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 الساحل أنشطة مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة  
  

 األمني العامتقرير   
  

 مقدمة - أوال 
، ويقدم عرضـــــــــــــــا 2019حزيران/يونيه  30كانون الثاين/يناير إىل   1يغطي هذا التقرير الفرتة من  - 1

عاما للتطورات واالجتاهات يف غرب أفريقيا ومنطقة الســـاحوي ويت ـــان أي ـــا نة عامة عن األن ـــطة ال  
ومنطقة الســـــــاحو وعن التقدم انري يف سنفيذ اةـــــــرتاسي ية اضـــــــطلت  ا ممتا األمم املتحدة لغرب أفريقيا 

األمم املتحدة املتماملة ملنطقة الســـــــــاحوي و ذضـــــــــافة إىل الس، يور  التقرير املســـــــــت دات املت لقة   الة 
 ي(2017) 2349حوض حبرية س ا ، عاال بقرار جملس األمن  يف
  

 التطورات واالجتاهات السائدة يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل - اثنيا 
(، ظلت بيئة الســـــالم واألمن يف م بم غرب أفريقيا S/2018/1175) ســـــاب منذ صـــــدور سقرير  ال - 2

ان دام األمن يف أجزاء عديدة من منطقة الســـاحوي ومنطقة الســـاحو مســـتقرة نســـايا، علن الرغم من سفا م 
ومتثو الغارات وعاليات االختطاف ال  سرسماها اجلااعات اذرهابية، وأعاال اللصـــوصـــية وانت ـــار ال ن  

ي وواصـــــو اذرهابيون واجلااعات املســـــلحة غري  د ة ا وية األخر  األوضـــــا  القالي جزءا كاريا من سقلا
 ال سمرية وا ياكو األةاةية املدنية يف بوركينا فاةو ومايل والني ر وني رياييالغارات علن األهداف  شن
بلدان خالل الفرتة امل اولة  لتقريري وأجريت ة جر  عد  من ال اليات االنتخابية يف عدولقد أ   - 3

، سنغاليف ال انتخا ت رائةية تانتخا ت رائةية وس ري ية وانتخا ت حمام الوالايت يف ني ريايي ونبا
 بيساوي  - بنن وغينيايف  انتخا ت س ري ية يتيف حني أجر 

 
 االجتاهات السائدة يف جمايل السياسة واحلوكمة - ألف 

نيســان/أبريو، أجرت بنن انتخا ت س ــري ية ا ي ــار  فيها ةــو  حز ن ا تالفيان، و ا  28يف  - 4
المتلة اجلاهورية واالحتا  التقدمي، و ا حليفان للمتلة الرائةــــية املوالية للر يس  سريس .لوني واةــــتا دت 

املفروضــــة  وجا الت ديالت  أحزاب امل ارضــــة من االنتخا ت بســــاا ال ــــرو  املالية وغري املالية اجلديدة

https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/1175
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ي 2018ال  أ خلت إىل  انون االنتخا ت واعتاا  ميثاق جديد ينبم عاو األحزاب الســـياةـــية يف عام 
وأاثر اةــــتا ا ها احت اجا شــــديدا من جانا  يا ات امل ارضــــة الر يســــية، وال ةــــياا من جانا الر يســــني 

ا ال يقوُّ عن شـــــخصـــــني يف أعاال ال ن  ال  الســـــابقني، بوين اييي ونســـــيفور ةـــــوغلوي وأفيد عن مقتو م
 أعقات االنتخا تي

كانون الثاين/يناير وةــ    18ويف بوركينا فاةـــو، اةـــتقال ر يس الويراء بول كا  سياا وحمومته يف  - 5
انتقا ات واةـــــــــــــ ة النطاق لاةـــــــــــــلوب الذ  س املت به ا مومة مت سفا م ال ن  يف األجزاء ال ـــــــــــــاالية 

رو  مار  كريســتيان كابور  بت يني كريســتوف  ر يسكانون الثاين/يناير،  ام ال  21ي ويف وال ــر ية من الالد
ع وا، ي م ثالث نساء،  23مؤل  من جديد و جملس ويراء م   جويي  مار   ابري  ر يسا للويراءي وش  

لرائةــــية ب د الس بثالثة أايمي واةــــت ابت ا مومة ملطالا امل ارضــــة اجراء حوار والن  او االنتخا ت ا
، وأن ــــــئت جلنة ذعدا  صــــــيغة املنا  ــــــة وجدول أعاا اي ويف الو ت نفســــــه، ا م الر يس 2020يف عام 

الســــــاب ، بليز كومااور ،   فاص علن صــــــالت مت ب ر اجلااعات اذرهابية ال  سزعز  ر يس كابور  ال
ق ــا ية ضــد الســيد كومااور  اةــتقرار الالد يف إالار الســ ي إىل إضــ اف ا مومةي وال سزال اذجراءات ال

 وب ر ال خصيات يف نبامه الساب  م لَّقةي
إصــالا الل نة  من أجوكانون الثاين/يناير   21حمومة كوت  يفوار حوارا ةــياةــيا يف  شــرتو  - 6

آاار/مارس،  1االنتخابية املســـتقلة،   ـــاركة نثلني عن ا مومة واألحزاب الســـياةـــية وايفتات املديني ويف 
الت ات الديقراالي  -حز  من أحزاب امل ارضـــــــــــــة،  ا يف الس ا زب الديقراالي لموت  يفوار  22 عا 

ــــــه، إىل إصـــــــــــــــالا واةـــــــــــــــت النطــــــاق وسوافقي لل نــــــةي  ــــــديي األفريقي للر يس الســــــــــــــــــــاب  هنر  كوان بي
 آاار/مارس، انتخات اجلا ية 7شـــــــاا /فساير، اةـــــــتقال ر يس اجلا ية الوالنية، غيوم ةـــــــوروي ويف  8 ويف
خلفا لهي و اال ت  ،لر يس ا ســـــــــــــــن وا.را، وهو حزب اأما و ةـــــــــــــــوماهورو من جتات اجلاهوريني والنيةال

 أحزاب امل ارضة الر يسية هذه ال الية االنتخابيةي
 آاار/مارس،  ام ر يس غامايا، أ اما  رو، يف مجلة أمور، بتنحية 15ويف إالار س ديو ويار  يف  - 7

س ويعيم ا زب الديقراالي املتحد، الســـــيد حســـــينو  اربو ، وةـــــ  ا ا الر ي عدة أشـــــخا ، من بينهم
ي وأ يو كذلس فياا ب د حلفاء ر يسـيون آخرون للسـيد  اربو  يف جملس بينهااالتوسرات السـياةـية احتدام 

ي ويف الو ت نفســـه، بدأت جلنة ا قيقة واملصـــا ة والت وي ـــات من مناصـــاهم الويراء وأجهزة أخر  للدولة
من ال ـــهو ، من بينهم  57كانون الثاين/يناير، واةـــتا ت إىل  و   7 ســـات اةـــتاا  علنية يفيف الالد جل

ي و دم 1994مثاين نساء، ب أن انتهاكات حقوق اذنسان واجلرا م املتصلة  النقالب الذ  حصو عام 
 صندوق األمم املتحدة لاناء السالم الدعم املايل إىل الل نةي

 ةامل ارضـــــــــــــــ ، وهو حزبالوالن اجلديد ا اكم واملؤمتر الديقراالي الوالنويف غاا، عقد ا زب  - 8
نيســان/أبريو، بوةــاالة جملس الســالم الوالن يف الالد، ب ــأن اال تصـا   29و  9م ــاورات يف  ،الر يســي

القانوين الســا د يف ا ياة الســياةــية يف الالدي واسفقا علن مجلة أمور منها ضــرورة مواصــلة ا وار ب ــأن  غري
اخليارات املتاحة من أجو الق اء التام علن اال تصا  غري القانوين يف ا ياة السياةية ويف مجيت  طاعات 

 ايفتات األخر ي
 س ـــــــــــــــرين األول/ 12ويف غينيــا، أحري سقــدم ســدرني يف سنفيــذ االسفــاق الســـــــــــــــيــاةـــــــــــــــي املسم يف  - 9

ي غري أن الايئة الســــــياةــــــية أصــــــاحت س ــــــهد اةــــــتقطا  علن  و متزايد يف أعقاب  جيو 2016 أكتوبر
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، 2019االنتخا ت الت ـــــري ية ال  كان من املقرر إجرا ها يف كانون الثاين/يناير إىل س ـــــرين الثاين/نوفاس 
و متهيد من أج 2010عام  وةـ  ااوف نن يمون امل سـمر الرائةـي يسـ ن إىل االةـت اضـة عن  ةـتور

 السايو  و والية اثلثة  تالة للر يس ألفا كوند ي
بليون  16وب د ن ـــــــــر سقارير، يف ليساي، وإجراء حتقيقات رائةـــــــــية ب ـــــــــأن االختفاء املزعوم ملال   - 10

مليون  والر(، احت ز ثالثة من كاار املسؤولني يف املصرف املركز  يف ليساي  102 أ  سقرياا والر ليس  )
انماة  امل اون يف قاضيالآاار/مارس، ع زل  29ر/مارس، ولمن أفرج عنهم الحقا بمفالةي ويف آاا 1 يف

 ال ليا، كابنه جناا، بساا ةوء السلو ، وة  سزايد االنتقا ات املوجهة إىل ا مومةي
ات ويف مايل، عقا ال ــواغو ال  أثريت إياء الطريقة ال  اةــت ابت  ا ا مومة الةــتارار التوسر  - 11

االجتااعية وسفا م ان دام األمن يف اجلزء األوةــــــ  من الالد، اةــــــتقال ر يس الويراء ةــــــومايلو بوبيي مايغا 
وحمومتهي و ام الر يس إبراهيم بوبمر كيتا الحقا بت يني ويير اال تصــــــا  واملالية املنتهية واليته، الســــــيد بوبو 

ت ر يس الويراء ةـــــيســـــي اسفا ا اير/مايو، و   أ 2نيســـــان/أبريوي ويف  22لويراء يف ل ا جديداةـــــيســـــي، ر يســـــ
أحزاب امل ارضــــــة ال   عت، يف مجلة أمور، إىل إجراء حوار ةــــــياةــــــي والن    منةــــــياةــــــيا مت نثلي عد

 أاير/مايوي 5ملنا  ة حالة األمة ومراج ة الدةتوري وأ.ا الس س ميو حمومة جديدة يف 
آاار/مــارس علن التوايل، أعلن الر يس  اــد ولـد  2 كــانون الثــاين/ينــاير و  28يف يف موريتــانيــا، و  - 12

عاــد ال زيز وحزب االحتـا  من أجـو اجلاهوريـة ا ـاكم عن  ييــد ويير الـدفـا ،  اــد ولـد ال ـــــــــــــــي  أ د، 
حزيران/يونيهي و لرغم من ال ـــــــواغو ال   22يف  املقرر إجرا ها ا زب لالنتخا ت الرائةـــــــية مرشـــــــحا عن

آاار/مارس  27  امل ارضـــــــــــــــة، وال ةـــــــــــــــياا ب د اعتقال اثنني من املدو  نني يف مثارها أن ا مومة سقوم خبن
لن ر ا م لومات يزعم أهنا سس ن إىل س ويه مس ة الر يس عاد ال زيز وأةرسه، اةتارَّ ن ا  ايفتات املديني 

يف موريتانيا   يســــــاس، أفرج عن بريم  اه عايد، يعيم ماا رة انا اث ا ركة االن تا ية كانون األول/  31ويف 
 واملرشح الرائةي للا ارضةي

يف كانون املقرر إجرا ها يف الني ر وسواصلت األعاال التح ريية لالنتخا ت الرائةية والت ري ية  - 13
ي ومت الس، اةــــتارت حالة اجلاو  يف ا وار الســــياةــــي مت اةــــتارار امل ارضـــة يف 2020األول/ يســــاس 

 اةي والل نة الوالنية املستقلة لالنتخا تيمقاال ة ايفلس الوالن للحوار السي
شــاا /فساير، بيناا جرت انتخا ت  23وأجريت االنتخا ت الرائةــية والت ــري ية يف ني رياي يف  - 14

آاار/مارسي وأعيد انتخاب الر يس ا ايل  ادو  ار   9حمام الوالايت وايفالس الت ري ية للوالايت يف 
ي ورفر حزب ال ـــــــــــــــ ا الديقراالي النتا ا وال ن  ا أمام انماةي وفاي من حزب مؤمتر مجيت التقدميني

ـــــ زب ا اكم أي ا نغلاية املقاعد يف جملس ال يوخ ويف جملس النواب، وبا  منصاا من  29من أصو  15ـ
ا وا ث امل زولة  مناصـــا حمام الوالايتي واسســـات االنتخا ت بطاب ها الســـلاي عاوما علن الرغم من

الياني الدةتورية يف  الر يسي وأ   يف ب ر الوالايت سا ر يف األروااب ر اخلأهنا أةفرت عن  ال  أفيد
 أاير/مايوي 29
شـــاا /فسايري  24ويف الســـنغال، فاي الر يس ماكي ةـــال يف االنتخا ت الرائةـــية ال  جرت يف  - 15
نيســــان/أبريو،  7يف دةــــتور، و نيســــان/أبريو، أ   القســــم لوالية اثنية مد ا ،س ةــــنوات، وفقا لل 2ويف 

مثاين نســــــــــاءي ولقد ألغي  والذ  ي ــــــــــمع ــــــــــوا،  35 املؤل  منأعلن عن س ــــــــــميو جملس الويراء اجلديد 
أاير/مايو،  4منصــــــــــــــا ر يس الويراء  وجا الت ديو الدةــــــــــــــتور  الذ  ا رتحته ا مومة وأ رَّه السملان يف 
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و، سرأس الر يس حفو افتتاا ا وار الوالن أاير/ماي 28ويف  أاير/مايوي 14شـــــــــــمو  انون يف  وصـــــــــــدر يف
 الذ  نبَّاه يف الفرتة ال  أعقات االنتخا ت الرائةيةي

كانون   29ويف ةرياليون، اةتارت التوسرات السياةية بني ا مومة وحزب املؤمتر ال  يب ال امي ويف  - 16
ا اكم بدء عاو جلنة التحقي  يناير، أعلن الر يس يوليوس ما ا بيو من حزب ال ــــــــــــــ ا لســــــــــــــرياليون /الثاين
اال عاءات املت لقة  لفســــــــــا  خالل اذ ارة الســــــــــابقة للاؤمتر ال ــــــــــ يب ال ام ال   امت ع ــــــــــر ةــــــــــنواتي  يف
أاير/مــايو، أعلن الر يس بيو الت ــديــو الويار  األول يف ا مومــةي وعينــت نايلــة سونس وييرة للخــارجيــة  9 ويف

ســــــــــــرياليون لد  األمم املتحدة يف ل   ا ااعلي كا ، نثال ملنصــــــــــــا،وعني ةــــــــــــلفها يف هذا اوالت اون الدويل، 
الديقراالية من أجو  أاير/مايو، عقد يف فريتاون حوار والن ب ــأن سواليد 25إىل  23نيويور ي ويف الفرتة من 

الوالني وح ـــــــــره املســـــــــؤولون ا موميون واألحزاب الســـــــــياةـــــــــية ومنباات ايفتات املدين  تالحمالســـــــــالم وال
وعات النســــــــــــــا ية وال ــــــــــــــاابية، والقيا ات الدينية، واجلااعة اال تصــــــــــــــا ية لدول غرب أفريقيا، واجلااعة وايفا

اال تصــــــا ية لدول غرب أفريقيا، واحتا  هنر مانو، وأع ــــــاء الســــــلس الدبلوماةــــــي وغريهم من أع ــــــاء ايفتات 
إن ـــــاء  ملوافقة خالله علنمتت االدويلي وح ـــــر نثلي اخلا  لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــاحو االجتاا  الذ  

 ييف شمو  انون يف السملان هذا القرارسن جلنة مستقلة للسالم والتالحم الوالن، ومن املقرر أن ي  
حزيران/يونيهي  30 جرا ها يفإويف سوغو، انطلقت األعاال التح ـــريية لالنتخا ت انلية ال  أعلن  - 17
نا غناةــــينغيب مت  ا ة أحزاب امل ارضــــة،  ا يف الس ب ر آاار/مارس، اجتات الر يس فور  إيســــويي 20ويف 

كانون   20 امل قو ة يفحز  م ارضـــــــــا الذ   االت االنتخا ت الت ـــــــــري ية  14أع ـــــــــاء اال تالف املؤل  من 
سسيغاأنول  جيغاو   ايوا  ، ملنا  ة ا الة يف الالدي وانتخات اجلا ية الوالنية اجلديدة2018 يساس  األول/

الل نة الوالنية املســــــــتقلة لالنتخا ت الياني  ع ــــــــوا يف 17آاار/مارس، أ    28للسملاني ويف  امرأة ر يســــــــة
فرتة  ، يف مجلة أمور، أاير/مايو، اعتادت اجلا ية الوالنية اذصــــالا الدةــــتور  الذ  حدَّ  8الدةــــتوريةي ويف 

 يخباس ةنوات  ابلة للت ديد مرة واحدة الرائةة
 

 االجتاهات األمنية - ابء 
جهات عنيفة من  شنتظوَّ التقلا مسة ا الة األمنية يف بوركينا فاةو ومايل والني ر وني ريايي و  - 18

غري الدول،  ا فيها اجلااعات اذرهابية وال ـــــــــــــــامات اذجرامية وامليلي ـــــــــــــــيات انلية والقالية، ه اات 
اب أعاال القتو خارج نطاق متمررة ضد املدنيني و وات األمن والدفا ي وا ات  وات األمن أي ا  رسم

القانون ونارةــة الوح ــية واذخفاء القســر  للادنينيي ويف الو ت نفســه، واصــلت القوة امل ــرتكة املت د ة 
اجلنســيات والقوة امل ــرتكة التاب ة للا اوعة اخلااةــية ملنطقة الســاحو سنفيذ عاليات م ــرتكة عس ا دو  

 ضد املتطرفني ال نيفنيي
 ـــامـــت من اجلهو  ال  ساـــذ ـــا ا مومـــة وايفتات انلي، اي ا  ال ن  القالي الـــذ  وعلن الرغم  - 19

 67ةــ ريه أن ــطة اجلااعات املتطرفة ال نيفة يف بوركينا فاةــو ووةــ  مايلي و د  تو ما يزيد علن  بتأجيا
خص شـــــــ 160شـــــــخصـــــــا يف ه وم و ت يف يريغو، بوركينا فاةـــــــو، يف أوا و كانون الثاين/يناير، بيناا لقي 

آاار/مارس، نا أ   إىل احتدام  23 يف مايل، ه اات ناثلة يف أوغوةـــــــــــــــاغو و ولينغار مصـــــــــــــــرعهم يف
ويف عد  من املناةـــــــــــــــاات، أ نت  ا  اات علن  ور ال اا ة  التوسرات اذثنية وايفتا ية يف كال الالديني

 وشد ت  علن ا   األةاةي يف ا رية الدينيةي
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و ووفقا ملمتا سنســـي   - 20 حا اث أمنيا يف بوركينا فاةـــو، يف الفرتة من  86ال ـــؤون اذنســـانية، ةـــ    
 جبرواي وةــــــ و 187شــــــخصــــــا وإصــــــابة  376مقتو  نا أةــــــفر عن، كانون الثاين/يناير إىل آاار/مارس

نزاعــــات مرساطــــة  يفتا ــــات انليــــة يف الفرتة من  بســـــــــــــــاــــا  تيــــو 300أكثر من  ةـــــــــــــــقو  كــــذلــــس
ر/مــايو، اةـــــــــــــــتنــا ا إىل ويير اخلــارجيــةي ونبرا إىل ســدهور ا ــالــة األمنيــة، مــدَّ ت الثــاين/ينــاير إىل أاي كــانون

كانون الثاين/يناير، حالة الطوارئ يف أربت ع ــــرة  افبة يف األ اليم الســــتة يف الالد، ملدة   11 ا مومة، يف
 ةتة أشهري كاا أاللقت عالية أو.بوانو ضد اذرهابيني واجلااعات ال نيفة األخر ي

سنبيم الدولة اذةــــــــــــــالمية يف غرب ” وعلن الرغم من اجلهو  املاذولة ملمافحة اذرهاب، وةــــــــــــــت - 21
، وهو فصــــــيو .بت جلااعة بوكو حرام، منطقة عالياسه خالل الفرتة امل ــــــاولة  لتقريري وةــــــيطرت “أفريقيا

اصـــــــــــــــلــت اجلاــاعــة يف كــانون الثــاين/ينــايري وو  ،ني رياييف مجــاعــة بوكو حرام لفرتة وجيزة علن مــدينــة ران 
رات االنتحارايت ضـــــــد املدنيني و وات األمن والدفا  يف والية بورنوي ووفقا ل ال ـــــــرالة  قوةاةـــــــتخدام املف   

ه وما إرهابيا يف الوالايت ال ـــــــاالية من ني رياي يف الفرتة من كانون الثاين/يناير إىل  189الني ريية، و ت 
سنبيم الدولة اذةــالمية ما يســان ي ويا  201ف شــخصــا واختطا 453نيســان/أبريو، نا أ   إىل مقتو 

يف غرب أفريقيا من اةتخدام املركاات املفخخة نجهزة متف رة يدوية الصنت ل ن ه اات انتحارية ضد 
  وات األمن الوالن والقوة امل رتكة املت د ة اجلنسيات يف بلدان حوض حبرية س ا ي

واذ لياية سنفيذ عاليات ضــــــد مجاعة بوكو حرام  ويف الني ر، واصــــــلت القوات املســــــلحة الوالنية - 22
سنبيم الدولة اذةــــالمية يف غرب أفريقيا يف جزر حبرية س ــــا ، نا أةــــفر عن و و  خســــا ر يف ما يســــان و 

عد  من ا  اات ال  أ ت إىل ال ديد من الوفيات وحاالت  و تصــــــــــفوف املدنيني وال ســــــــــمرينيي و د 
  اولة  لتقريرياالختطاف يف الالد خالل الفرتة امل

وأبل  عن و و  حوا ث عنيفة بني املزارعني والرعاة أةـــــــفرت عن خســـــــا ر ب ـــــــرية وما ية فا حة  - 23
يف ال ديد من الوالايت يف ا زام األوةـ  وال ـاال ال ـر ي لني ريايي ويف كاجورو  نزواوأفيد عن حاالت 

يل واملزار  واملاشــيةي ويف والية يامفارا، أفيد شــخصــا و  م  ر ال ديد من املنا 117وكاشــيا بوالية كا وا،  تو 
بســاا  طا  الطرق املســلحني ولصــو  املاشــية وه اات  385شــخصــا واختطاف  497عن مقتو  و 

امليلي ــــــــيات علن املدنيني بني كانون الثاين/يناير ونيســــــــان/أبريوي ويف إالار التدابري املتخذة ملمافحة اي اي  
 عاليات عسمرية يف املناال  املت ررة أو وةَّ ت نطا هاياي ني ري حمومة نفذت ان دام األمن، 

وشــــــهد خليا غينيا ياي ة يف أعاال القرصــــــنة والســــــطو املســــــلح علن الســــــفن وغريها من اجلرا م  - 24
ي واةـــــــــتأثرت 2019حا اث يف الربت األول من عام  22الاحريةي ووفقا للامتا الاحر  الدويل، أبل  عن 

ختطاف اورو  سقارير عن املنطقة أي ـــــــا حبوا ث اختطاف أفرا  الوا م الســـــــفن علن الصـــــــ يد ال املي، مت 
من أفرا  الوا م السفن يف حوا ث منفصلة أبل  عن و وعها يف بنن وسوغو وغاا وكوت  يفوار وليساي  21

 ي2019وني رياي يف الربت األول من عام 
وةـــــ لت أن ـــــطة اجلرية املنباة عس الوالنية واالجتار غري امل ـــــرو  ياي ة يف غرب أفريقيا ومنطقة  - 25

بيســـــاو،  - أالنان من الموكايني يف برااي، غينيا 9.75 تلة  لتقريري وضـــــاطالســـــاحو خالل الفرتة امل ـــــاو 
عن أكس عاليـــة  يف غـــااآاار/مـــارس، أفـــا ت هيئـــة مرا اـــة املخـــدرات  7كـــانون الثـــاين/ينـــايري ويف   31 يف

من األلواا امل ـــــــغوالة ي ـــــــتاه يف أهنا حتتو  علن  5 851اخدرات يف .ري  الالد مت ضـــــــا  لل مصـــــــا رة
املنطقةي  مليون  والر يف ميناء سيااي وأبل  أي ا عن االجتار  ألحياء السية يف 34.2اتها السو ية القنا  ي
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ووفقا ملمتا األمم املتحدة امل ن  ملخدرات واجلرية، ضاطت مصلحة اجلاار  يف هون  كون  أنياب أفيال 
 يماليني  والر يف حاوية شحن  ا مة من ني رياي 8سفوق  ياتها  و  ور حيواات الانغول

 
 التنمية املستدامةاجتاهات  - جيم 

يف املا ة  3.6وفقا ملصــــــــرف التناية األفريقي، يتو ت أن يصــــــــو الناو اال تصــــــــا   يف املنطقة إىل  - 26
يف  طاعي اذنتاج ، وي و  الف ــــو يف الس بدرجة كارية إىل التحســــينات 2020ويف عام  2019عام  يف

اةـــتارار التحدايت وسفاوت سو ت واخلدمات، ف ـــال عن ارسفا  أةـــ ار الســـلت األةـــاةـــية، علن الرغم من 
من بني أعلن الالدان أ اًء ومن املتو ت أن يال  م دل الناو يف هذين  وغاا كوت  يفوار  األ اءي وال سزال

 ي2019عام يف املا ة علن التوايل يف  7.3 يف املا ة و 7الالدين 
وس او التحدايت املطروحة أمام حتقي  أهداف التناية املستدامة يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحو  - 27

اخنفاض مســـــــــــــتو  الدعم املايل واالةـــــــــــــتثاارات انلية واخلارجية  ملقارنة مت مناال  أخر ،  ذضـــــــــــــافة إىل 
،  ا يف الس حرية سنقو األشخا  والسلت ال واغو األمنية ال  أعا ت أي ا التمامو اال تصا   اذ لياي

 وال سزال التناية املستدامة من األولوايت مل اجلة األةااب اجلذرية لايمة يف منطقة الساحوي واخلدماتي
 

 االجتاهات يف جمال العمل اإلنساين - دال 
س ــمو مصــدر  خالل الفرتة امل ــاولة  لتقرير، ظلت ا الة األمنية، وخباصــة يف منطقة الســاحو، - 28

اجلااعي للسمان، وسفا م ان دام األمن  نزوا ل   ل ي و د سساا سصاعد ا  اات املسلحة النامجة يف ال
ماليني  4.4 و  لقد نزاالغذا ي وةــــوء التغذية، واألوبئة الدورية، و ابلية التأثر بتغري املناخ والصــــدماتي و 

أثر ةليب تصاعد ال ن  كان لي و 2018يف عام ماليني  3.2شخص يف مجيت أ اء منطقة الساحو مقابو 
علن حيـــاة املـــدنيني، نـــا يا  من اـــاالر اذيـــذاء وانتهـــاكـــات ا قوق وأثر ب ـــــــــــــــــدة علن سوفري اخلـــدمـــات 

 األةاةية، وحرم الفئات ال  يفة يف كثري من األحيان من املساعدة ا يويةي
املسلحة يف املقاال ات ال االية وال ر ية منذ ويف بوركينا فاةو، أ ت الزاي ة ا ا ة يف ا  اات  - 29

 170 000إىل حالة الوارئ إنســــــانية ا يســــــا   ا مثيوي وا تلت أكثر من  2018كانون األول/ يســــــاس 
 يةالت ليا  قت أضــــــــــــــرار جســــــــــــــياة  خلدماتي و 2019شــــــــــــــخص من  ايرهم، م باهم منذ بداية عام 

مدرةــــــة مغلقة يف املناال  املت ــــــررة  1 000ثر من والصــــــحية جراء االعتداءات وان دام األمني وظلت أك
شـــــــــــــــخص من  150 000رم حوايل من األالفــال من الت ليم، فياــا ح   145 000حرم  من ال ن ، نــا

 نداء ا مومة واملنباات اذنســـــــــــــانية وجهتإممانية ا صـــــــــــــول علن الرعاية الطايةي ويف شـــــــــــــاا /فساير، 
شـــــخص من األشـــــد   900 000 د يد ال ون  وايلمليون  والر مل 100لحصـــــول علن مســـــاعدة بقياة ل

 س ررا من األيمةي
بني ايفتا ات  شــتااكاتويف املناال  الوةــطن وال ــاالية من مايل، أرغات الغارات املســلحة واال - 30

حىت الصـــــــــــــحيةي و ية و دمات الت لياخل  جســـــــــــــياةانلية آالف الناس علن سر   ايرهم، وأ قت أضـــــــــــــرارا 
ناهز ثالثة أضــ اف  قدار يياي ة  نا يثوشــخص م ــر ين  اخليا،  100 000، كان 2019آاار/مارس

، إىل بلدهم من املاليني 8 000يف ةنة واحدةي ونبرا إىل سزايد ان دام األمن يف بوركينا فاةو، عا  حوايل 
.و ينيــت و ي ويف منــاال  غــاو وكيــدال ومينــاكــا 100 000نــا رفت عــد  امل ـــــــــــــــر ين  اخليــا يف الالــد إىل 

، أغلقت 2019 شــــــــــــاا /فساير حىتامتو مشال الالد، أغل  واحد من أصــــــــــــو أرب ة مراكز صــــــــــــحيةي و ومت
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مدرةــة يف مناال  غاو وكيدال وكوليمورو وميناكا وموب  وةــيغو ومتامتو بســاا ان دام األمني ويف  857
منطق   شخص يف 70 000ان دام األمن إىل س ريد حاالت الني ر، أ ت االعتداءات و اجلزء الغريب من 

 الالجئني املاليني الذين سست يفهم املنطقةي من 55 000سيالبري  و.هوا، إضافة إىل 
حىت مليون شــــخص  2.5ويف منطقة حبرية س ــــا ، بل  عد  األشــــخا  الذين ا تل وا من  ايرهم  - 31
شـــــــخص م ـــــــر ين  اخليا بســـــــاا النزا  يف مشال شـــــــرق يون مل 1.7ي وما يال  و 2019 أاير/مايو 31
 ي ريايي ولقد أ   سدف  امل ـــــــر ين إىل املخياات يف والية بورنو إىل إهنا  القدرات وا ياكو األةـــــــاةـــــــيةن

شــــخص  18 500، مت بقاء امل ـــــر ين حديثا علن  يد ا ياة يف ظروف يرثن  اي واضـــــطر حوايل ب ـــــدة
 من اجلنوب ال ر ي منطقة  يفا، يف اجلزءإىل الفرار من عدة  ر  بساا ياي ة عد  ا  اات املسلحة يف 

الجئ ني ري ي  120 000 اخليا يف املنطقة ال  سست ي  حوايل  100 000الني ري وش ر    أكثر من 
ووضـــــت براما األمم املتحدة اذخا ي خططا لتحقي  االةـــــتقرار يف حوض حبرية س ـــــا  لتلاية االحتياجات 

زاعات واذن اش علن الســواء للا تا ات االجتااعية واال تصــا ية، واالحتياجات يف جمال منت ن ــوب الن
 انلية انرَّرة حديثا من املتار ين، وحيتاج سنفيذ هذه اخلط  إىل متويوي

مليون شــــــــخص يف بوركينا فاةــــــــو ومايل والني ر وني رياي إىل املســــــــاعدة يف  14  و وةــــــــيحتاج - 32
مليون شــــــخص، ولمن نســــــاة  11ملســــــاعدة   والربليون  1.6ي و د اللا ايفتات اذنســــــاين 2019 عام
 املا ة لني ريايي  يف 26،  ا فيها 2019 حزيران/يونيهيف املا ة فق  من هذا املال  ور ت حبلول  23
 

 االجتاهات السائدة يف جمال حقوق اإلنسان -هاء  
طقـــة، ال يزال اتل  مرسميب أعاـــال ال ن  ينفـــذون عاليـــا م مت اذفالت من ال قـــاب يف املن - 33
ةــــــياا يف ةــــــياق سدهور ا الة األمنية يف منطقة الســــــاحو، وخاصــــــة يف بوركينا فاةــــــو ومايل والني ر،  وال
اذضـــــــــرا ت الطويلة  وأ تيقو  ض احرتام القانون الدويل  قوق اذنســـــــــان والقانون الدويل اذنســـــــــايني  نا

ات الويلة من الزمن، نا أ   إىل إىل إغالق املدارس لفرت  بســـــاا األجور وظروف ال او لنقا ت امل لاني
 جلأتعلن حالة حقوق اذنســــان يف املنطقةي و  وخل  أثرا ةــــلايا الت ليم يف ب ر الالدان سقوير ا   يف
القوة املفرالة وغري املتناةـــــــــــــــاة يف الت امو مت املباهرات ال امة يف ب ر الالدان، نا أ   إىل  وات األمن 

لتاتت   قوق األةـــــاةـــــية مثو حرية سموين اجلا يات وحرية الت ات سقوير احرتام ةـــــيا ة القانون وا إىل
 وحرية الت اريي

السلاية إىل حد كاري، أشري إىل و و  ب ر حوا ث ال ن   االنتخابية وعلن الرغم من ال اليات - 34
ســــــدية علن ا   يف ا ياة وا   يف الســــــالمة اجل كان  ا سداعياتخالل االنتخا ت األخرية يف ني رياي،  

شـــــخصـــــا يف أعاال ال ن   176وا   يف التصـــــويتي وأفا ت الل نة الوالنية  قوق اذنســـــان عن مقتو 
املتصلة  النتخا ت يف مجيت أ اء ني رياي؛ واكرت مصا ر أخر  أر اما أعلن بمثريي ويف السنغال، أفيد 

وايل أرب ة أشــخا  عن مقتو شــخصــني يف حوا ث عن  خالل االنتخا ت الرائةــيةي وأفيد عن مقتو ح
 نيسان/أبريوي 28خالل االنتخا ت الت ري ية ال  جرت يف بنن يوم 

وظلت االشتااكات بني املزارعني والرعاة وأعاال اللصوصية وةر ة املاشية سسهم يف االنتهاكات  - 35
إياء  وفهااااملنه ية  قوق اذنســـــــــــان يف املنطقةي وأعربت مجاعات حقوق اذنســـــــــــان انلية والدولية عن 
ةـــــوايل  - التهديدات املســـــتارة  رايت الصـــــحافة والت ات والت اري، كاا يت ـــــح من اغتيال أ د حســـــني

كانون الثاين/يناير، وهو صــــــحفي اةــــــتقصــــــا ي شــــــهري يف غاا، واالنتهاكات املزعومة ضــــــد ب ر   16 يف
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وةـــــــــــــا   اذعالم يف بنن وليسايي ويف بنن وسوغو وغينيا، أعربت مجاعات حقوق اذنســـــــــــــان حقوق ب ر 
ا إياء الر  غري املتناةـــــــــــــــا واملفر  املزعوم لقوات األمن يف ا فاص علن القانون ااوفهانلية والدولية عن 

ي ويف ةــرياليون، أعربت والنبام أثناء املباهرات ال  نباتها امل ارضــة الســياةــية أو منباات ايفتات املدين
سقلص ا يز السياةي يف أعقاب االنتخا ت ال امة  إياء ااوفها منباات الدفا  عن حقوق اذنسان عن

واعتداءات بدنية  الت إن اجلهات  م ـــــــــــــــايقةما يت رض له أع ـــــــــــــــا ها من و  2018ال  جرت يف عام 
 الفاعلة ا مومية سرسماهاي

نطقــة خطوات إنــابيــة لتحســـــــــــــــني ا ــالــة ال ــامــة يف جمــال حقوق ومت الــس، ا ــذ ب ر بلــدان امل - 36
اذنســـاني ففي غامايا، بدأت جلنة ا قيقة واملصـــا ة والت وي ـــات جلســـات االةـــتاا  وعقدت ما ال يقو 
عن ،س جلسات اةتاا  علنية خالل الفرتة امل اولة  لتقريري و ذضافة إىل الس، أ ن ئت أخريا الل نة 

نســــــان وأصــــــاحت جاهزة ملاارةــــــة أعاا ا مت س يني أع ــــــا ها اخلاســــــة وأ ا هم اليانيي الوالنية  قوق اذ
وكذلس، يف ةـــــــــــــرياليون، ع ني  أع ـــــــــــــاء جد  يف جلنة حقوق اذنســـــــــــــان ب د أن كانت ا مومة  د أ الت 
أع ــــاءها الســــابقني يف خطوة أاثرت اجلدلي ويف سوغو، أشــــا ت اجلهات صــــاحاة املصــــلحة ان ــــاء ا لية 

ة ملنت الت ذيا ال  ةــــــت ــــــان وفاء الالد  لتزاماسه  وجا امل اهدة اات الصــــــلةي ويف موريتانيا، أ فرج الوالني
 عن بريام الداه عايد، الناش  يف جمال ممافحة الرقي

جلهو  املاذولة ملمافحة اذفالت من ال قاب يف املنطقةي   التحدايت  ا اة يف ما يت ل  وال سزال - 37
ـــا فـــاةـــــــــــــــو ويف ـــة االنقالب يف لتـــدبري  األشـــــــــــــــخـــا  املـــدعن بتـــ مرهم، اةـــــــــــــــتارت  ـــاكاـــة بوركين  ـــاول
حقوق اذنســــــــان و  لل دالة آاار/مارس، أصــــــــدرت انماة األفريقية 29 ي ويف2015 أيلول/ةــــــــاتاس 16

وال ـــ وب حماا ضـــد حمم اذ انة الصـــا ر عن  ماة يف بنن لرجو أعاال م روف وشـــخصـــية  رية يف 
ن أجافون، الذ  ظوَّ يف املنفني ويف كوت  يفوار،  امت جماوعة مؤلفة من ثالث اةتيااامل ارضة، هو ةي

نيســــــان/أبريو بتقدا التااس إىل انماة ال ليا ب ــــــأن م ــــــروعية  رار الر يس  4 منباات غري حمومية يف
ـــــــــــــــــــــــــــــ نح ال فو ل  ت يفمن األفرا  املتورالني يف اجلرا م املرسماة خالل األيمة ال  أعقات االنتخا  800 ـ

نيســـــــــان/أبريو، أصـــــــــدرت  ماة  واعد الســـــــــلو  يف ني رياي حماا  18ويف  ي2011وعام  2010 عام
ويف غينيا، ا سادأ ب د بتهاة سقدا سصريح مزور  ألصول ال  يلمهاي  ،والرت أونوغهن ،ا انة ر يس الق اة

 من إن اء جلنة سوجيهية لل اليةيعلن الرغم  2009أيلول/ةاتاس  28زرة يف ايف املدانني  رسماب اكاة 
 

 القضااي اجلنسانية - واو 
خالل الفرتة امل ــاولة  لتقرير، واصــو ممتا األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســاحو وجهاسه  - 38

ال ــــــــريمة رصــــــــد م ــــــــاركة املرأة يف صــــــــنت القرار والقيا ة والدعوة إىل س زيزها يف مجيت أ اء املنطقةي وانتخا 
مات اجلديدة ال  س ـــملت يف بوركينا النواب التوغوليون أول امرأة ر يســـة للسملان يف الالد، يف حني أن ا مو 

فاةــــو وسوغو والســــنغال شــــهدت ياي ة الفيفة يف عد  النســــاء  ملقارنة مت ا مومات الســــابقةي ويف غامايا، 
آاار/مارسي  15 ع ي  نت عيســــــــــــــاسو سور ، الوييرة الســــــــــــــابقة للصــــــــــــــحة والرعاية االجتااعية، ا اة للر يس يف

نيسان/أبريوي  3ع وا يف جملس ال يوخ جر  س يينهم يف  33بني  كوت  يفوار، كانت مثاين نساء من ويف
 أاير/مايو، اعتادت اجلا ية الوالنية يف غينيا  انون التمافؤ بني اجلنسني يف املناصا االنتخابيةي  2ويف 
شاا /فساير،  رارا ب أن املرأة والسالم  14ويف ةرياليون، اعتادت اجلا ية الوالنية  ذمجا ، يف  - 39
 صـــــــــــــدر س ـــــــــــــريت يفنيســـــــــــــان/أبريو،  10ي ويف (2000) 1325ألمن اةـــــــــــــتنا ا إىل  رار جملس األمن وا

فري   ب ــأن سنفيذ ةــياةــتها اجلنا ية ي صــن    فيه ال ن  القا م علن نو  اجلنس يف خانة اجلرا م ال   كابو
 ألولويةينا من ها علن ةايو ا

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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 أنشطة مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل - اثلثا 
 املساعي احلميدة واملهام اخلاصة اليت اضطلع هبا ممثلي اخلاص - ألف 

واصــــو نثلي اخلا  لغرب أفريقيا ومنطقة الســــاحو سقدا الدعم لل هو  الرامية إىل ا فاص علن  - 40
اجلهات ال ــريمة اذ لياية والدولية، بســاو منها الدعوة والدعم لل اليات  الســالم يف املنطقة،  لت اون مت

ال ـــــــــــــــاملة جلايت األالراف يف ا وارات الوالنية واالنتخا ت، والوصـــــــــــــــول إىل آليات حقوق اذنســـــــــــــــان، 
 واذصالحات الدةتورية واملؤةسيةي

ر يس اجلااعة اال تصــا ية واضــطلت نثلي اخلا  با ثة م ــرتكة  او االنتخا ت إىل الســنغال مت  - 41
كانون الثاين/ينايري ولقد 15إىل  12كلو  كاةـــــــي برو، يف الفرتة من   - لدول غرب أفريقيا، الســـــــيد جان
وأحزاب امل ارضـــــــــة ور يس الل نة االنتخابية الوالنية املســـــــــتقلة،  الســـــــــنغالحثا، يف اجتااعا اا مت ر يس 

ة اشــئة عن ال الية االنتخابية  لوةــا و الســلاية، اجلهات صــاحاة املصــلحة علن م اجلة أ    ــااي خالفي
وشـــــ  اها علن الو وف علن الدروس املســـــتفا ة ب د االنتخا ت،  ا يف الس فياا يت ل    ـــــاركة املرأةي 
وأجر  نثلي اخلا  يف و ت الح  يايرات جماملة إىل مقر ا االت االنتخابية خلاســة مرشــحني للرائةــة 

 شاا /فسايري 10إىل  7يف الفرتة من 
إالار ب ثة  كانون الثاين/يناير، يف  19 و 18و ام نثلي اخلا  أي ـــــــــــــــا بزايرة إىل ةـــــــــــــــرياليون يف  - 42

 بلوماةــــية و ا ية م ــــرتكة مت الســــيد بروي ولقد أبريا، خالل اجتااعا اا مت الر يس واألحزاب الســــياةــــية 
الايئة الســــياةــــية وخطة اذصــــالا، أ ية واملؤةــــســــات الوالنية وايفتات املدين والســــلس الدبلوماةــــي ب ــــأن 

  التواف  السياةي واملصا ة من أجو سيسري التطوير املتواصوي
نثلي اخلا ، بصــــــــفته نثلي الرفيت املســــــــتو  لني رياي، م ــــــــاورات مت اجلهات صــــــــاحاة أجر  و  - 43

 ام ي و 2019يف عام املصـــلحة الوالنية الر يســـية من أجو  يئة بيئة مال اة ذجراء انتخا ت عامة ةـــلاية 
شــــــــــاا /فساير،  18إىل  10كانون الثاين/يناير، ويف الفرتة من   31إىل  20ني رياي يف الفرتة من بزايرة إىل 

شــــــــاا /فساير، وشــــــــار  يف منتدايت ا وار الرفيت املســــــــتو  ال  نباتها األمم  28إىل  23ويف الفرتة من 
شـــــاا /فساير، ح ـــــر  13راء انتخا ت ةـــــلايةي ويف املتحدة والل نة الوالنية للســـــالم للت ـــــ يت علن إج

س هد فيها املرشـــــــــــــــحون بقاول نتا ا وال  الل نة الوالنية للســـــــــــــــالم  ال  نباتهامناةـــــــــــــــاة التو يت الثانية 
إجراء  ب ــــــــأناالنتخا تي كاا اشــــــــرت  يف اةــــــــت ــــــــافة ا وارات الرفي ة املســــــــتو  لل نة الوالنية للســــــــالم 

ثرية للقل ،  ا يف الس يف والايت بينو  وكا وا وكانو وكواراي ومت التو يت انتخا ت ةــــــــــــلاية يف املناال  امل
 علن اسفاق ةالم خالل املناةاة ال  ن ب  ات يف كانوي

وألقن نثلي اخلا  كلاة أمام مؤمتر القاة ال ا   اخلامس لر ةاء  ول ايفاوعة اخلااةية ملنطقة  - 44
شـــــاا /فسايري وحا القا ة علن س زيز ا وار بني  5بوركينا فاةـــــو، يف الســـــاحو الذ  ن ب  م يف واغا وغو، 

مؤةــســات الدولة والفئات ال ــ يفة من ايفتا ات انلية ا دو ية، وال ةــياا ال ــااب والنســاء والزعامات 
 التقليدية، وعرض  عم األمم املتحدة حتقيقا  ذه الغايةي

 قد اجتااعات ل نيســـــــــــــــان/أبريو 17إىل  14ة من وةـــــــــــــــافر نثلي اخلا  إىل أبيدجان يف الفرت  - 45
املســــؤولني ا موميني واألحزاب الســــياةــــية ومنباات ايفتات املدين، وحا اجلايت علن مواصــــلة بذل  مت

 الوالن، بساو منها ا وار ال امو لل ايتي الحماجلهو  الرامية إىل سواليد السالم وس زيز الت
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بيســـــــــــاو يف إالار يايرة س ـــــــــــامن  او  - اخلا  إىل غينياآاار/مارس، ةـــــــــــافر نثلي  8 و 7ويف  - 46
اجتات  لر يس خوةيه ماريو فاي واألحزاب السياةية والل نة و آاار/مارسي  10االنتخا ت الت ري ية يف 

واجلهات صـــــاحاة املصـــــلحة الر يســـــية ملنا  ـــــة الايئة الســـــياةـــــية وال ـــــرو  التقنية  او  الوالنية لالنتخا ت
علن أ ية إجراء انتخا ت ةــــلاية وشــــاملة لل ايت، و عا مجيت األالراف إىل احرتام االنتخا تي وشــــدَّ  

 نتا ا التصويت، وإىل ال او م ا يف الس ي إىل حتقي  األهداف اذخا ية للالدي
آاار/مارس، يف إالار مساعيه ا ايدةي واجتات  18و  17و ام نثلي اخلا  بزايرة إىل سوغو يف  - 47

ات الوالنية واجلهات الفاعلة الســـــــــياةـــــــــية األخر  ملنا  ـــــــــة اذصـــــــــالحات االنتخابية مت الر يس والســـــــــلط
والدةـــتورية واملؤةـــســـيةي وشـــ ت اجلهات صـــاحاة املصـــلحة علن مواصـــلة ا وار الســـياةـــي وضـــاان إجراء 

س، آاار/مار  20و  19 بنن يف و ام بزايرة إىلعالية شاملة وسوافقية يف االنتخا ت انلية املزمت إجرا هاي 
نيســــــــان/أبريوي واجتات مت الر يس واجلهات الســــــــياةــــــــية  28يف ال  أجريت  او االنتخا ت الت ــــــــري ية 

امل نيــة، وحــا مجيت األالراف علن إعطــاء األولويــة للرتسياــات االنتخــابيــة ال ـــــــــــــــــاملــة والتوافقيــةي ويف كال 
لتهديدات ال  ا صـــــــــد هنا إ لياي وإىل الت ـــــــــامن من أجواساا  الالدين، شـــــــــد  أي ـــــــــا علن ا اجة إىل 

 سطرحها ياي ة األن طة اذرهابية يف املنطقة  ون اذ ليايةي
 

 جلنة الكامريون ونيجرياي املختلطة - ابء 
واصـــــــــــــلت جلنة المامريون وني رياي املختلطة ال او علن التنفيذ المامو للحمم الذ  أصـــــــــــــدرسه  - 48

وج هذا ال او بايان ب أن ا دو ي وسواصلت ، وةي ت2002 ماة ال دل الدولية يف س رين األول/أكتوبر 
 ال اليات امليدانية املخط   ا، يف إالار بروسوكوالت أمنية م زيةي

وواصـــــو الطرفان ال او علن حتقي  األهداف اند ة ل الية بناء األعادة، علن الرغم من ان دام  - 49
ل الفرتة امل ــاولة  لتقرير، أ  ز بناء فخالسوسرات علن الول ا دو  السية امل ــرتكة بينهااي حدوث األمن و 

و ذضافة إىل الس، اجتات عاو ا كان من املقرر بنا ها(ي  335عاو ا )مقابو  353ونصا ما جماوعه 
ويف كاال ر، ني رياي، يف الفرتة من نيســـــان/أبريو،  26إىل  23الطرفان يف  واال، المامريون، يف الفرتة من 

م ال اليات امليدانية اجلارية والتخطي  للارحلة التالية ال  ةــــــــــتســــــــــتأن  فيها لتقييأاير/مايو،  30إىل  24
ي ومتت سغذية الصــــندوق االةــــتئااين لاناء األعادة  ســــا ة 2019أعاال الاناء يف س ــــرين األول/أكتوبر 

رها سماو ني رياي ةــــــــدا   ف ة اثنية  د ماليني  والر  دمتها حمومة المامريوني ومن املتو ت أن 3 درها 
 مليون  والر، وةيتيح الس مواصلة مراحو الاناء التاليةي 1.5
ي الوفدين  - 50 وواصـــــــــو نثلي اخلا ، الذ  يتوىل أي ـــــــــاً رائةـــــــــة الل نة املختلطة، ال او مت ر يســـــــــ 

املســـافة املتاقية الني ري  والمامريوين يف ةـــايو التوصـــو إىل سســـوية جلوانا اخلالف املتاقية يف عالية س ليم 
ي وةـــــــــــــــــافر فري  وةـــــــــــــــــاالـــة إىل ايونـــد  يف آاار/مـــارس ملتـــاب ــة كيلومرت  100و ـــدرهـــا  ا ـــدو من خ  
 السابقةي املنا  ات

 
تعزيز القدرات دون اإلقليمية على مواجهة ما يتهدد السالالالالالالالالالالال م واألمن من أ طار عا رة  - جيم 

 ومتدا لة للحدود
خالل الفرتة امل ــاولة  لتقرير، واصــو ممتا األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســاحو س زيز  - 51

س اونه مت ال ــــــــــــــركاء اذ ليايني وأفر ة األمم املتحدة القطرية يف املنطقة ب ــــــــــــــأن املســــــــــــــا و اات االهتاام 
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، واألمن، ومنت ن ـــوب امل ــــرت ، وال ةــــياا فياا يت ل   لنســــاء وال ــــااب، وسغري املناخ، وحقوق اذنســــان
النزاعاتي وس اون ممتا األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــــــــــــاحو مت ممتا  عم بناء الســـــــــــــــالم 
وصـــندوق بناء الســـالم علن  عم الساما الوالنية وال ابرة للحدو  الرامية إىل م اجلة التوسرات املتصـــلة بتأثري 

ات املتصـــــلة  لرتحال الرعو ، ومتمني ال ـــــااب والنســـــاء سغري املناخ، ومنت التطرف ال ني ، وم اجلة النزاع
مليون  90 و بناء السـالم صـندوق من ص صـ   يف عاليات بناء السـالم وآليات منت ن ـوب النزاعاتي وخ  

مليون  والر من الس املال  إىل  65و  فت ي 2018 والر لالدان غرب أفريقيا ومنطقة الســـــــــــــــاحو يف عام 
 يولوية يف منطقة الساحوال  م نحت األ ة ر سس ة بلدان من الالدان ال 

و دم ممتا األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســاحو الدعم التقن واملايل لل هات ال ــريمة  - 52
كانون الثاين/يناير  دف إشـــــرا    29بنن وسوغو وغامايا وغاا وغينيا من أجو سنفيذ م ـــــرو  أالل  يف  يف

الســالم يف غرب أفريقيا ومنطقة الســاحو، بوةــا و س ــاو أن ــطة سوعية  ال ــااب اكورا وإااث يف عاليات
ب أن ال ااب والسالم واألمني وركز املمتا  (2018) 2419و  (2015) 2250بقرار  جملس األمن 

 علن مجت الاياات علن املستو  الوالن وبناء ال راكات مت وةا   اذعالم الوالنية وانليةي
وعقا سويل  بوركينا فاةــــــــــــو رائةــــــــــــة مؤمتر ر ةــــــــــــاء  ول ايفاوعة اخلااةــــــــــــية ملنطقة الســــــــــــاحو  - 53
 الالد يف آاار/مارس لتحديد ايفاالت ال  حتتاج إىل ، أوفد املمتا ب ثة سقييم إىل2019شــــاا /فساير  يف

 ت األمم املتحدة وايفاوعة اخلااةـــــية ملنطقة الســـــاحو اسفا ات ب ـــــأن سقدا  عم من األمم املتحدةي وو   
الدعم ملهام األمانة يف إالار رائةـــــة بوركينا فاةـــــو ايفاوعة اخلااةـــــية، وسنبيم منتد  ب ـــــأن مســـــألة ع ز 

 ت رر و ا  املدارس يف املناال  املت ــــــــــررة من النزاعات يف منطقة الســــــــــاحو  ون اذ ليايةي األالفال عن ارسي
سقدا  عم م ــــــرت  مل ــــــاريت ا وار ايفتا ي يف املناال  ا دو ية األمم املتحدة وايفاوعة اخلااةــــــية أي ــــــا 

من نواك ـــــــو   امل ـــــــرتكة، واملســـــــاعدة علن نقو مركز منطقة الســـــــاحو لتحليو التهديدات واذنذار املامر
 أوغا وغوي إىل
القدرة علن الصــــــاو   بناءويف إالار الدعم املقدم إىل ايفاوعة اخلااةــــــية ملنطقة الســــــاحو  دف  - 54

ومنت سغذية نزعة التطرف والت ـــــــــــــــد  ال ني ، شـــــــــــــــر  ممتا األمم املتحدة ملمافحة اذرهاب،  لت اون 
 عالية إعدا  كتي ا عن أف ـــــــو املاارةـــــــات ممتا األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــــاحو، يف مت
الســــــــياق، اجتات خساء اخللية اذ لياية ملنت الت ــــــــد  والتطرف ال ني ، الذين  السهذا الصــــــــد ي ويف  يف

إىل  26ينتاون إىل الالدان األع ـــــاء يف ايفاوعة اخلااةـــــية ملنطقة الســـــاحو، يف نواك ـــــو  يف الفرتة من 
نارةـة من أف ـو املاارةـاتي ون بات حلقة  30وحد وا ما يزيد علن آاار/مارسي وساا لوا اخلسات  28

 ذ رار النتا ا واةتماال ال اليةي 2019عاو الحقة يف نواك و  يف أاير/مايو 
أاير/مايو، ع قد يف غينيا بيســـــــاو، بدعوة من نثلي اخلا ، االجتاا  نصـــــــ  الســـــــنو   10ويف  - 55

رب أفريقيا ومنطقة الســــــاحو،   ــــــاركة نثلي اخلا  يف الالد لر ةــــــاء ب ثات األمم املتحدة للســــــالم يف غ
ومنسق ي األمم املتحدة املقيا ني امل ني ني بموت  يفوار وليسايي وساا ل امل اركون ا راء ب أن حالة السالم 
واألمن يف املنطقة، واسفقوا علن مواصــــــــــــلة الت اون، وس زيز ساا ل امل لومات ب ــــــــــــأن املســــــــــــا و الر يســــــــــــية، 

 الس الن ا  اذجرامي عس ا دو ي يف  ا
 S/2018/749وبنــــــاء علن الطلاــــــات املنصـــــــــــــــو  عليهــــــا يف وثيقتني من واث   جملس األمن ) - 56
لغرب أفريقيا، بدعم من إ ارة ال ـؤون السـياةـية وبناء  (، شـمو ممتا األمم املتحدةS/PRST/2018/3 و

https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/749
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
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الســــــــــــالم، شــــــــــــراكة وثيقة مت براما األغذية ال املي، وبراما األمم املتحدة للايئة، وبراما األمم املتحدة 
اذخا ي، والانس الدويل، ومت ا مومات الوالنية وعد  آخر من اجلهات ال ـــــــــــــــريمة الر يســـــــــــــــية، وكذلس 

للاحا يف ةــــاو االةــــت ابة املامنة للاخاالر األمنية املرساطة  ملناخ يف غرب أفريقيا  خساء مســــتقلني، مت
ومنطقة الســـــــــــاحوي وشـــــــــــر  ممتا األمم املتحدة لغرب أفريقيا واجلااعة اال تصـــــــــــا ية لدول غرب أفريقيا 

بذل جهو  م ــرتكة الةــتم ــاف ةــاو سطاي  هنوج سراعي ظروف النزاعات يف اخلط  الوالنية للتمي   يف
 سغري املناخ يف غرب أفريقياي مت
وعالــــت كليــــة موظفي منبومــــة األمم املتحــــدة وممتــــا األمم املتحــــدة لغرب أفريقيــــا ومنطقــــة  - 57

الســاحو واجلااعة اال تصــا ية لدول غرب أفريقيا م ا علن وضــت براما لت زيز  درات املرأة يف جمال حتليو 
حدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســــــــــاحو يف  اكار، النزاعات ومنت ن ــــــــــو اي واةــــــــــت ــــــــــاف ممتا األمم املت

لوضت منه ية للساما، ونـ ف ذ الساما  “حلقة عاو  طيطية”، 2018كانون األول/ يساس   5 و 4 يف
أاير/مـــايو يف مركز كويف عنـــان الـــدويل للتـــدريـــا علن حف  الســـــــــــــــالم  17إىل  13الحقـــا يف الفرتة من 

 أكرا، غااي يف
 

 إص ح قطاع األمن  
خالل الفرتة امل ــــاولة  لتقرير، واصــــو ممتا األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســــاحو سيســــري  - 58

عاليات إصــــالا  طا  األمن يف املنطقةي ففي غامايا،  دم فري  األمم املتحدة االةــــت ــــار  امل ن اصــــالا 
لســـــــــياةـــــــــة األمنية الوالنية  طا  األمن الدعم إىل الســـــــــلطات الوالنية، ومشو الس وضـــــــــت الصـــــــــيغة النها ية ل

واالةــــرتاسي ية األمنية الوالنية لالةــــرتشــــا   اا يف إصــــالحات  طا  األمن القصــــرية والطويلة األجو، وكفالة 
امتال  املؤةــــســــات القدرات الاليمة لتقدا اخلدمات األمنية للســــمان علن  و مســــتقو، متهيدا النســــحاب 

حزيران/يونيه، أصدر الر يس السياةة األمنية  10ويف  غاماياي ب ثة اجلااعة اال تصا ية لدول غرب أفريقيا يف
وعاو الفري  أي ــــــــــا ب ــــــــــمو وثي  مت ا مومة علن س زيز هيئات التنســــــــــي  الوالنية وس ايم مراعاة  الوالنيةي

املنبور اجلنســــــــــــاين يف عالية إصــــــــــــالا  طا  األمن، بوةــــــــــــا و مشلت إجراء الدورات التدرياية الدورية وعقد 
دا امل ــــــــــــــورةي وعالت األمم املتحدة مت اجلهات ال ــــــــــــــريمة الدولية،  ا يف الس اجلااعة اجتااعات لتق

اال تصـــا ية لدول غرب أفريقيا واالحتا  األفريقي واالحتا  األورويب، علن وضـــت حتليو م ـــرت  وس زيز التنســـي  
 يف سقدا املساعدة إىل الالد يف جمال إصالا  طا  األمني

منيــة انفوفــة  لتحــدايت يف بوركينــا فــاةـــــــــــــــو، ركز فري  األمم املتحــدة واةـــــــــــــــت ــابــة للحــالــة األ - 59
االةت ار  االةرتاسي ي امل ن اصالا  طا  األمن  عاه إىل السلطات الوالنية علن وضت ةياةة أمنية 
والنية وهيمو أمن والن، ف ــــــال عن وضــــــت اةــــــرتاسي يات  طاعية لل دالة والدفا  واألمن الداخلي، بغية 

قــدرات الوالنيــة علن  ــايــة املواالنني من التهــديــدات ال  س ـــــــــــــــملهــا اجلاــاعــات املتطرفــة ال نيفــة س زيز ال
ومجاعات الدفا  الذايت غري القانونيةي وكث   الفري  أي ا جهو ه الرامية إىل س زيز إ ارة  طا  األمن والر ابة 

صة للا تات املدين س م أع اء عليه، بوةا و س او بناء  درات أع اء السملان وسقدا الدعم ذن اء من
 متارةني ينت رون يف ايفتا ات انلية يف مناال  اتلفة من الالدي

ويف غينيا، واصـــــــــو فري  األمم املتحدة االةـــــــــت ـــــــــار  امل ن اصـــــــــالا  طا  األمن سقدا الدعم  - 60
دم الفري  أي ـــا الدعم إىل خالل س زيز آليات الر ابة املتاحة للسملان واملفت ـــية ال امة ألجهزة األمني و  من
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ا مومة من أجو إعدا  م رو   انون ممافحة اذرهاب الذ  ع رض علن السملان، ووْضت  مرةوم رائةي 
 ان اء مركز سدريا ل اليات حف  السالم ك زء من مسا ة الالد يف عاليات حف  السالم الدوليةي

  امل ن اصـــــــالا  طا  األمن الدعم إىل ويف كوت  يفوار،  دم فري  األمم املتحدة االةـــــــت ـــــــار  - 61
الســـــــلطات الوالنية من أجو س زيز ةـــــــيطرة الســـــــلطات املدنية علن  وات األمن، ف ـــــــال عن إعا ة إ ماج 

 املقاسلني السابقني علن الص يدين االجتااعي واال تصا  ي
األمم املتحدة واملســـــــاعدة ال   دمتها كياات   دمها صـــــــندوق بناء الســـــــالمال  وار  وأ.حت امل - 62

 سقدا الدعم إىل الالدان املذكورة أعالهيسيسري 
 

 النزاعات  ني الرعاة واملزارعني  
خالل الفرتة امل ــاولة  لتقرير، واصــو ممتا األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســاحو املنا  ــات  - 63

لتاا ل اخلسات لتحديد أف ـــــــو  مت اجلااعة اال تصـــــــا ية لدول غرب أفريقيا ب ـــــــأن سنبيم حلقة عاو م ـــــــرتكة
املاارةــــــات املتا ة يف الدول األع ــــــاء يف اجلااعة يف ةــــــايو وضــــــت هنا إ لياي ملنت وحو املنايعات بني الرعاة 

سف يو التحليالت  دف إىل م ــــــاريت متويال لوضــــــت بناء الســــــالم  صــــــندوق  دمواملزارعنيي ويف الو ت نفســــــه، 
واألمن يف غرب أفريقيا أعد ا اجلااعة اال تصـــــا ية لدول غرب أفريقيا  والتوصـــــيات الوار ة يف  راةـــــة عن الرعي

سنفيذ امل ــاريت اات الصــلة  2019والل نة اال تصــا ية ألفريقياي وسواصــو يف فرتة األشــهر الســتة األوىل من عام 
  والريماليني  10 ال   2018ال  مو  ا الصندوق يف عام 

، اللات  من نثلي اخلا  أن نات اجلهات امل نية يف منبومة األمم 2018ويف س ــــــــــــــرين الثاين/نوفاس  – 64
املتحدة لوضــــــــت خريطة الري  مل اجلة األةــــــــااب والدوافت القدية ال هد للنزاعات بني الرعاة واملزارعني، بوةــــــــا و 

يز علن س زيز اجلهو  اذ لياية واجلهو  عس س ـــــــاو إجراء حتليالت وساا ل امل لومات، والو اية والدعوة، مت الرتك
ا دو  والرب  بني اجلهو  اذ لياية وسلس املاذولة علن املســــــــــــــتو  الوالن، من خالل الت اون مت املنســــــــــــــقني 

 املقياني التاب ني لامم املتحدةي
 

 حوض حبرية تشاد  
 دف  عم  (2017) 2349 خالل الفرتة امل ــــــاولة  لتقرير، سواصــــــو سنفيذ  رار جملس األمن  - 65

شــاا /فساير، أوفدت ب ثة سقييم  24إىل  11الفرتة من  سصــد  املنطقة لايمة يف حوض حبرية س ــا ي ويف
ريقيا سقنية م ـــــــــــــــرتكة بني ممتا األمم املتحدة اذ لياي لوةـــــــــــــــ  أفريقيا وممتا األمم املتحدة لغرب أف

آاار/مارسي ويف الفرتة من  17إىل  11الفرتة من  ومنطقة الساحو إىل المامريون والت ا ، وإىل الني ر يف
 آاار/مارس، شــار  نثلي اخلا  لغرب أفريقيا ومنطقة الســاحو ونثلي اخلا  لوةــ  أفريقيا 16إىل  14

رفي ة املســـــتو  إىل س ـــــا  مت املدير ممتا األمم املتحدة اذ لياي لوةـــــ  أفريقيا يف ب ثة م ـــــرتكة ور يس 
ممافحة اذرهاب، واملاثو اخلا  لالحتا  األورويب ملنطقة الســـــــــــــــاحو، ل نة التنفيذ  للاديرية التنفيذية ل

نيســـــان/أبريو، والني ر  27إىل  23أخنيو لوةـــــا اي ويار املاثلون اخلاصـــــون المامريون الحقا يف الفرتة من 
يف الالدان الثالثة مجي ها مت املســــــــــــؤولني ا موميني، وا واجتا  ،ريونيســــــــــــان/أب 30إىل  28يف الفرتة من 

و ا ة القوة امل ـــرتكة املت د ة اجلنســـيات واملؤةـــســـات اات الصـــلة، وأع ـــاء الســـلس الدبلوماةـــي، ونثلي 
ايفتات املدين، وفري  األمم املتحدة القطر ي وركزت املنا  ــــــــــــــات علن ا الة األمنية واذنســــــــــــــانية يف هذه 

لدان، ف ـال عن االةـت ابة انلية والوالنية والدولية للتحدايت األمنية واذنسـانية ا ا لة يف حوض حبرية الا
 س ا  كموي

https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)


 S/2019/549 

 

14/20 19-09446 

 

ممتا األمم املتحدة لغرب أفريقيا و ممتا األمم املتحدة اذ لياي لوةــــــــ  أفريقيا من  ويار فري  - 66
 ة يف أ صــــن ال ــــاال يف المامريون، ومنطقة ومنطقة الســــاحو  رية غوريو  وومو يف س ــــا ، واملنطقة الوا 

اياات الالجئني وامل ــــــر ين  اخليا، والتقن  قاسلني ةــــــابقني يف مجاعة بوكو أي ــــــا  يفا يف الني ري ويار 
علن ضرورة اساا  هنا شامو للتصد  للتحدايت  الفري  حرام كانوا  د ةلاوا أنفسهم للسلطاتي وشد 

ا يف الس فياا يت ل  جبوانا األمن وا مم والتناية، وشــــ  ت الســــلطات ال  متثلها مجاعة بوكو حرام،  
ال ــــــاال وأ صــــــن ال ــــــاال يف  لاناال  الوا  ة يفالداخلية لال او  ةالمامريونية علن اذةــــــرا  اعدا  خط

ن إالار سنفيذ االةــرتاسي ية اذ لياية لتحقي  االةــتقرار والت ايف والقدرة علن الصــاو  يف املناال  املت ــررة م
مجاعة بوكو حرام يف منطقة حوض حبرية س ـــــــــــا ي وخالل الفرتة امل ـــــــــــاولة  لتقرير، واصـــــــــــو براما األمم 

 غورماي - املتحدة اذخا ي س زيز  درات اذ ارة والتنسي  يف هيئة التناية املتماملة ملنطقة لاتاكو
 

 اسرتاتيجية األمن عرب احلدود يف منطقة احتاد هنر مانو  
أاير/مايو، أوفد ممتا األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســــــــــاحو  17إىل  13ة من يف الفرت  - 67

ب ثة سقنية إىل أمانة احتا  هنر مانو يف فريتاون، ومفوضــية اجلااعة اال تصــا ية لدول غرب أفريقيا يف أبوجاي 
كيفية اشــــــتغال   اجلااعة اال تصــــــا ية لدول غرب أفريقيا علنال   ارت بني ومفوضــــــية نا  ــــــات املوركزت 

التااةــــــــــــس  الوحدات امل ــــــــــــرتكة ألمن ا دو  وبناء الثقة، التاب ة الحتا  هنر مانو، ال  سؤ    ورا  ريا يف
االجتااعي ومنت ن ـــــوب النزاعات يف املنطقة  ون اذ ليايةي وا  ـــــت الا ثة ضـــــرورة حتديا اةـــــرتاسي ية 

يف الفرتة من و وسن ـــــــــــــــي  أمانة احتا  هنر مانوي  ألمن املناال  عس ا دو  يف احتا  هنر مانو، 2003عام 
لتهديدات األمنية اجلديدة لتقييم ا أمانة احتا  هنر مانوأوفد املمتا ب ثة إىل حزيران/يونيه،  23إىل  21

 والناشئة عس ا دو  يف املنطقة  ون اذ ليايةي
 

 القرصنة يف  ليج غينيا  
سركيز جهو  ممافحة اجلرية الاحرية والقرصــــــنة علن س زيز خالل الفرتة امل ــــــاولة  لتقرير، سواصــــــو  - 68

القدرة ال الياسية، يف الوكاالت اات الصــلة، علن سســيري  ورايت يف مياهها وس زيز  درة ةــلســلة مؤةـــســـات 
ال دالة اجلنا ية علن ك ـــــــ  حاالت القرصـــــــنة واجلرية الاحرية والتحقي  فيها و اكاة مرسمايهاي وواصـــــــلت 

الري   يا  طي  اةـــت ا ت مجاعية يف جمال األمن الاحر  يف اتل   طاعات التنســـي  عنبلدان خليا غين
اذ لياي لامن الاحر  يف  واملركز لامن الاحر  يف غرب أفريقيا اذ لياي مركز التنســــــــــــــي  األ الياي واملركز

دا آخر سدرياات حبرية بل 33وةــــــ  أفريقياي وأجرت القوات الاحرية التاب ة للوالايت املتحدة  الشــــــرتا  مت 
 اةتارت أةاوعني يف خليا غينيا لتحسني الرصد والسالمة الاحرية علن خ  ةاحو غرب أفريقياي

 
 االجتار ابملخدرات واجلرمية املنظمة عرب الوطنية  

واصـــــــــــــــــو نثلي اخلـــا  الـــدعوة إىل بـــذل اجلهو  ملمـــافحـــة االجتـــار  ملخـــدرات واجلريـــة املنباـــة  - 69
 لت اون الوثي  مت اجلهات ال ريمة اات الصلة يف املنطقةيالوالنية،   عس

 
 تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل - دال 

خالل الفرتة امل اولة  لتقرير، واصو ممتا األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحو ال او  - 70
ب ـــمو وثي  مت مســـت ـــار  اخلا  ملنطقة الســـاحو علن سنفيذ اةـــرتاسي ية األمم املتحدة املتماملة ملنطقة 
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وظ  مســـــؤول الســـــاحوي وأهنن مســـــت ـــــار  اخلا  مدة واليته يف الس املنصـــــا يف آاار/مارس، وع ني  م
أل اء مهامه وكفالة اةـــــــتارارية سنفيذ خطة األمم املتحدة لدعم منطقة الســـــــاحوي ولقد اللات  من منبومة 
األمم املتحدة إجراء عالية اةــت راض  اخلي لتحديد املهام والقدرات اذضــافية الاليمة للا ــي  دما علن 

بني ال او اذنســـــــــاين والتناية وعال ا ا   و ف ال يف سنفيذ االةـــــــــرتاسي ية املتماملة، مت م اجلة الصـــــــــالت
 لســــــــــــالم واألمني وواصــــــــــــو نثلي اخلا  الدعوة إىل سقدا الدعم لتنفيذ سوصــــــــــــيات االجتااعات الرفي ة 

 املستو  امل نية  نطقة الساحو يف املنطقة، ف ال عن التوصيات املناثقة عن اسصاالسه الثنا يةي
وواصـــــــو مســـــــت ـــــــار  اخلا  واملوظ  املســـــــؤول سنفيذ خطة األمم املتحدة لدعم منطقة الســـــــاحو  - 71

والدعوة إىل مزيد من االةـــــتثاار يف بلدان املنطقةي وو ضـــــت براما م ـــــرت  للت ـــــ يت علن الزراعة املســـــتدامة 
ر  يف سطايقه فورا  لت اون مت هيئة التناية   -املتماملة ملنطقة لاتاكو القا رة علن التمي  مت سغري املناخ، وشــــ 

غورماي وهذا الساما امل ـــــــرت  املوج ه ب ـــــــمو ر يســـــــي لفا دة النســـــــاء الال ي ينت ن املنت ات الزراعية يف 
املناال  ا دو ية يف مايل وبوركينا فاةــو والني ر ةــيطا  يف إالار م ــرت  بني هيئة األمم املتحدة للاســاواة 

مم املتحدة للارأة( وبراما األمم املتحدة للايئة، وبراما األمم املتحدة بني اجلنســـني ومتمني املرأة )هيئة األ
اذخا ي، ومنباة األغذية والزراعة لامم املتحدة، بدعم من الســـــــــــــــويدي وبدأت بلدان املنطقة سنفيذ خطة 

ومايل  االةـــــتثاارات اات األولوية، عن الري  براجمها ال اجو للتناية املســـــتدامة، يف بوركينا فاةـــــو وس ـــــا 
 وموريتانيا والني ر،  الشرتا  مت التحال  من أجو الساحو واألمم املتحدةي

وح ـــــــر نثلي اخلا  املؤمتر امل ـــــــرت  ذالالق خطة االةـــــــت ابة اذ لياية الحتياجات الالجئني  - 72
 يف ني رياي، الذ  نباه براما األمم املتحدة اذخا ي ومفوضــــــية شــــــؤون الالجئني 2020-2019للفرتة 
م ـــــــــــــــار  من ا مومة االحتا ية،  200 حب ـــــــــــــــوريف أبوجا، ني رياي،  2019كانون الثاين/يناير   29يف 

وحمومات الوالايت، وكذلس مســــــؤولني من س ــــــا  والمامريون والني ر، وأع ــــــاء الســــــلس الدبلوماةــــــي، 
ي ومتثو اخلطة واملنباات غري ا مومية ومنباات ايفتات املدين، ووكاالت األمم املتحدة، والقطا  اخلا 

اذ لياية لالجئني يف ني رياي أحد األمثلة األوىل علن التنفيذ امللاوس ألةـــــــاليا ال او اجلديدة املســـــــتندة 
إىل ال ال ة الثالثية، ال  سرب  جوانا ال او اذنســـــــــــاين والتناية والســـــــــــالم يف عاليات إغاثة الالجئني يف 

ا ي  ورا را دا يف إعدا  م ــــــــــرو  األمم املتحدة اذ لياي أفريقياي و ذضــــــــــافة إىل الس، أ   الساما اذخ
امل ـــــرت  لدعم اجلهو  الرامية إىل حتســـــني ةـــــاو ال ي  وضـــــاان األمن من الناحيتني اال تصـــــا ية والا ـــــرية 
لفا دة ايفتا ات انلية عس ا دو  والفئات ال ـــــــــ يفة يف مجيت املناال  ا دو ية بني بوركينا فاةـــــــــو ومايل 

 غورما(ي -الالدان األع اء يف هيئة التناية املتماملة ملنطقة لاتاكو والني ر )
، يار نثلي اخلا  غامايا واجتات  لر يس ملنا  ـــــــــــــــة 2019ويف كانون الثاين/يناير وأاير/مايو  - 73

التطورات السياةية، وإصالا  طا  األمن والتناية املستدامة واذصالحات اال تصا ية، ف ال عن جهو  
ماليني  والر حىت ا ني وعا   10.1 ة ال  أةـــهم فيها صـــندوق األمم املتحدة لاناء الســـالم  ال املصـــا 

أاير/مايو ملواصـــــــــلة امل ـــــــــاورات ب ـــــــــأن هذه املســـــــــا و مت  9إىل  7نثلي اخلا  إىل   ول يف الفرتة من 
 ياملسؤولني يف ا مومة وامل ارضة وايفتات املدين واجلهات األخر  صاحاة املصلحة

شـــاا /فساير، أاللقت حمومة مايل،  ســـاعدة من اجلهات ال ـــريمة الدولية، خطة عاو  1ويف  - 74
ملمافحة االجتار  ألشـــــخا  واملاارةـــــات امل ـــــا ةي ونبم ممتا األمم جديدة ،ســـــية الســـــنوات والنية 

ممــافحــة االجتــار املتحــدة امل ن  ملخــدرات واجلريــة  ورة ســدريايــة يف جمــال الت ــاون الق ــــــــــــــــا ي الــدويل يف 
و ريــا املهــاجرين، لفــا ــدة املاــارةـــــــــــــــني يف جمــال ال ــدالــة اجلنــا يــة يف مــايل والني ري ويف   ألشـــــــــــــــخــا 
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لقوة التاب ة لعنصــــــر ال ــــــرالة ني ال املني يف ال ــــــاا  الاوركيني من 100آاار/مارس،  ر ب املمتا أي ــــــا 
لدا اة للا اوعة اخلااةـــية ملنطقة الســـاحو امل ـــرتكة، بدعم مايل من حمومة أملانيا و لت اون مت األمانة ا
، (نرتبولاالاملنباة الدولية لل ــــــــــرالة اجلنا ية )واجلهات ال ــــــــــريمة األخر ،  ا يف الس االحتا  األورويب، و 
ممافحة اذرهابي ووضـت ممتا األمم ل نة ومفوضـية األمم املتحدة  قوق اذنسـان، واملديرية التنفيذية ل

جام ة أوغا وغو الثانية، براجما  راةــــــــيا يف اجلام ة ينح  ت واجلرية،  ل ــــــــراكة متاملتحدة امل ن  ملخدرا
  رجة املاجستري يف جمال ممافحة الفسا ي

شـــــــــــــاا /فساير، سرأس نثلي اخلا  ب ثة م ـــــــــــــرتكة بني الوكاالت إىل  22إىل  19ويف الفرتة من  - 75
ونثلي ايفتات املدين، واألحزاب الســــــياةــــــية، بوركينا فاةــــــوي وخالل االجتااعات مت الســــــلطات الوالنية، 

لدعم الذ  سقدمه األمم حيال اواجلهات ال ـــــــــــــــريمة الدولية، أوصـــــــــــــــت الا ثة  ساا  هنا متمامو وم زي 
املتحدة لاولوايت اذنســـــــــــــــانية واألمنية الفورية، وكذلس ياي ة اجلهو  املاذولة يف األجو املتوةـــــــــــــــ  لت زيز 

ن ــــوب النزاعات والتناية املســــتدامةي وعا  نثلي اخلا  إىل أوغا وغو يف  جهو  بناء الســــالم وآليات منت
آاار/مارس ملرافقة يايرة  ام  ا جملس األمن يف خ ـــــــــم التحدايت األمنية املتصـــــــــاعدة يف ب ر أ اء  24

الالــدي وأعرب انــاورون عن سقــديرهم لل هو  ال  ساــذ ــا األمم املتحــدة و ورهــا القيــا   يف االةـــــــــــــــت ــابـة 
 اذنسانية، وحثوا علن بذل مزيد من اجلهو  الدولية مل اجلة األيمة األمنية والتحدايت اذخا ية يف الالدي

ويف الو ت نفســـــه، وبناء علن اللا من حمومة بوركينا فاةـــــو، شـــــر  ممتا ممافحة اذرهاب  - 76
حدو  الالد و درسه علن واألمانة الدا اة لل نة الوالنية للحدو  يف سنفيذ براما يهدف إىل حتســـــــــــــني أمن 

 ك   املتطرفني ال نيفني واذرهابيني ور عهمي
وسولت بوركينا فاةــو رائةــة ايفاوعة اخلااةــية ملنطقة الســاحو خالل مؤمتر القاة ال ا   لر ةـاء  - 77

شـــــــاا /فساير يف نواك ـــــــو ي وما فتئ ح ـــــــد ال ـــــــركاء واملوار   5 ول ايفاوعة اخلااةـــــــية الذ  ع قد يف 
فا د اجتاا  ع قد علن هام  اجتاا  بني الانس الدويل وصــندوق النقد الدويل  نذ الس ا نيييتواصــو م

يف واشـــنطن ال اصـــاة، اس ف  علن سرةـــي  هنا أكثر سمامال  دف س زيز أثر  2019نيســـان/أبريو  13يف 
ايفاوعة اخلااةــية ملنطقة الســاحو بني يف أوغا وغو ع قد اجتاا  نيســان/أبريو،  26ففي  امل ونة اذخا يةي

الساما الطارئ لتحقي  علن صــــــ يد  اةــــــت راض التقدم انري دف والتحال  من أجو منطقة الســــــاحو 
أاير/مايو، اجتات ويراء خارجية  ول ايفاوعة اخلااةـــــــــــــية ملنطقة الســـــــــــــاحو مت نبرا هم  14التنايةي ويف 

ةــاو م اجلة التدهور الذ  الرأ يف ا ونة األخرية ملنا  ــة ســو األوروبيني ومســؤويل االحتا  األورويب يف بروك
علن ا الة األمنية يف املنطقة، وأكدوا من جديد األ ية االةــــــــــرتاسي ية ملنطقة الســــــــــاحو  لنســــــــــاة لالحتا  

 أاير/مايو، ا  وا االةتثاار الطويو األجو عن الري  امل ونة اذخا يةي 16ويف  األورويبي
ايو، عقدت ايفاوعة اخلااةــــية ملنطقة الســــاحو مؤمتر  اة اةــــتثنا يا لر ةــــاء الدول أاير/م 1ويف  - 78

ياير ا إىل منطقة الســـــاحوي  إالاريف أوغا وغوي وح ـــــرت االجتاا  املســـــت ـــــارة األملانية أنغيال مريكو يف 
قةي وأعلنت وركزت املنا  ــــــــات علن ممافحة اذرهاب واجلرية املنباة، والتحدايت األمنية ال امة يف املنط

مليون  والر لدعم جهو  بوركينا فاةـــــــو الرامية إىل ممافحة  51املســـــــت ـــــــارة مريكو عن س هد بلدها بدفت 
التطرف ال ني ي و عــا امل ــــــــــــــــاركون إىل سقــدا مزيــد من الــدعم من أجــو سف يــو القوة امل ـــــــــــــــرتكــة التــاب ــة 

اما الطارئ لتحقي  التناية الذ  للا اوعة اخلااةية ملنطقة الساحو وسقدا مساعدة إضافية لتنفيذ الس 
 الالدانا راء السا دة يف املنطقة، وهي أن سدخو  وايهدف إىل مساعدة الفئات السمانية ال  يفةي وأكد
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 د أف ــــــــــــن، ب ــــــــــــمو جز ي علن األ و، إىل حالة ان دام األمن ا الية يف  2011الغربية يف ليايا يف عام 
 س اع  اجلهو  لتحقي  االةتقرار يف الالدي أن سلس الالدانمنطقة الساحو، وأن علن 

أاير/مايو، اشـــرت  نثلي اخلا  ور يس ب ثة االحتا  األفريقي امل نية  ايل ومنطقة الســـاحو  3ويف  - 79
يف رائةـــــــــة االجتاا  الســـــــــابت للانتد  الويار  لتنســـــــــي  االةـــــــــرتاسي يات املت لقة  نطقة الســـــــــاحو الذ  

 ا   لل ؤون اخلارجية والتمامو األفريقي والت اون الدويل وال تاتي وا   اةت افه يف  امينا الويير الت
االجتاا  ا الة األمنية املرت ية يف منطقة الســــــــــاحو، و ثري ال اليات ال ســــــــــمرية، وكذلس امل ــــــــــاركون يف 

 ت وسنســــي املســــا و املت لقة    رةي وأكد امل ــــاركون جمد ا أ ية املنتد  بوصــــفه آلية ستيح ساا ل امل لوما
ي و عوا إىل س زيزه، واللاوا من اجلهـات املـا ـة أن سفي بت هـدا ـا بتقـدا التسعـات للقوة امل ـــــــــــــــرتكـة اجلهو 

االةتثاارات اات األولوية الذ  سنفذه اجلااعة اخلااةية خطة التاب ة لل ااعة اخلااةية ملنطقة الساحو و 
ل  وضـــــ تها جلنة حوض حبرية س ـــــا  واالحتا  ملنطقة الســـــاحو، ف ـــــال عن اةـــــرتاسي ية حتقي  االةـــــتقرار ا

 األفريقيي ووافقت الني ر علن سسلم رائةة املنتد  من س ا ي
 

تعزيز احلكم الرشالالالالالالالاليد واحرتام سالالالالالالالاليادة القانون وحقوق اإلنسالالالالالالالالان وتعميم مراعاة املنظور  - هاء 
 اجلنساين

ب ـــــأن الالمركزية وصـــــال ا نبم ممتا األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــاحو م ـــــاورات  - 80
 نت ن ـــــوب النزاعات عاال بواليته املت لقة بتيســـــري ساا ل ا راء بني اجلهات صـــــاحاة املصـــــلحة يف املنطقة 

امل ـــــاورات شـــــار  يف من أجو س زيز ثقافة  ا اة علن حقوق اذنســـــان وةـــــيا ة القانون وا مم الرشـــــيدي و 
ونثلني عن ايفتات املدين واألوةا  األكا يية، ملنا  ة عد  من املاارةني املهنيني، وواض ي السياةات، 

الرواب  بني منت ن ـــــــــوب النزاعات وجهو  حتقي  الالمركزية يف غرب أفريقيا ومنطقة الســـــــــاحو، مت الرتكيز 
 علن السنغال وةرياليون ومايلي

 لياي لغرب ونبم ممتا األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســـــــــــاحو  لت اون مت املمتا اذ - 81
قوق اذنســــــان، واجلااعة اال تصــــــا ية لدول غرب أفريقيا، وشــــــامة األمم املتحدة  أفريقيا التابت ملفوضــــــية 

املؤةــــســــات الوالنية  قوق اذنســــان يف غرب أفريقيا، امل ــــاورات اذ لياية الســــنوية للاؤةــــســــات الوالنية 
حزيران/يونيهي ووفر االجتاا  الذ   1و إىل أاير/ماي 29يف أكرا يف الفرتة من ال  ع قدت  قوق اذنسان 
املؤةـــــــســـــــات منسًا لتاا ل اخلسات بني املؤةـــــــســـــــات ومنتدً  الةـــــــت راض حالة حقوق سلس ح ـــــــره نثلو 
املؤةــــســــات يف التصــــد  للتحدايت سلس غرب أفريقيا ومنطقة الســــاحو، وكذلس لت زيز  ور  اذنســــان يف

، وا  رة غري النباميةي و دم ممتا األمم املتحدة لغرب الناشـــــــئة عن ال ن  االنتخايب، والتطرف ال ني 
أفريقيا ومنطقة الســــــــــاحو الدعم إىل منتد  املنباات غري ا مومية خالل الدورة ال ا ية الراب ة والســــــــــتني 

نيســــــــــان/أبريو إىل  24 لل نة األفريقية  قوق اذنســــــــــان وال ــــــــــ وب ال  ع قدت يف مصــــــــــر يف الفرتة من
 أاير/مايوي 14
وخالل الفرتة امل ــــاولة  لتقرير،  دم ممتا األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســــاحو الدعم  - 82

إىل املاثلني القطريني للفري  ال ــامــو امل ن  ملرأة وال ـــــــــــــــاــاب والســـــــــــــــالم واألمن يف غرب أفريقيــا ومنطقــة 
لســـنغال وموريتانيا م ـــاركا من النســـاء وال ـــااب يف بنن وسوغو وا 50الســـاحو، من أجو سدريا أكثر من 

 وني رياي الذين أ رةلوا الحقا لرصد االنتخا ت ال  جرت يف بلداهنمي
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 2019عام يف لفري  ال امو لنيســــــــــان/أبريو، سرأس نثلي اخلا  الدورة املواضــــــــــي ية األول  3ويف  - 83
دان ال  وركزت علن الـدعم الـذ  يقـدمـه ممتـا األمم املتحـدة لغرب أفريقيـا ومنطقـة الســــــــــــــــاحـو إىل الالـ

بيســــاو وني ريايي وع قدت  ورة  - وهي الســــنغال وغينيا 2019نبات انتخا ت يف الربت األول من عام 
م ـــــار  من بنن وبوركينا فاةـــــو وس ـــــا  والســـــنغال وغاا وغينيا  100نيســـــان/أبريو ح ـــــرها  24اثنية يف 

الفري  ال امو ب د مرور ع ــــر إ ايات امل ــــاركون  وكابو فري   وكوت  يفوار ومايل وموريتانياي واةــــت رض
ةــــنوات علن إن ــــا ه من  او ممتا األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الســــاحو  الشــــرتا  مت اجلااعة 
 اال تصا ية لدول غرب أفريقيا وهيئة األمم املتحدة للارأة واجلهات األخر  صاحاة املصلحة يف املنطقةي

 دم املمتا  عاا  لقة ال او للتخطي  االةرتاسي ي  ،نيسان/أبريو 17إىل  15ويف الفرتة من  - 84
ال  نبات يف إالار ال ـــــــامة امل نية  لســـــــالم واألمن من أجو املرأة يف منطقة اجلااعة اال تصـــــــا ية لدول 

 غرب أفريقياي
  

 امل حظات والتوصيات - را عا 
رتة امل ـــــــــاولة  لتقريري ةـــــــــ   لت عدة سطورات إنابية يف غرب أفريقيا ومنطقة الســـــــــاحو خالل الف - 85
الو ت نفسه، فإن ا الة األمنية املرت  ية أثرت ةلاا علن السالم واالةتقرار يف عد  من الالدان، وح دَّت  ويف

اجلهو  ايفتات الــدويل مث  يمن إممــانيــة س زيز الفر  يف املنطقــة  ون اذ ليايــةي ولــذلــس، ال بــد من أن 
 يوسقدا الدعم  ا يف جمال بناء القدرات قصور يف ا وكاةساعدة الالدان علن م اجلة أوجه المل

يف منطقة الســـاحو والتطرف ال ني  ويســـاورين اضـــطراب شـــديد من سصـــاعد األن ـــطة اذرهابية  - 86
ويف حوض حبرية س ـا  ال   و  بسـاو كسـا ال ي ، وسؤ   إىل إيهاق األرواا، والت ـر  الداخلي وسدف  

نية اخلطرية املرتساة علن الس،  ا فيها خفر فر  ا صــــــــــول علن اخلدمات الالجئني؛ فال وا ا اذنســــــــــا
 األةـــاةـــية، وخباصـــة الصـــحة والت ليم والغذاء والوصـــول إىل األةـــواق، سثري  لقا  لغاي وأحا بلدان املنطقة

 أكثر سمامالهو  مل اجلة األةــــااب اجلذرية  ذه الباهرة، من خالل اساا  هنا اجلعلن م ــــاعفة  وال ــــركاء
 قوق اذنسانياألب ا  املت لقة حبو  ية،األمناجلوانا و امل ونة اذخا ية، و  ،اذنسانيةي او املساعدة 

وأثن علن اجلهو  ال  ساذ ا الالدان امل اركة يف القوة امل رتكة املت د ة اجلنسيات والقوة امل رتكة  - 87
يف املنطقة  ون املت د ة األوجه ت األمنية التاب ة للا اوعة اخلااةـــــــــــية ملنطقة الســـــــــــاحو ملواجهة التحداي

 اذ ليايةي وأش ت اجلهات ال ريمة علن مواصلة  عم هذه املاا راتي
وأحا أي ـــــــــا الدول األع ـــــــــاء علن سمثي  اجلهو  الرامية إىل م اجلة األةـــــــــااب اجلذرية الن دام  - 88

والتهاي ، واذ صــــــــاء  ه عدم املســــــــاواة،الفقر وأوج يف املنطقة  ون اذ لياية،  ا يف السواالةــــــــتقرار األمن 
وانتهاكات حقوق اذنســـــان، وعدم سوفر إممانية االةـــــتفا ة من اخلدمات االجتااعية والفر  اال تصـــــا ية، 

 واملتماملة ا اثر النامجة عن سغري املناخي وأ عو اجلهات ال ــــــــريمة إىل سقدا الدعم المامو للنهوج ال ــــــــاملةو 
النامجة  و س او سنفيذ اةرتاسي ية حتقي  االةتقرار للالدان املت ررة من األيمة ملواجهة هذه التحدايت، بوةا

االةــــــــتثاارات اات األولوية ملنطقة الســــــــاحو ال  وضــــــــ تها ايفاوعة خطة مجاعة بوكو حرام، و عن أن ــــــــطة 
تحدة لدعم وخطة األمم املواةــــرتاسي ية األمم املتحدة املتماملة ملنطقة الســــاحو، اخلااةــــية ملنطقة الســــاحو، 

 منطقة الساحوي
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وظو سغري املناخ يؤثر  ثريا متزايدا علن  يناميات النزا  يف حوض حبرية س ـــــــــــــــا  وأجزاء من منطقة  - 89
املرساطة التهديدات  ملنت الساحوي وأش ت اجلهات ال ريمة الوالنية واذ لياية والدولية علن م اعفة اجلهو 

مقت ـيات الركيزة املت لقة باناء القدرة علن التحاو، املنصـو  عليها يف مت ـيا مت  بتغري املناخ والتصـد   ا،
 خطة األمم املتحدة لدعم منطقة الساحوياةرتاسي ية األمم املتحدة املتماملة ملنطقة الساحو، و 

والقيو  املتواصـــلة ال  س ي  إممانية وصـــول املســـاعدات اذنســـانية يف حوض حبرية س ـــا  ومنطقة  - 90
ورمــا سؤ   إىل سزايــد امل ــااة الا ـــــــــــــــريــة ال  يمن جتناهــاي وأ عو األالراف امل نيــة إىل أن حترتم غ - لاتــاكو

مادأ  عدم التحيز وا يا  يف جمال األن ـــطة اذنســـانية، وأن سســـاح ايصـــال املســـاعدات اذنســـانية  ون 
 لفئات ال  يفة األخر يعوا   إىل السمان انتاجني إليها، وال ةياا إىل األالفال واملسنني والنساء وا

ر ما ساديه حمومات املنطقة من كرم ضــــــيافة و عم مســــــتارين لالجئني وايفتا ات امل ــــــيفة وأ د   - 91
 غرب أفريقيا ومنطقة الساحو، وأحا اجلهات ال ريمة علن ياي ة املساعدة اذنسانيةي يف
ا ت اسســـــات بطابت ةـــــلاي بيســـــاو وني رياي لتنبياها انتخ - وأثن علن بنن والســـــنغال وغينيا - 92

إىل نارةـــــــــــــة يف م بم األحيان عاوما خالل الفرتة امل ــــــــــــــاولة  لتقريري ولئن كانت االنتخا ت  د أ ت 
ب ــــــــمو ةــــــــلاي يف املنطقة  ون اذ لياية، فال سزال مثة ثغرات كارية فياا يت ل    مم غيريها الســــــــلطة وس

  سليها ما يالت ستســـــــــــــم  لتوسرات، واالحت اجات الرشـــــــــــــيدي فاملراحو الســـــــــــــابقة لالنتخا ت واملراحو ال
ب ر ا االت، كاا هو ا ال يف بنن وني رياي والســـــــــنغال وةـــــــــرياليوني وأشـــــــــ ت  ال دا ية، واملنايعات يف

الســــــــلطات واجلهات الوالنية صــــــــاحاة املصــــــــلحة علن ال او م ا خلل  أجواء سمفو سمافؤ الفر  ذجراء 
 ت مصدا ية يف املنطقةيانتخا ت ةلاية وشاملة لل ايت واا

وأرحا  عتاا  الالدان س ــــري ات املســــاواة بني اجلنســــني وسنفيذها سدرنيا، وبتزايد عد  النســــاء  - 93
املناصــــــــا ا مومية ال ليا يف غرب أفريقيا ومنطقة الســــــــاحوي وأحا بلدان املنطقة  ون اذ لياية علن  يف

الفر  و  ال اليات ال ــــــــاملة لل ايت ذ لياية، من أجو س زيزا اا سدابري  د ة، وفقا اللتزاما ا الوالنية وا
وأرحا أي ــــا  جلهو  ال  ساذ ا ب ر الالدان لت زيز  املتاحة للارأةيواالجتااعية واال تصــــا ية الســــياةــــية 

 م اركة ال ااب يف االةرتاسي يات الوالنية للسالم واألمن والتنايةي 
األالر املؤةــــــــســــــــية والت ــــــــغيلية من أجو س زيز حقوق  وأحا علن مواصــــــــلة سقدا الدعم لتواليد - 94

اذنســــــــــــان و ايتهاي ومت ا رتاب مواعيد االنتخا ت الر يســــــــــــية يف املنطقة، أحا الدول األع ــــــــــــاء علن 
سواصـــــــو كفالة احرتام حرية الت ات وحرية الت اري وحرية الصـــــــحافة، ال  س تس أةـــــــاةـــــــية لســـــــري ال الية  أن

 ة ال اليات االنتخابيةيالديقراالية وسسهم يف مصدا ي
ومن املهم جًدا كذلس م اجلة ما يادو أنه اةتغالٌل ملؤةسات ةيا ة القانون، وال ةياا السلطة  - 95

الق ا ية والسملاات، لتحقي  أغراض ةياةية ألن الس يؤ   غالاا إىل سقوير الثقة يف مؤةسات الدولة 
 ويمن أن يهد  ا فاص علن القانون والنبامي

وأرحا بت ديد حموم  المامريون وني رياي التزامهاا امتام عالية س ليم ا دو  السية والاحرية  - 96
بني الالديني وأشــــــــ  هاا علن جتديد جهو  ا الرامية إىل حو أ  خالفات متاقية وفقا للحمم الصــــــــا ر 

  يو ا اي ،  دف الت2002س ـــــــــــرين األول/أكتوبر  10هذا ال ـــــــــــأن عن  ماة ال دل الدولية يف  يف
 والية جلنة المامريون وني رياي املختلطةي
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وأو  أن أعرب عن سقـــدير   مومـــات غرب أفريقيـــا ومنطقـــة الســـــــــــــــــاحـــو، واالحتـــا  األفريقي،  - 97
واجلااعة اال تصــــــــــا ية لدول غرب أفريقيا، وايفاوعة اخلااةــــــــــية ملنطقة الســــــــــاحو، واحتا  هنر مانو، وجلنة 

س ـــــــــــــــا ، علن س اوهنا املتواصـــــــــــــــو مت ممتا األمم املتحدة لغرب أفريقيا  خليا غينيا، وجلنة حوض حبرية
منبومة األمم املتحدة يف غرب أفريقيا ومنطقة  لميااتومنطقة الســـــــــــــــاحوي وأ عرب أي ـــــــــــــــا عن سقدير  

الســـــــاحو ومنباات ايفتات املدين واملؤةـــــــســـــــات األخر  علن شـــــــراكتها الوثيقة مت ممتا األمم املتحدة 
طقة الساحوي وأثن علن الت اون الوثي  بني ممتا األمم املتحدة اذ لياي لوة  أفريقيا لغرب أفريقيا ومن

وممتــا األمم املتحــدة لغرب أفريقيــا ومنطقــة الســــــــــــــــاحــو فياــا يت ل  ب ــد  متزايــد من التحــدايت انليــة 
اجلااعة  والتحدايت األفقية األوةــــت نطا ا، وأواصــــو س ــــ يت هذا الت اون الذ  ي مس س زيز الت اون بني

اال تصــــا ية لدول وةــــ  أفريقيا واجلااعة اال تصــــا ية لدول غرب أفريقيا ويســــت يا له ب ــــمو اةــــتاا يي 
وأو  أن أعرب عن سقــدير  ال اي  ملاثلي اخلــا ، وملوظفي ممتــا األمم املتحــدة لغرب أفريقيــا ومنطقــة 

هو  مســـــــتارة لتواليد الســـــــالم الســـــــاحو وموظفي جلنة المامريون وني رياي املختلطة علن ما ياذلونه من ج
 واألمن يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحوي

 


