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COAFR 87 
ACP 41 
PESC 393 
DEVGEN 72 
COTER 22 
COMAG 26 
COHAFA 32 
RELEX 270 

 
OUTCOME OF PROCEEDINGS 
От: Генералния секретариат на Съвета 
До: Делегациите 
Относно: Заключения на Съвета относно Сахел 
 
 
На заседанието си от 23 март 2012 г. Съветът прие приложените към настоящата бележка 

заключения. 

 
 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
Заключения на Съвета относно Сахел  

 
 
 
1. Една година след представянето на стратегия на ЕС за сигурност и развитие в Сахел и в 

контекста на бурните събития в по-широкия регион, съвпадащи с нова продоволствена криза, 

Съветът потвърди отново ангажираността си да допринесе за развитието на Сахел като 

регион на мир, стабилност и благоденствие. 

 

2. Съветът строго осъди опитите за насилствено превземане на властта в Мали. Той призова 

за незабавно прекратяване на насилието и освобождаване на правителствените служители, 

възстановяване на гражданското управление в съответствие с Конституцията и провеждане 

на демократични избори, както беше планирано. ЕС ще работи в тясно сътрудничество с 

Африканския съюз и Икономическата общност на западноафриканските държави 

(ECOWAS). Съветът прикани Комисията да предприеме превантивни мерки за прилагането 

на  сътрудничеството за развитие на ЕС, когато положението позволи.  Съветът изтъкна, че 

директната подкрепа за населението ще продължи, както и хуманитарната помощ.  

 

3. Като подчерта важността на зачитането на териториалната цялост на Мали , Съветът 

отново призова за незабавно прекратяване на огъня в северната част на Мали и за 

приобщаващ диалог, който ЕС има готовност да подкрепи. 

 

4. Съветът изрази дълбоката си загриженост от влошаването на положението със сигурността 
в региона Сахел. Съветът подчерта решимостта си да подкрепя страните от Сахел, в 
партньорство с регионалните организации и други международни партньори, в усилията им 
за борба с взаимосвързаните предизвикателства на бедността, тероризма, екстремисткото 
насилие и организираната престъпност, както и за овладяване на разпространяването на 
последиците от неотдавнашната криза в Либия. Във връзка с това Съветът приветства 
постигнатия през последните 12 месеца напредък в изпълнението на стратегията и 
координираното използване на всички инструменти на ЕС в областта на развитието, 
управлението, принципите на правовата държава, миграцията и сигурността с цел оказване 
на подкрепа за социално-икономическото развитие на Мали, Мавритания и Нигер и 
укрепване на капацитета на тези страни да се справят с бича на тероризма и организираната 
престъпност, включително трафика на наркотици и хора.
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5. Съветът насърчи укрепването на текущото регионално сътрудничество, което  
да съпътства националните стратегии за утвърждаване на стабилността и развитието на 
заинтересованите страни. В този смисъл Съветът приветства засиленото участие на 
Африканския съюз и ООН в подкрепа на процеси, подети на регионално ниво, и наблегна на 
необходимостта от продължаване на тесните консултации с регионални организации, в това 
число Африканския съюз и Икономическата общност на западноафриканските държави 
(ECOWAS). 
 
6. Като отчита конкретните предизвикателства пред държавите от региона по отношение на 
сигурността, Съветът одобри концепцията за управление на кризи във връзка с цивилна 
мисия за предоставяне на консултации, помощ и обучение по линия на ОПСО в Сахел с 
оперативен акцент в Нигер, която да подкрепя жандармерията, националната полиция и 
националната гвардия в укрепването на равнището им на капацитет за оперативна 
съвместимост и правоприлагане, и в частност за борба с тероризма и организираната 
престъпност при пълно зачитане на принципите на правовата държава и правата на човека. 
Съветът подчерта необходимостта от неотложно придвижване на оперативното планиране, 
за да бъде възможно разполагането на мисията до края на лятото на 2012 г.  
 
7. Крехката сигурност в региона беше допълнително разклатена както от засегналата 
15 милиона души задълбочаваща се криза във връзка с продоволствието и изхранването, така 
и от хуманитарните последици от конфликта в северната част на Мали и произтичащия от 
него голям брой вътрешно разселени лица и бежанци, на които следва да се осигури 
безопасност и достъп до хуманитарна помощ. ЕС е предоставил своевременна хуманитарна 
подкрепа на стойност 123,5 милиона евро и заедно с държавите членки ще продължи да 
предоставя хуманитарна помощ в отговор на спешните нужди на най-засегнатото население 
в страните в Сахел и в по-широкия регион. За тази цел се мобилизира допълнителна сума от 
9 милиона евро за предоставяне на спешна помощ на хората, засегнати от конфликта в 
северната част на Мали.  
 
8. Националната инициатива, регионалната солидарност, гъвкавото финансиране, 
координацията на донорите и засиленият диалог между действащите в хуманитарната област 
лица и участниците в сферата на развитието са особено важни за преодоляването на трайните 
хронични проблеми с продоволствието и недохранването в региона и за изграждането на 
устойчивост. Като надгражда върху национални инициативи, ЕС се ангажира да засили 
подкрепата си за страните от региона в усилията им да предотвратят такава криза в бъдеще и 
да постигнат устойчива сигурност в областта на продоволствието и изхранването. В този 
контекст ЕС възнамерява да отпусне допълнителна сума от 164,5 милиона евро за 
подсилване и допълване на наличните действия за развитие, свързани със сигурността на 
продоволствието в региона. 
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9. Съветът прикани върховния представител и Европейската комисия да ускорят 

изпълнението на стратегията за Сахел и да докладват редовно за постигнатия напредък. 

 
________________ 
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