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 لمنطقة الساحل القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية    
 تقرير األمين العام  

  
 مقدمة  -   أول  

م عمال بقرار مجلس األمن   - 1 ، 2017 ديسمبركانون األول/  8المؤرخ    (2017)  2391هذا التقرير مقدَّ
بالتنســــــــــــيد الوليد مع دول المجموعم الةما ــــــــــــيم لمن قم  الذي طلب فيه المجلس إلى األمين العام أن يقوم، 

أندــ م القوة  واالاحاد األفريقو، بتقديم اقرير عن -بوركينا فا ــو وادــاد ومالو وموريتانيا والنيجر   -الســا    
المدـــــتركم التابعم للمجموعم الةما ـــــيم لمن قم الســـــا   وعن الدعم الذي امقدالمه بع م األمم المتحدة المت املم 

فو هذا الصــــــــددا وااةذ المجلس    ()بع م األمم المتحدة المت املم  عددة األبعاد لتحقيد اال ــــــــتقرار فو مالوالمت 
، الــذي دــدد فيــه واليــم بع ــم األمم المتحــدة المت ــاملــم،  2021 زيران/يونيــه    29فو    (2021)  2584القرار  

أذن بـه   قــديم دعم معزم من بع ــم األمم المتحــدة المت ــاملــم إلى القوة المدــــــــــــــتركــم على نحو مــافو ذلــت ا  بمــا
إلى  2021 نوفمبر  ادــــــــــــــرين ال ـانو/  12ا ويغ و هـذا التقرير التترة من  (2020)  2531المجلس فو القرار  

 ا2022 مايوأيار/ 9

لرت الحالم الســـيا ـــيم واألمنيم الدـــديدة التقلب فو من قم الســـا   على ادـــغي  القوة المدـــتركم وقد أ - 2
خالل التترة المدـــــــمولم بالتقريرا ومن بين المســـــــاع  األخرق، أدق عدم اليقين بدـــــــعن الجداول الزمنيم للعمليم 

ا فا ــو إلى اطاطؤ وايرة عمليات كانون ال انو/يناير فو بوركين  23االنتقاليم فو مالو واالنقالب الذي وقع فو 
 القوة المدتركم بدك  كبير، وال  يما فو الق اع األو ط والق اع الغربوا

  
 تفعيل القوة المشتركة  -  ثانيا  

 معلومات مستكملة بشأن المجال العسكري  -  ألف 
غرب أفريقيا ألرت الةالفات المســتمرة بين الســل ات االنتقاليم فو مالو والجماعم االقتصــاديم لدول  - 3

على مدق المر لم االنتقاليم على الديناميات بين الدول األعضــــــال فو المجموعم الةما ــــــيم لمن قم الســــــا    
ودعلت احديد األهداف المدـتركم واحديد رييم مدـتركم لمسـتقب  القوة المدـتركم محتوفين بمزيد من الصـعابا  

مجموعم الةما ــــــيم لمن قم الســــــا  ، التو كان وأردئ انعقاد القمم الســــــنويم لري ــــــال الدول األعضــــــال فو ال

https://undocs.org/ar/S/RES/2391(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2391(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2584(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2584(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2531(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2531(2020)
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واتولى ادــــــاد  اليا رعا ــــــم   ، إلى أد  غير مســــــمىا2022المقرر عقدها أصــــــال فو كانون ال انو/يناير   من
المجموعم الةما ـــــــيم لمن قم الســـــــا  ا كما لم يعقد خالل التترة المدـــــــمولم بالتقرير أي ادتماع للجنم الدفاع  

ــا ـــ ا  واألمن التو احدد الة ط اال ـــ  تراايجيم وخ ط اوفير المعدات التو ية ط قاعد القوة المدـــتركم على أ ـ
ــع قاعد القوة، اللوال عمر بيكيمو، رغم ذلت خ م   ــمو، ولــــــ ــتراايجو الر ــــــ لعمليااها وفو غياب التوديه اال ــــــ

ن قم  لحملم العمليات بالتدـاور الوليد مع ري ـال أركان الدفاع فو الدول األعضـال فو المجموعم الةما ـيم لم
 السا  ، مع إع ال األولويم للق اعين الغربو واألو طا

كانون ال انو/يناير، أدبر رعيس بوركينا فا و، روك مارك كريستيان كابوري، على التنحو   23وفو  - 4
ــو فو عمليم كانا ــارك كتيطم بوركينا فا ــــــ ــكريا ونتيجم لذلت، لم ادــــــ ــطه من خالل انقالب عســــــ ا 1 من منصــــــ

الحــدود ال الليــم فو الق ــاع األو ــــــــــــــط، وهو من قــم ذات أولويــم لتــدخــ  القوة المدــــــــــــــتركــم، ازال من قــم   وال
المن قم األك ر اضـــــــررا من او ـــــــع ا رهاب فو من قم الســـــــا  ا وبما أن بلدين من أصـــــــ  لاللم بلدان  هو
عمليات، الق اع األو ـــــط يمران بتترات انتقاليم  ـــــيا ـــــيم يكتنت ا الغموا وينســـــحطان دزعيا أو كليا من ال وف

 اطاطعت وايرة عمليات القوة المدتركم بدك  كبيرا فقد

وخالل التترة المدــــــمولم بالتقرير، أدرت القوة المدــــــتركم أربع عمليات ا ــــــت الع فو من قم الحدود  - 5
ــو ومالو والنيجر فو الق اع األو ـــــطف عمليم وافو، من   ــرين ال انو/  20إلى   16ال الليم بين بوركينا فا ـــ   ادـــ

إلى  2 ، من1، وعملـيم كـاـنا  2022كـانون الـ انو/يـناير   18إلى   15، وعملـيم هـاموكـارغو، من  2021نوفمبر  
ــطام/فبراير، وعمليم كانا    4 ــطام/فبراير إلى   26من   2شــــــــــ ــتركم بعن هذ     3شــــــــــ آذار/مارسا وأفادت القوة المدــــــــــ

 ا محاور النق  الرعيسيمالعمليات األربع  اعدت على إعادة اعكيد ودودها فو الق اع األو ط وأ ترت عن اعمين  

كتاعب ادــــــاديم ونيجيريم، ووفقا لقيادة القوة المدــــــتركم، أدت إلى  1واشــــــتركت فو انتيذ عمليم كانا   - 6
انتيذ   عدة عناصر إرهابيم وادمير أصول الجماعات ا رهابيم فو أرالو بوركينا فا وا واشتركت فو  “احييد”

م فو الق اع األو ــــــــط، مما أ ــــــــتر عن أ ــــــــر عدة أعضــــــــال  كتاعب ادــــــــاديم ونيجيريم وبوركيني  2عمليم كانا  
لموا فيما بعد إلى و دة الدرطم العسكريم فو النيجرا من  الجماعات المسلحم المت رفم،  م

وفو الق اع الغربو، ك تت القوة المدـــتركم عملياا ا لمكافحم االاجار بالمةدرات واأل ـــلحم والطدـــرا  - 7
لجمع معلومـات   “القويـدة”يطـم الموريتـانيـم التـابعـم للقوة المدــــــــــــــتركـم عمليـم  وفو كـانون ال ـانو/ينـاير، نتـذت ال ت 

 فو موريتانيا والحدود الماليما “انبيكت لحواش”ا تةطاريم بين  

وفو الق اع الدــرقو، قامت القوة المدــتركم بدوريات رواينيم لردع العناصــر المعاديم واعمين محاور  - 8
 وديم مع ليبيااالنق  الرعيسيم على طول المن قم الحد

ــاديم التابعم للقوة المدـــتركم  - 9 ــيم، اكتم  اناوب ال تيطم التدـ وفو آذار/مارس، وبدعم من القوات الترنسـ
 المتمركزة فو ايرا، النيجر، فو الق اع األو طا

وظ  اســـــل  العناصـــــر المســـــلحم ا رهابيم وميادة انقالا ا داخ  المجتمعات المحليم يدـــــكالن احديا  - 10
لقوة المدتركم،  وال من  يث احديد المةبرين المنا بين أو  مايم المدنيين ألنال العملياتا وبا لافم  كبيرا ل

إلى ذلت، أفادت قيادة القوة المدـــتركم بعن اضـــارب  ـــال ـــ  القيادة يدـــك  عاعقا رعيســـيا أمام التدـــغي  ال ام   
ج عمليات القوة المدـــــــتركم يدـــــــك  للقوةا وظ  الحصـــــــول على معلومات مولوقم ويمكن التحقد من ا عن نتاع 

ــيد واطادل المعلومات بين   ــلت بع م األمم المتحدة المت املم عقد ادتماعات للتنســــــ ــا احديا كبيراا وواصــــــ أيضــــــ
 الطع م وقيادة القوة المدتركما
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 معلومات مستكملة عن نشر عنصر الشرطة -  باء 

 لين عن الدول األعضـــــــــال  شـــــــــارك عنصـــــــــر شـــــــــرطم األمم المتحدة فو  لقتو عم  إلى دانب مم - 11
المجموعم الةما ــيم لمن قم الســا  ا وعقدت  لقم العم  األولى، بدــعن اقييم انتيذ إطار االمت ال لحقو    فو

ا نسان والقانون الدولو ا نسانو للقوة المدتركم، الذي نظمته متوليم األمم المتحدة الساميم لحقو  ا نسان 
 ا2021كانون األول/ديسمبر  7يوم )متوليم  قو  ا نسان(، فو باماكو 

ونظَّمت بع م االاحاد األوروبو لبنال القدرات فو من قم السا   والوكالم الترنسيم للتعاون التنو الدولو  - 12
 (Expertise France  فو التترة من ــا  ــامينــ التو عقــــدت فو نجــ ــانيــــم  ــانون   27إلى    24(  لقــــم العمــــ  ال ــ كــ

الدـــرطم التابع للقوة المدـــتركما وشـــاركت شـــرطم األمم المتحدة و ـــاهمت يناير، بدـــعن ادـــغي  عنصـــر  /ال انو 
 دورات ادريبيم بدعن عم  الدرطم القضاعيم وا وير و دات الدرطم العسكريما فو
 

 أمانة المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وإطارها المؤسسي -  جيم 
آذار/مارس، عقد االدتماع الوماري لالعتالف المعنو بمن قم الســــــــــا   افترالــــــــــيا، برعا ــــــــــم   9فو  - 13

المم   الســــــــامو لالعتالف، دديمو أدوما وأدرق المدــــــــاركون فو االدتماع اقييما لتدهور األولــــــــاع األمنيم 
ل للمجموعم الةما ـيم  وا نسـانيم فو من قم السـا  ا وأكدوا فو االدتماع مجددا دعم الدول األعضـال والدـركا

لمن قم الســا   وقوا ا المدــتركم، وأشــاروا إلى أهميم ازويد كتاعب ا بالمعدات المنا ــطما ور بوا أيضــا بتدــغي  
كليم الدفاع التابعم للمجموعم الةما ــــــيم لمن قم الســــــا   فو نواكدــــــوم واألكاديميم الدوليم لمكافحم ا رهاب  

ــال االعتالف على  فو ــدد أعضــــ ــاورات أعمد بين األمانم التنتيذيم للمجموعم  أبيددانا وشــــ ــرورة إدرال مدــــ لــــ
الةما ـــــيم لمن قم الســـــا   والتحالن من أد  من قم الســـــا  ، والتنســـــيد بين المجموعم الةما ـــــيم، ومطادرة 

 أكرا، والجماعم االقتصاديم لدول غرب أفريقيا، واالاحاد األفريقوا

ن قم السـا   ادتماعا فو مدريد للمجموعم الةما ـيم  نيسـان/أبري ، عقد التحالن من أد  م 4وفو  - 14
لمن قم السا   ومؤ سات إقليميم أخرق من أد  إدرال مداورات بدعن ألر المطادرات الجماعيم دعما للتنميم 
ــيم،  ــا ــ ــلع األ ــ فو من قم الســــا   لمواد م عواقب الظاهر الجويم والمناخيم القصــــوق، واضــــةم أ ــــعار الســ

 ل ا األمن الغذاعواوالت ديدات التو يتعرا  
  

 تنفيذ التفاق التقني  -  ثالثا  
خالل التترة المدــــــمولم بالتقرير، واصــــــلت بع م األمم المتحدة المت املم اوفير مواد الدعم الم يدــــــو   - 15

اال ــت الكيم، بما فو ذلت المنتجات النت يم و صــع ا عاشــم، إلى ال تاعب ال مانو التابعم للقوة المدــتركم، 
ـلالـاتـــــــ  ــا  األمـن  وـفقـــــ مـجــلس  وـقرارات  اـلـ الـلو   (2020)  2531و    (2019)  2480و    (2017)  2391ا  

 ا(2021) 2584 و
 

 مواد الدعم المعيشي الستهالكية   

فو التترة من ادـرين ال انو/نوفمبر إلى كانون ال انو/يناير،  ـلَّمت الطع م، عن طريد متعاقد وطنو  - 16
لترات   11 381  ـيم، ولترا من المنتجـات النت  702  684وا ـد )مـالو( ومتعـاقـدين دوليين النين، مـا مجموعـه 

https://undocs.org/ar/S/RES/2391(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2391(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2531(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2531(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2584(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2584(2021)
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، امت اال لســيا ــم بذل 2021علطم من  صــع ا عاشــم للربع األخير من عام   84 340من مواد التدــحيم و  
 العنايم الوادطم فو مراعاة  قو  ا نسانا

وفو التترة من كانون ال انو/يناير إلى آذار/مارس، بدأت الطع م اال ــــتعدادات لعمليات التســــليم وفقا  - 17
ا واضــــــــــــــمن ذـلت 2022، للربع األول من عـام  2021كـانون األول/ديســــــــــــــمبر    23ل لـطات اـلدعم الواردة فو 

إطار  وبدأت عمليات التســليم فو    اعلطم من  صــع ا عاشــم  4405لتر من المنتجات النت يم و    86 300
م عن طريد المتعاقدين فو   ــليم    11نموذج الدعم المعزَّ ــان/أبري ، وام اســـ ــ   لتر م   7  000نيســـ   25 000ن أصـــ

لتر من الديزل إلى مقر القوة المدـتركم وفقا لسـعم التةزينا وبدأت اال ـتعدادات للربع ال انو، و ـتقوم بع م األمم  
المنتجــات   من  لتر   86  300بتســـــــــــــليم    2022المتحـدة المت ـاملـم خالل التترة من  زيران/يونيـه إلى اموم/يوليـه  

 علطم من  صع ا عاشما 8 300البتروليم و 
 

 الدعم الهندسي   

أكملت بع م األمم المتحدة المت املم بنال خزان للتعتين ذي ددران صـــــــــــلطم و ترة للتدـــــــــــطع ومرفقين   - 18
، بقيمم 2021ادـــــرين ال انو/نوفمبر   10للميا  والصـــــرف الصـــــحو فو مقر القوات المدـــــتركم فو باماكو فو 

ــافم إلى ذلت، فو  16  034,25 ــرين ال انو/ن  25دوالراا وبا لـــــــ ــيدت الطع م منصـــــــــم  2021وفمبر  ادـــــــ ، شـــــــ
 دوالراا 1 977,95خر انيم لةزان الوقود، فو مقر القوة المدتركم بت لتم إدماليم قدرها 

 
 إجالء المصابين والنقل   

أدرت بع ـم األمم المتحـدة المت ـاملـم اقييمـا لالـار المـاليـم المتراطـم على اوفير الـدعم الجوي )الر الت   - 19
  دندي ادـــادي، والمقرر إدرايها فو   800وب كتيطم ايرا ال انيم فو النيجر، التو اتعلن من الجويم الةاصـــم( لتنا 

آذار/مـارسا  24إلى   21التترة بين آذار/مـارس وأـيار/مـايوا وأدرت عملـيم ـبارخـان عملـيم التـناوب فو التترة من  
ــ    733وأفادت التقارير بعن  ــاديا من أصــــــــ ــوق   جامينا، ولم دنديا نقلوا من نيامو إلى ن   850دنديا ادــــــــ ينق   ــــــــ

 ا، النيجر 2دنديا من نجامينا للعودة إلى نيامو، لم ندروا فيما بعد فو موقع ال تيطم فو ايرا  520

 اولم اقم الطع م بعي عمليات إدالل للمصابين،  يث لم اتلد أي طلب خالل التترة المدمولم بالتقرير  - 20
 

 المصاعب والتحديات   

التةزين فو مناطد عمليات ال تاعب مدعاة للقلد وألر على عمليم التسليم فو الربع ظ  نقع  عم   - 21
ــعم التةزين الم لوبما وقدمت بع م األمم 2021األخير من عام  ــع  ــ ــوق ال تيطم الموريتانيم بولــ ا ولم اقم  ــ

عاشــــــم الميدانيم،  المتحدة المت املم  لوال مؤقتم، بالتعاون مع قاعد القوة المدــــــتركما وفيما يتعلد بحصــــــع ا 
ــليم دزعيم ونق   ــطم للمنتجات النت يم، نتذت عمليات اســــــــــ ــتعدرت الطع م عدــــــــــــر  اويات برَّادة، وبالنســــــــــ ا ــــــــــ

 شا نم إلى شا نم لجميع ال تاعب با ت نال ال تيطم الموريتانيما من

فا وال يزال اوفير ا عتالات الضــــــــريبيم من دانب الدول األعضــــــــال فو المجموعم الةما ــــــــيم محتو  - 22
ــال قد التزمت بمنح ا هذ  ا عتالات لجميع المواد اال ـــت الكيم  بالصـــعابا وعلى الرغم من أن الدول األعضـ
التو انق  عن طريد  ــــــــــل ات الموانئ والتو يومع ا المتعاقدون مطاشــــــــــرة على ال تاعب، ف ن  االت التعخير 

 الكيم الم يديماالوفال ب ذ  االلتزامات أدق إلى اعخير اسليم بعض المواد اال ت  فو
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، 2022ولمعالجم هذ  المســاع ، ك تت الطع م، فيما يتعلد بعمليات التســليم فو الربع األول من عام  - 23
د ودها فو مجال التوعيم من خالل التواصـ  مع قاعد القوة المدـتركم والسـل ات الوطنيم للمجموعم الةما ـيم  

ت ب دارة الدعم العمليااو فو األمانم العامم اعم  لمن قم الســا  ا وفو غضــون ذلت، كانت شــ طم اللودســتيا
 على إدراج نقام اسليم إلافيم و/أو مؤقتم بغيم لمان عمليات التسليم دون عواعدا

وال يزال انعـدام األمن الـنادم عن األندــــــــــــــ ـم ا رهـابـيم على طول طر  ا مـداد ي ر  احـدـيات أمـام  - 24
القوة المدتركم، طر  إمداد بديلم بدال من ال ر  المحددة أصال،  عمليم التسليما وأدخلت الطع م، بالتداور مع

ــرين ال انو/نوفمبر   ــت القوات    25ا وفو 2022وكانون ال انو/يناير    2021بين ادـــــــــ ــطام/فبراير، اعرلـــــــــ شـــــــــ
بوركينا   المسلحم البوركينيم التو اوفر الحرا م األمنيم لقوات القوة المدتركم المتج م إلى موقع كتيطم دوري فو

دوري   ــو، لتتتيأ أرصــدة المةزونات، ل جوم شــنَّه عناصــر مســلحم مج ولم ال ويم على طول ال ريد منفا
إلى كايا فو بوركينا فا ــــــوا وأفيد بعنه ام احييد  ــــــتم م ادمين عندما صــــــدَّت القوة المدــــــتركم ال جوم، ول ن 

 أصيب عدة دنودا
  

الدولي اإلنسااااني وساااياساااة بذل تنفيذ إطار المتثال لحقوق اإلنساااان والقانون  -  رابعا  
 العناية الواجبة في مراعاة حقوق اإلنسان 

واصــــــــلت بع م األمم المتحدة المت املم ومتولــــــــيم  قو  ا نســــــــان دعم القوة المدــــــــتركم فو مجال   - 25
االمت ال لحقو  ا نســان والقانون ا نســانو، وبنال القدرات، ومكافحم ا فالت من العقاب، وانتيذ  ــيا ــم بذل 

 لعنايم الوادطم فو مراعاة  قو  ا نساناا

، نظمت متولـــــيم  قو  ا نســـــان الجولم  2021كانون األول/ديســـــمبر  20إلى   11وفو التترة من  - 26
ال ال م من دورة المجموعم الةما ــــيم لمن قم الســــا   بدــــعن  قو  ا نســــان والقانون الدولو ا نســــانو لتاعدة 

ردال وامرأة  22م ولــطام الدــرطم العســكريم والمســتدــارين القانونيين )من كطار لــطام مقر القوة المدــترك 23
وا ـدة( من الق ـاعـات ال الـلما وأدري الـتدرـيب ـبالتعـاون مع بعـ م األمم المتحـدة المت ـامـلم، ومتولـــــــــــــــيم األمم 
المتحدة لدــــــــــؤون الالدةين )متولــــــــــيم شــــــــــؤون الالدةين(، واللجنم الدوليم للصــــــــــليب األ مر، ومركز  مايم  

يين فو  ــاالت النزاع، والمع ــد الــدولو للقــانون ا نســـــــــــــــانو، والوكــالــم الترنســــــــــــــيــم للتعــاون التنو الــدولو  المــدن 
(Expertise France  ورعيس أركان الدفاع للقوات المســـــلحم الترنســـــيما وركز التدريب على المطاد  العامم )

االمت ال للقانون الدولو ا نســانو لقانون النزاعات المســلحم والقانون الدولو لحقو  ا نســان، فضــال عن إطار 
 للقوة المدتركم، و يا  عمليات القوة المدتركما

، نظمت متولـيم  قو  ا نسـان، بالتعاون  2021كانون األول/ديسـمبر    16إلى  13وفو التترة من  - 27
ن ا مع اللجنم الوطنيم لحقو  ا نســـــان فو بوركينا فا ـــــو،  لقم عم   ول رصـــــد  قو  ا نســـــان وا بال  ع

مم ال من ومارة العدل فو بوركينا فا ــــــــــو ولجنم  قو  ا نســــــــــان ومنظمات المجتمع  30ومناصــــــــــرا ا لتاعدة 
نســـــال(ا وواصـــــلت متولـــــيم  قو  ا نســـــان اعزيز قدرة الج ات التاعلم فو المجتمع  9 ردال و 21المدنو )

 المدنو فو مجالو رصد  قو  ا نسان وا بال  عن اا

ــل ا مع كتاعب القوة وخالل   - 28 ــان من اواصـــــــ ــيم  قو  ا نســـــــ ــمولم بالتقرير، مادت متولـــــــ التترة المدـــــــ
ــتركم ومراكز قيادة الق اعات والــــــــــ لعت بعندــــــــــ م اوعيم لتاعدة  ــاركا من ال تيطم التو اتةذ  24المدــــــــ مدــــــــ

دة مدـــــــــــاركا من مركز قيا 39ادـــــــــــرين ال انو/نوفمبر  ولتاعدة  24دوري فو بوركينا فا ـــــــــــو مقرا ل ا فو   من
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مدـــــــــاركا إلـــــــــافيا فو النيجر يومو  57كانون األول/ديســـــــــمبر  ولتاعدة  9و   8الق اعات فو ادـــــــــاد يومو  
 كانون األول/ديسمبرا 30 و 2

ا ـــــتعراا الةبرة  ”وفيما يتعلد بتدـــــغي  عنصـــــر الدـــــرطم، نظمت متولـــــيم  قو  ا نســـــان دورة   - 29
و القوة المدتركما وعقدت هذ  الدورة فو باماكو األولى  طار االمت ال الذي نتذ  عنصر الدرطم ف  “المكتسطم

ــمبر، وركز   10إلى  7فو التترة من   ــتركم وو دات التحقيد  25كانون األول/ديســـــــــ ــاركا من القوة المدـــــــــ مدـــــــــ
الةاصــم الوطنيم على الجراعم الة رة، م   ا رهابا كما قامت األمانم التنتيذيم للمجموعم الةما ــيم لمن قم  

لعســــكريم )الذين ام ندــــرهم  ــــابقا و اليا مع القوة المدــــتركم( بتطادل األف ار  ول  الســــا   ولــــطام الدــــرطم ا
ــاعو على ميدان العملياتا وأاا ت الدورة فرصــــم لتطادل ا نجامات   ــتال ال ابع القضــ  ــــب  اعزيز واســــريع إلــ

مدــاركون والةبرات والممار ــات الجيدة المتصــلم بمســاهمم عنصــر الدــرطم فو انتيذ إطار االمت الا وناقأ ال
 كذلت إدماج المرأة فو عمليات القوة المدتركما

ــيم  قو  ا نســــــان   25إلى  21وفو التترة من  - 30 ــطام/فبراير، درَّبت متولــــ عضــــــوا، من بين م  40شــــ
ــال، من القوة المدــــتركم من ك  من المقر الرعيســــو ومراكز قيادة الق اعات واألمانم التنتيذيم على إدارة   5 نســ

ــان المزعومم  المعلومات، والعال ــعن انت اكات  قو  ا نســــــ ــاعط ا عالم، وا بال  المنا ــــــــب بدــــــ قات مع و ــــــ
 التعليم التو اورطت في ا القوة المدتركما أو

ــان وبع م األمم المتحدة المت املم  - 31 ــيم  قو  ا نســـ ــلت متولـــ ــمولم بالتقرير، واصـــ وخالل التترة المدـــ
ر لضـــــمان المســـــاللم عن الجراعم الة رة المنســـــوبم إلى العم  مع الســـــل ات الوطنيم فو ادـــــاد ومالو والنيج

 عناصر من القوة المدتركما

ووفقا لســــــيا ــــــم بذل العنايم الوادطم فو مراعاة  قو  ا نســــــان، أدرت بع م األمم المتحدة المت املم  - 32
اةفيف    اقييما للمةاطر بدــــــــــعن طلطات الدعم التو قدمت ا القوة المدــــــــــتركم، مع التوصــــــــــيم بااةاذ ادابير 18

محددة األهدافا فعلى  ـــبي  الم ال، أوصـــو الجنود وو دات ال تاعب بعقد المزيد من دلســـات التوعيم بدـــعن 
القانون الدولو لحقو  ا نســـــــان والقانون الدولو ا نســـــــانو والقانون الدولو لالدةينا كما أوصـــــــت بع م األمم 

فو االدعالات المتعلقم باالنت اكات الجســــــــــــــيمم    المتحدة المت املم بعن ابدأ القوة المدــــــــــــــتركم احقيقات داخليم
لحقو  ا نســـــان فو مناطد عمليات ال تاعب الماليم، وفقا  درالات العمليات المو دة للقوة المدـــــتركم بدـــــعن 
ــابقـم، أم رم اقـدم محـدود فيمـا يتعلد بتنتـيذ ـادابير التةفيف   التحقيقـات اـلداخلـيما وكمـا  ـدا فو التترات الســــــــــــ

ــيمم لحقو   هذ ا وانظر بع م  األمم المتحدة المت املم، من دانب ا، فو االدعالات المتعلقم باالنت اكات الجســــــ
ا نســــــــــــــان التو ارا ب ـا القوات المـالـيم، المنتدــــــــــــــرة فو بعض الحـاالت إلى دـاـنب أفراد عســــــــــــــكريين أدـاـنبا 

ــان، نظمت ب  ــم بذل العنايم الوادطم فو مراعاة  قو  ا نسـ ــيا ـ ــلم اعزيز االمت ال لسـ ع م األمم المتحدة ولمواصـ
ــتركم ) 36المت املم دوراين للتوعيم لما مجموعه   ــرا من القوة المدــــــــ ردال وامرأة وا دة( فو باماكو  35عنصــــــــ

 ا2021كانون األول/ديسمبر  11 ادرين ال انو/نوفمبر و 11يومو  
 

 المصاعب والتحديات   

ةما ــيم لمن قم الســا   اعليرا  ألرت الت ورات الســيا ــيم فو بعض الدول األعضــال فو المجموعم ال - 33
 ـــــلبيا على انتيذ المدـــــروع الرامو إلى دعم القوة المدـــــتركم فو انتيذ مدـــــروع إطار االمت ال لحقو  ا نســـــان 
ــر للجنم الدفاع واألمن التابعم  ــبي  الم ال، أردئ االدتماع ال انو عدــــــــ ــانوا فعلى  ــــــــ والقانون الدولو ا نســــــــ

كانون ال انو/يناير،   27إلى   24لذي كان من المقرر عقد  أصــال من  للمجموعم الةما ــيم لمن قم الســا  ، ا
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فو أعقاب االنقالب العســكري فو بوركينا فا ــوا وأدق ذلت إلى اعخير انتيذ التوديه الةان بعنصــر الدــرطم  
بدــــــــعن إلــــــــتال ال ابع   2019وخ م العم  التو ولــــــــعت فو إطار  لقم العم  فو كانون األول/ديســــــــمبر  

 ان العمليات، وكالهما كان من المتترا أن اتداول لجنم الدفاع واألمن بدعن مااالقضاعو على ميد

ــتركم واحكم ا   - 34 ــلحم الماليم اتصـــــــــــــرف بقيادة القوة المدـــــــــــ وال يزال احديد ما إذا كانت القوات المســـــــــــ
لألمم  بقيادة وطنيم، وال  ــــــيما عند التحقيد فو االنت اكات المزعومم لحقو  ا نســــــان، يدــــــك  احديا هاما أو

 المتحدة فو مالوا
  

 مالحظات  -   خامسا  
ــا   مطادرة هامم، ودليال على التزام  - 35 ــيم لمن قم السـ ــتركم التابعم للمجموعم الةما ـ ال ازال القوة المدـ

الدول األعضـــــــــــال في اا وهو ا م  االلتزامات المتعددة األوده التو اضـــــــــــ لع ب ا األمم المتحدة فو المن قم  
المجتمع الــدولوا وعلى المــدق ال ويــ ، اعتبر الحلول التو اقودهــا المن قــم والتو ابت رهــا  واســــــــــــــتحد دعم  

أصـــحاب المصـــلحم الرعيســـيون أنتســـ م هو ال ريقم األك ر فعاليم لضـــمان اال ـــتدامم، و يجاد  ـــالم وا ـــتقرار  
إمال الحالم األمنيم داعمين، واال ـــــــــــتتادة ال املم من ا مكانات التو اةتزن ا المن قما ويســـــــــــاورنو قلد عميد 

الســــريعم التدهور فو من قم الســــا  ، فضــــال عن األلر الموهن المحتم  لغموا الحالم الســــيا ــــيم فو مالو 
وبوركينا فا ــــــــــو وخارد ا على الج ود الراميم إلى ميادة اتعي  القوة المدــــــــــتركم التابعم للمجموعم الةما ــــــــــيم  

 ورال عدم اال تقرار واحسين الحوكممالمن قم السا  ، فضال عن معالجم األ طاب ال امنم 

ــط اقارير عن انت اكات مروعم ارا ب   - 36 ــان، و ــــ ــعر بقلد بال  إمال ادهور  الم  قو  ا نســــ كما أشــــ
لـــــــد المدنيين، ال من دانب الجماعات المســـــــلحم ا رهابيم فحســـــــب ب  أيضـــــــا، كما ورد، من دانب القوات  

، ينطغو لســــــــل ات بلدان المجموعم الةما ــــــــيم لمن قم  المســــــــلحم وقوات األمن فو المن قما وفو لــــــــول ذلت
ــان و مايت اا وهذا يكتســــب أهميم  ــا   أن التزم دون احتك وا  ن د ودها فيما يتعلد بدعم  قو  ا نســ الســ
لنجا  الج ود الراميم إلى مكافحم ا رهاب واحســين األمن وكســب لقم المجتمعات المحليما و ــتواصــ  األمم 

 مع قيادة القوة المدتركم لمنع انت اكات  قو  ا نسان واةفيف  دا ااالمتحدة العم  عن ك ب 

وقد لبت أن االفتقار إلى اوافد فو اآلرال بين الدـــــــــركال والمانحين بدـــــــــعن آليم الدعم األك ر فعاليم  - 37
يد للقوة المدـــــتركم للمجموعم الةما ـــــيم لمن قم الســـــا   يدـــــك  عقطم كبيرة أمام ادـــــغيل اا وبالنظر إلى التعق

المتزايد لألممم التو اواد  ا من قم الســــــا   والحادم الملحم إلى التحرك اآلن، أعربت أنا ورعيس المتولــــــيم  
ــنوي الةامس لالاحاد األفريقو واألمم المتحدة الذي عقد مؤخرا فو نيويورك فو   األفريقيم، خالل المؤامر الســــــــ

ن الوليد مع الجماعم االقتصــــــاديم لدول غرب ، عن التزام منظمتينا، وبالتعاو 2021كانون األول/ديســــــمبر  1
ــتراايجو ب دف الطحث   ــيم لمن قم الســـا  ، بالدـــروع على نحو مدـــترك فو اقييم ا ـ أفريقيا والمجموعم الةما ـ
عن  ــب  لتعزيز الدعم المقدم إلى المجموعم الةما ــيم لمن قم الســا   وقوا ا المدــتركم وغيرها من مطادرات  

ــتدامما األمن والتنميم والحوكمم ف ــا  ، بما فو ذلت من خالل الدعوة إلى اوفير الموارد المســـــــــ و من قم الســـــــــ
ــا  ،   ــتوق معنو باألمن والتنميم فو من قم الســــ ــتق  رفيع المســــ ــتراايجو فريد  مســــ ــيتولى هذا التقييم اال ــــ و ــــ

مقتنعا بعن رعيس النيجر الســابد، محمدو إيســوفوا و ننو أا لع إلى نتاعج هذا التقييم المســتق  وما ملت   يرأ ــه
 العم  معا أمر بال  األهميم للتغلب على التحديات التو يواد  ا المجتمع الدولو فو من قم السا  ا



 S/2022/382 

 

8/8 22-07013 

 

ومن األهميم بمكان    األممات الســيا ــيم فو مالو وبوركينا فا ــو بغيم ا ــتعادة النظام الد ــتوري   - 38
بالج ود التو ابذل ا الجماعم االقتصاديم لدول  فو كال البلدين فو أ رع وقت ممكنا وفو هذا الصدد، أر ب  

غرب أفريقـيا واالاحـاد األفريقو لـتعمين دـداول ممنـيم اوافقـيم للعملـيات االنتقـالـيم، وأ ـث الســــــــــــــل ـات االنتقـالـيم 
ــيا ـــــــــو المجال   فو ــتقرار الســـــــ ــيوفر اال ـــــــ كال البلدين على التعاون ال ام  مع الج ود ا قليميم الجاريما و ـــــــ

ا صـــال  الســـيا ـــو الرعيســـيم، بما فو ذلت العمليات المتوخاة فو ااتا  الســـالم والمصـــالحم   للتعجي  بعمليات
 فو مالوا ويعتبر إ رام اقدم فو عمليم السالم فو مالو أمرا أ ا يا لتعزيز اال تقرار فو المن قما

 


