا،، اليت ُتنفذ بـدعم مـن   ال ماجمية اهارية   منطقة الساحلك وسوف تسمم عملي
جمموعة من مرااز البحوا، هميع أنحاب املسلحة بتحديد الث رات وأوعـه التـازر املمكنـة    
ــة والدوليــة   جمــاالت األمــن واةوامــة والقــدرة علــى      بــني خمتلــف اهوــات الفاعلــة اإلوليمي

 التكيف والتنميةك
 

 اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل   -با   
(، بإمشـا  بوراينـا فاسـو وتشـاو     S/2014/397أبل ُن جملس األمن   تقريـري األ ـم )   - 59

لتعزيـز رعيـة مشـتراة للتنميـة     “ اجملموعة اخلماسية ملنطقـة السـاحل  ”وماّ وموريتاميا والنيجر 
تقرير، تطــورت اجملموعــة اخلماســية ملنطقــة واألمــن بــني أعالــااواك و ــال  الفتــرة املشــمولة بــال

، وذلـب باعتمـاو   “يلطارا م سسيا للتنسيت والرند   جما  التعاو  اإلوليمن”الساحل لتسبم 
ــد   موااشــوط،            ــة اســتثناان ُعق ــ متر وم ــدا  األعالــا  اخلمســة  ــال  م ــني البل ــة ب اتفاوي

عــن جملـس األمــن بتــاري    ك وعمـال بالبيــا  الرااســن السـاور  20١4تشـرين الثــاين/موفم    ١9
(، الذي  ـجع فيـه  ثلـن اخلـاص علـى موانـلة       S/PRST/2014/17) 20١4آب/أغسطس  27

التعاو  مع اجملموعـة اخلماسـية ملنطقـة السـاحل واملنظمـات اإلوليميـة األ ـر ، وعمـن األمـم          
 ة ومفذهتا مع اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحلكاملتحدة مباورات يلوليمية مشترا

ووامــن اجملموعــة اخلماســية ملنطقــة الســاحل بعــدة مبــاورات راميــة يلىل تعزيــز التعــاو     - 60
األمين بني وو ا األعالا ، بسبل منوا عقد اعتماعات منتظمة لرعسـا  أراـا  الـدفا  ويلمشـا      

تبـاو  املعلومـات العمليـة، والعمـل اإطـار      من  للتعاو  األمين من أعل يلمشا   بكة متكاملـة ل 
للتــدريب   جمــاّ األمــن ويلوارة اةــدووك ويــدعم املكتــب املعــين باملخــدرات واهررــة تفعيــل   
املن ، وذلب عن طريت املسامهة   تنفيذ االسـتراتيجية املتكاملـةك وتعكـف اجملموعـة اخلماسـية      

 اإلوليمـن عـن طريـت القيـام بعمليـات      ملنطقة الساحل أيالا علـى تعزيـز وـدرات التعـاو  األمـين     
 عسكرية مشتراة ع  اةدوو بدعم من الشراا ، و انة فرمسا، من  ال  عملية بار ا ك
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 عملية موااشوط -عيم  
ــز التعــاو       - 6١ ــة موااشــوط املتعلقــة بتعزي ــالتقرير، عــززت عملي ــرة املشــمولة ب  ــال  الفت

  منطقــة الســاحل والســحرا ، الــيت أطلقوــا األمــين وتفعيــل منظومــة الســلم واألمــن األفريقيــة 
، مرازها بونفوا ا لية األاثـر لوليـة لتعزيـز التعـاو      20١3اال او األفريقن   آذار/مارس 

األمين   اإلوليمك و  يلطار عمليـة موااشـوط، ُعقـد مـ متر ومـة لرعسـا  الـدو ، واعتماعـات         
مسـف سـنوية لـوزرا  الشـ و       مسف  ورية لرعسا  أعوزة املخابرات واألمـن، واعتماعـات  

اخلارعية والدفا  واألمن   البلدا  املشـاراةك واامـن االعتماعـات مبثابـة منـابر السـتعراة       
ــى         ــدرات عل ــا  الق ــين، واســتعراة أمشــطة بن ــاو  األم ــز التع ــة، وتعزي ــة   املنطق ــة األمني اةال

مـأمو  لتبـاو     السعيدين الوطين واإلوليمنك واختذت  طوات من أعل يلمشا  مظـام اتسـاالت  
 املعلومات األمنية فيما بني البلدا  املشاراة، فالال عن العديد من أمشطة بنا  القدراتك

 
 فريت الشراا  الدوليني غم الرمسن ملنطقة الساحل -وا   

ــاين/موفم    ١7   - 62 ــرين الثـ ــة    20١4تشـ ــار  يلىل منطقـ ــن زيـ ــام عـ ــن عـ ــد مالـ ، وبعـ
األفريقـن وراـيس البنـب الـدوّ وراـيس مسـرف التنميـة        الساحل، مع رايس مفوضية اال ـاو  

ــع املبعوثــو          ــدوليني اعتم ــة ال ــاو  والتنمي ــف بالتع ــاو األوروا املكل ــوة لال  ــن ومف األفريق
ــا         ــيم عوووم ــااو، لتقي ــن امل سســات اخلمــس،   بام ــة الســاحل م ــو  اخلانــو  ملنطق واملمثل

لة موحــدة يلىل املنطقــةك وأســفر اهماعيــة، ومناوشــة ســبل تعزيــز التنســيت وضــما  توعيــه رســا 
االعتما  عن يلمشا  فريت االتسا  غم الرمسن للشراا  الدوليني ملنطقة الساحل، الذي يعمـل  
امنتد  من أعل ضما  توعيه رسالة موحدة، و تيسم عوـوو وبلوماسـية متالـافرة وتنسـيت     

ك و  اعتمـا   الدعوة بشأ  املساال ذات السلة مبنطقة الساحل   أوسـاط الشـراا  الـدوليني   
، وافـت أعالـا  فريـت االتسـا  غـم الرمسـن علـى        20١5ميسـا /أبريل   22عقد   الهاي،   

مى وأيرلنـدا الشـمالية   ظمنم بلجيكا والنرويا ويلسباميا وسويسرا واململكة املتحدة ل يطاميا الع
 عالوية املبعوثني اخلانني ملنطقة الساحلك

  
 املالحظات واالستنتاعات -ساوسا  

اوتسـاوية  طـمةك    -ال تزا  منطقة الساحل تواعه  ديات أمنية ويلمناايـة واعتماعيـة    - 63
ومــا زا  امتشــار األســلحة وحريــة تنقــل اهماعــات املســلحة عــ  اةــدوو ووعــوو اهماعــات  
اإلرهابية ي ثر سلبا   سبل اسـب العـيا واةكـم الر ـيد والتنميـة البشـرية   املنطقـةك و         

أرحب بإمشا  وتشـ يل فروـة العمـل املشـتراة املتعـدوة اهنسـيات مـن أعـل         ضو  هذه اةالة، 
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التسدي هماعـة بواـو حـرامك وأوعـو الـدو  األعالـا  يلىل وعـم فروـة العمـل، والتأايـد علـى            
ضرورة أ  تنفذ عملياهتـا مـع التقيـد التـام بالتزاماهتـا مبوعـب القـامو  الـدوّ ةقـوق اإلمسـا            

مو  اإلمسـاين الـدوّك امـا أهنـيل مـاّ وفريـت الوسـاطة بقيـاوة         ووامو  الالعـئني الـدوّ والقـا   
اهزاار على التوويع على اتفاق للسالم، آمال أ  يـ وي يلىل  قيـت السـالم والتنميـة املسـتدامني      

 هميع املالينيك
وال يــزا  االجتــار باملخــدرات جتــارة مرتــة تســتفيد مــن التواطــ  فيمــا بــني اهماعــات   - 64

املسلحة واةراات املتطرفة وتتم  ن محايتـوا    يـع أحنـا  منطقـة السـاحلك ومظـرا ل ثـار        
املترتبة على الزناعات املسلحة الثالثة الزناعات القاامة   اـل مـن مـاّ وليبيـا والـزنا  املتعلـت       

م بواو حـرام، يـتعني علـى وو  السـاحل أ  تعطـن األولويـة لتمويـل وطـا  األمـن علـى           بتنظي
االوتساوية اةامسة األ ر  اليت تتووف عليوـا التنميـة    -حساب تلبية االحتياعات االعتماعية 

الطويلـة األعــل   املنطقــةك ولعكـس هــذا االجتــاه، يبــب اسـتكما  التــد الت األمنيــة بــ اما    
 االوتساويةك -لتنمية االعتماعية هتدف يلىل تعزيز ا

ويلمـه ليسـاورين ولـت يلزا  ا فــاق القامتـة الـيت يواعووـا املاليــني مـن الشـباب   منطقــة          - 65
االوتساوي، والتدهور البيئن وامعدام يلمكامية اةسـو    -الساحل بسبب التوميا االعتماعن 

ورـوغرا    منطقـة   على التعليم وعدم افاية فـرص العمـلك وحيـدا ذلـب    الـم ازوهـار       
ــة      ــحة والتو يـــف والبنيـ ــيم والسـ ــات التعلـ ــتثمارات   وطاعـ ــة يلىل االسـ ــة ماسـ ــن   حاعـ هـ
األساسيةك ويتعني على بلدا  املنطقة أ  تفعل املزيد بدعم من اجملتمع الـدوّ، مـن أعـل تعزيـز     

الـرزق،   اةكم الر يد، بسبل منوا اخلط، الالمرازية الفعالة وتعزيز السبل املسـتدامة لكسـب  
بطرق منوا تعزيز الزراعة واألعما  التجارية الس مة ومبا رة األعما  اةـرة مـن أعـل محايـة     
البيئةك ومن  ال  معاهة هذه املساال، ركـن تـوفم فـرص للشـباب   املنطقـة، وعكـس اجتـاه        

 تيار ا جرة اهماعية والتطرف والتجنيد   نفوف اهماعات املتطرفةك
ــتر  - 66 ــع       و  االس ــراف اجملتم ــى اعت ــل عل ــة الســاحل ولي ــة مبنطق ــدوة املتعلق اتيجيات املتع

الدوّ وبلدا  املنطقة بالرورة التعجيـل مبعاهـة اةالـة   منطقـة السـاحل علـى حنـو مسـتدامك         
ومع ذلب، ال ركن النجـا  يلال مـن  ـال  التنسـيت والتعـاو  الفعـالي ن بـني الشـراا  الـدوليني          

لــدا    املنطقــةك و قيقــا  ــذه ال ايــة، أحــت  يــع الــدو  األعالــا   واملنظمــات اإلوليميــة والب
واهوات املاحنة واجملتمع الـدوّ علـى تعزيـز التعـاو  والتنسـيت علـى السـعيد ال مـاجمن، بسـبل          
منــوا االســتفاوة مــن ا ليــات القاامــة مــن أعــل معاهــة القالــايا امللحــة الــيت تواعووــا منطقــة     

ة عوووهـا   املنطقـة بالتعـاو  الوثيـت مـع  يـع اهوـات الفاعلـة         الساحلك وُتنفذ األمم املتحد
اإلوليمية ووو  اإلوليمية، مبا فيوا اال ـاو األفريقـن واهماعـة االوتسـاوية لـدو  غـرب أفريقيـا        
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واجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل، وسوف تالاعف األمم املتحدة عوووها الرامية يلىل تعزيـز  
 لفاعلة استناوا يلىل مواطن ووهتا واملزايا النسبية لكل منواك راااتنا مع هذه اهوات ا

وود وطعن استراتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل أ واطا اـبمة   تعبئـة    - 67
ــن أعــل معاهــة          ــاو  اإلوليمــن م ــز التع ــة وتعزي ــة واإلوليمي ــة الوطني الشــرااات وتيســم امللكي

  املنطقـةك وأثـين علـى اهوـوو الـيت تبـذ ا واـاالت األمـم         األسباب ا يكليـة لعـدم االسـتقرار    
املتحدة ونناويقوا وبراجموا   تعزيز التكامل   جما  ال جمـة مبـا يتما ـى مـع الـرو  اةقيقيـة       
لوحدة العمل   األمم املتحدةك وستستمر االستراتيجية املتكاملة   توعيه اهوـوو الـيت تبـذ ا    

عدة بلــدا  الســاحل   التســدي لتلــب التحــديات مــن منظــور   األمــم املتحــدة مــن أعــل مســا 
يلوليمن، مـع احتـرام امللكيـة الوطنيـة وتشـجيعواك و قيقـا  ـذه ال ايـة، تكثـف واـاالت األمـم            
املتحــدة ونــناويقوا وبراجموــا عوووهــا الراميــة يلىل وضــع هنــا يلوليمــن حقــا ملواعوــة األ طــار  

 منطقـة السـاحلك وتنفيـذا لالسـتراتيجية املتكاملـة،      النا ئة اليت هتدو السالم واألمن والتنميـة   
ســوف توانــل األمــم املتحــدة االســتفاوة مــن وــدرهتا التنظيميــة للجمــع بــني اهوــات الفاعلــة     

السـلة مــن أعــل املســاعدة علــى مواعوـة التحــديات اإلوليميــة ووعــم اهوــوو املبذولــة      ذات
 جماّ تعبئة املوارو والدعوةك

تيجية منطقة السـاحل يلال مثـا  ملمـوس علـى هنـا معـد  سيسـا ملنـع         وما تنفيذ استرا - 6٨
مشوب الزناعات على أسـاس الشـرااات واملشـاراة اإلوليميـة وتعزيـز القـدرات الوواايـة علـى         

ــو      ــري األ ــم املعن ــبني   تقري ــذ    ”النحــو امل ــم املتحــدة للســالم: تنفي ــات األم مســتقبل عملي
(ك A/70/357-S/2015/682) “ملعـين بعمليـات السـالم   تونيات الفريت املسـتقل الرفيـع املسـتو  ا   

ويبب أ  تظل االستراتيجية أيالا آلية مرمة يـتعني استعراضـوا ونـقلوا باسـتمرار، عـن طريـت       
نطقـة  التشاور والتعاو  مع بلدا  املنطقة واجملتمع الـدوّك وُأثـين علـى ويـاوة مبعـوثيت اخلانـة مل      

الساحل، واملو فني العاملني   مكتبوا   تعبئة الدعم املقدم يلىل االستراتيجية وتعزيـز التعـاو    
ع يفيمــا بــني ايامــات األمــم املتحــدة والــدو  األعالــا  وبلــدا  املنطقــة واهوــات املاحنــة لتشــج
طقـة  استجابة  املة من أعل عكس بعا االجتاهات األاثـر يلثـارة للقلـت الـيت مالحظوـا   من     

 ك2030الساحل، متشيا و طة التنمية املستدامة لعام 
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