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  )٢٠١٢ (٢٠٨٥القرار     
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٠، املعقودة يف ٦٨٩٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 

  ،إن جملس األمن  
، وإىل بياين رئيسه املـؤرخني      )٢٠١٢ (٢٠٧١و  ) ٢٠١٢ (٢٠٥٦قراريه   إىل   إذ يشري   

) S/PRST/2012/9( ٢٠١٢أبريـــــل /نيـــــسان ٤ و) S/PRST/2012/7 (٢٠١٢مـــــارس /ذارآ ٢٦
ــايل املؤرخــة     وإىل ــصحفية عــن م ــه ال ــارس/ذارآ ٢٢بيانات ــسان ٩  و٢٠١٢ م ــل /ني  ٢٠١٢أبري
ــران١٨ و ــ/ حزيــ ــبتمرب /أيلــــول ٢١  و٢٠١٢أغــــسطس / آب١٠ و ٢٠١٢ هيونيــ    ٢٠١٢ســ
  ، ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١١و 

  ،اإلقليمية تها التزامه القوي بسيادة مايل ووحدهتا وسالموإذ يؤكد من جديد  
أن احلالة يف مشال مايل وختندق اجلماعات اإلرهابيـة والـشبكات اإلجراميـة      د  وإذ يؤك   

أحنــاء مــايل، وإىل   ال يــزاالن يــشكالن هتديــدا خطــريا وملحــا بالنــسبة إىل الــسكان يف مجيــع       
  ككل،  االستقرار يف منطقة الساحل، واملنطقة األفريقية عموما، واجملتمع الدويل

اء القوات املسلحة وقـوات األمـن املاليـة يف عمـل        استمرار تدخل أعض  وإذ يدين بقوة      
ضرورة العمل على وجه الـسرعة مـن أجـل إعـادة إرسـاء              وإذ يؤكد   السلطات االنتقالية ملايل،    

بــاجلهود احلاليــة الــيت يبــذهلا وإذ حيــيط علمــا احلكــم الــدميقراطي والنظــام الدســتوري يف مــايل، 
 لألمــني العــام لغــرب أفريقيــا، ملــساعدة   األمــني العــام، مبــا يف ذلــك عــن طريــق املمثــل اخلــاص   

  الوطين،  السلطات االنتقالية ملايل يف وضع خريطة طريق للعملية االنتخابية واحلوار
البالغة واستمرار األزمة اإلنسانية    إزاء انعدام األمن    وإذ ال يزال يساوره شديد القلق         

تــشمل حركــات  ة،منطقــة الــساحل، والــيت تــزداد تعقيــداً بــسبب وجــود مجاعــات مــسلح  يف 
بـسبب تواصـل    انفصالية وشبكات إرهابية وإجرامية، وتزايد ما تقوم به مـن أنـشطة، وكـذلك   
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واألمـن واالسـتقرار    انتشار األسلحة الواردة من داخل املنطقة ومن خارجها، مما يهـدِّد الـسالم  
  يف دول هذه املنطقة،

 مشـال مـايل متمـردون        مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها يف       وإذ يدين بقوة    
مــسلحون وإرهــابيون ومجاعــات متطرفــة أخــرى، مبــا يف ذلــك ممارســة العنــف ضــد املــدنيني،     
وخاصــةً النــساء واألطفــال، وأعمــال القتــل وأخــذ الرهــائن والنــهب والــسرقة وتــدمري املواقــع     

يــشكل   أن بعـض تلـك األفعـال قـد    علـى وإذ يكـرر تأكيـد   الثقافيـة والدينيـة وجتنيـد األطفـال،     
 يالحـظ أن  وإذرائم تقع حتت طائلة نظام روما األساسي وعلـى ضـرورة مـساءلة مرتكبيهـا،        ج

ــاين       ــذ كــانون الث ــسائد يف مشــال مــايل من ــة يف مــايل قــد أحالــت الوضــع ال ــسلطات االنتقالي  /ال
  ،٢٠١٢يوليه / متوز١٣ إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف ٢٠١٢ يناير

 ٢٠١٢سـبتمرب   /أيلـول  ١٨ليـة يف مـايل املؤرخـة        إىل رسالة السلطات االنتقا   يشري   وإذ  
املوجهة إىل األمني العام، واليت تطلب فيها اإلذن بنـشر قـوة عـسكرية دوليـة، مـن خـالل قـرار                      
جمللس األمـن ومبوجـب الفـصل الـسابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، مـن أجـل مـساعدة القـوات                         

إىل رسـالة الـسلطات     يـشري أيـضا      وإذ،  املسلحة املالية يف استعادة املناطق احملتلـة يف مشـال مـايل           
ــة   ــة يف مـــايل املؤرخـ ــوبر / تـــشرين األول١٢االنتقاليـ ــام،  ٢٠١٢أكتـ ــة إىل األمـــني العـ  املوجهـ

تؤكد فيها ضـرورة دعـم اجلهـود الوطنيـة والدوليـة، بـسبل تـشمل نـشر مثـل هـذه القـوة                         واليت
اإلنسانية يف مشـال مـايل   العسكرية الدولية، من أجل تقدمي مرتكيب جرائم احلرب واجلرائم ضد         

  العدالة،  إىل
بتأييد املفهـوم االسـتراتيجي حلـل األزمـة يف مـايل يف االجتمـاع الثـاين                 وإذ حييط علما      

أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٩لفريق الدعم واملتابعة املعـين باحلالـة يف مـايل، املعقـود يف بامـاكو يف                 
ل غـرب أفريقيـا، وبلـدان املنطقـة      حبضور الـدول األعـضاء يف اجلماعـة االقتـصادية لـدو          ٢٠١٢

وشركاء دوليني آخرين، وإقراره من جانب جملـس الـسالم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي يف                   
  ، ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٤

 بالبيــان اخلتــامي الــصادر عــن الــدورة االســتثنائية هليئــة رؤســاء دول    وإذ حيــيط علمــا  
 /تـشرين الثـاين   ١١ريقيا، املعقـودة يف أبوجـا يف        وحكومات اجلماعة االقتصادية لدول غرب أف     

 وبالبيان الالحق الصادر عـن جملـس الـسالم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي يف                 ٢٠١٢نوفمرب  
ســـتراتيجي املـــشترك للعمليـــات ، اللـــذين أيـــدا املفهـــوم اال٢٠١٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٣
  األمن املالية، يتعلق بالقوة العسكرية الدولية وقوات الدفاع و فيما
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بتعيني رومانو برودي مبعوثا خاصا لألمني العام ملنطقة الساحل، وبتعـيني           وإذ يرحب     
علــى يــشجعهما  وإذبــيري بويويــا ممــثال ســاميا لالحتــاد األفريقــي لــدى مــايل ومنطقــة الــساحل،  

اعـة  تنسيق عملهما بصورة وثيقة مع املمثل اخلاص لألمني العام لغرب أفريقيا ومع وسيط اجلم             
  االقتصادية لدول غرب أفريقيا، 

جبهــود الوســاطة الــيت تقودهــا اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا    وإذ يرحــب   
مــن املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لغــرب أفريقيــا، ومنظمــة التعــاون اإلســالمي، والبلــدان  بــدعم

  اجملاورة ملايل، 
 /تــشرين الثــاين ٢٨ املــؤرخ بتقريــر األمــني العــام عــن احلالــة يف مــايل وإذ حيــيط علمــا   
، الـــذي دعـــا فيـــه إىل مواصـــلة العمـــل يف املـــسارين الـــسياسي )S/2012/894 (٢٠١٢نـــوفمرب 

  واألمين وإجياد حل شامل لألزمة يف مايل، 
علــى أن الــسلطات املاليــة تتحمــل املــسؤولية الرئيــسية عــن حــل األزمــات  وإذ يــشدد   

  لألزمة جيب أن يكون بقيادة مالية، املتشابكة اليت تواجه البلد وأن أي حل دائم 
اجملتمع الدويل على تقدمي الدعم من أجل حل األزمـة يف مـايل عـن طريـق                 وإذ يشجع     

اختاذ إجراءات منسقة لتلبية االحتياجات الفورية والطويلة األجل والـيت تـشمل األمـن والتنميـة                
  واملسائل اإلنسانية، 

  دد السالم واألمن الدوليني يف املنطقة، أن احلالة يف مايل تشكل خطرا يهوإذ يقرر  
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  

  
  العملية السياسية  - أوال   

السلطات االنتقالية يف مايل على أن تقـوم، متـشيا مـع االتفـاق اإلطـاري                حيث    - ١  
 االقتـصادية لـدول      الذي مت التوقيع عليه حتـت إشـراف اجلماعـة          ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٦املؤرخ  

غــرب أفريقيــا، باالنتــهاء مــن وضــع خريطــة طريــق انتقاليــة مــن خــالل حــوار سياســي شــامل     
وعريض القاعدة، وباالستعادة التامة للنظام الدسـتوري والوحـدة الوطنيـة بـسبل تـشمل إجـراء            
انتخابــات رئاســية وتــشريعية ذات مــصداقية وشــاملة للجميــع ويف جــو ســلمي وفقــا لالتفــاق    

 أو يف أقـرب     ٢٠١٣أبريـل   /إليه أعاله والذي يدعو إىل إجراء االنتخابات حبلول نيـسان         املشار  
إىل األمــني العــام أن يواصــل، بالتنــسيق الوثيــق مــع  ويطلــب وقــت ممكــن مــن الناحيــة التقنيــة،  

اجلماعـة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واالحتـاد األفريقــي، مــساعدة الــسلطات االنتقاليــة يف   
 خريطـة الطريـق املـشار إليهـا، مبـا يف ذلـك إجـراء عمليـة انتخابيـة تقـوم علـى            مايل علـى إعـداد   
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 الـسلطات االنتقاليـة يف مـايل علـى          وحيث كذلك قواعد أساسية راسخة وحتظى بتوافق اآلراء،       
  ضمان التنفيذ يف الوقت املالئم؛ 

بــأن تقطــع مجاعــات املتمــردين يف مــايل مجيــع صــالهتا باملنظمــات        يطالــب   - ٢  
سيما تنظيم القاعـدة يف بـالد املغـرب اإلسـالمي واجلماعـات املرتبطـة بـه، وبـأن           ية، وال اإلرهاب

بـإدراج حركـة الوحـدة واجلهـاد        وحيـيط علمـا     تتخذ تدابري ملموسة وواضحة يف هذا الصدد،        
يف غرب أفريقيا يف قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة اليت وضعتها وتتوالهـا اللجنـة    

ويكـــرر كـــذلك تأكيـــد   ، )٢٠١١ (١٩٨٩و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ بـــالقرارين املنـــشأة عمـــال 
ملواصلة اعتماد املزيد من اجلزاءات املوجهة، مبوجب النظام املـشار إليـه أعـاله، ضـد                استعداده  

مجاعات املتمردين واألفراد الذين ال يقطعون مجيع صالهتم بتنظيم القاعـدة ومـا يـرتبط بـه مـن                   
اعـدة يف بـالد املغـرب اإلسـالمي وحركـة الوحـدة واجلهـاد يف             مجاعات، مبا يف ذلـك تنظـيم الق       

  غرب أفريقيا؛ 
السلطات االنتقاليـة يف مـايل علـى أن تعجـل بوضـع إطـار ذي مـصداقية                 حيث    - ٣  

للتفاوض مع مجيع األطراف يف مشـال مـايل الـذين قطعـوا مجيـع صـالهتم باملنظمـات اإلرهابيـة،                     
اإلسالمي واجلماعات املرتبطـة بـه مبـا يف ذلـك حركـة      وال سيما تنظيم القاعدة يف بالد املغرب        

الوحدة واجلهاد يف غرب أفريقيا، والذين يعترفون، دون شروط، بوحدة دولة مـايل وسـالمتها            
إىل يطلـب   اإلقليمية، ولغرض معاجلـة الـشواغل الطويلـة األمـد لـدى الطوائـف يف مشـال مـايل،                    

 أفريقيـا، وبالتنـسيق مـع وسـيط اجلماعـة           األمني العام أن يقوم، عـن طريـق ممثلـه اخلـاص لغـرب             
االقتصادية لدول غرب أفريقيا واملمثل السامي لالحتاد األفريقـي لـدى مـايل ومنطقـة الـساحل،                 
ومنظمة التعاون اإلسالمي باختاذ اخلطوات املناسبة ملساعدة الـسلطات االنتقاليـة يف مـايل علـى                

   هذا احلوار؛ حتسني قدرات الوساطة لديها وتيسري وتعزيز إجراء مثل
 الظــروف الــيت أدت إىل اســتقالة رئــيس الــوزراء وإقالــة احلكومــة يف  يــشجب  - ٤  

مجيـع أعـضاء القـوات املـسلحة        بـأن ميتنـع     مطالبتـه   ويكـرر   ،  ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١١
للنظـر يف اختـاذ التـدابري    ويعـرب عـن اسـتعداده     ،  عن أي تـدخل يف عمـل الـسلطات االنتقاليـة          

القتــضاء، ضــد مــن يقومــون بأعمــال مــن شــأهنا أن تقــوض الــسالم واالســتقرار املناســبة، عنــد ا
  واألمن يف مايل، مبن فيهم من يعملون على احليلولة دون عودة النظام الدستوري يف البلد؛ 

) ٢٠١١ (١٩٨٩جبميع الدول األعضاء تنفيذ التزاماهتا عمـال بقراريـه          يهيب    - ٥  
ــوة ، )٢٠١٢ (٢٠٨٣و  ــدين بقـ ــوادث االخويـ ــا      حـ ــوم هبـ ــيت يقـ ــائن الـ ــذ الرهـ ــاف وأخـ تطـ

القاعـــدة يف مـــايل وعـــرب منطقـــة الـــساحل ســـعيا إىل مجـــع األمـــوال أو احلـــصول علـــى   تنظـــيم
  سياسية؛ تنازالت
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  العملية األمنية   - ثانيا   
  تدريب القوات املالية    

ــة       يؤكــد   - ٦   ــن املالي ــوات األم ــدفاع وق ــوات ال ــشر ق ــد ون ــة لتوحي ــة احليوي األمهي
ــة     مجيــع أحنــاء يف  إقلــيم مــايل مــن أجــل ضــمان أمــن واســتقرار مــايل يف األجــل الطويــل ومحاي

  مايل؛  شعب
الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية والدولية على القيام بصورة منـسقة          حيث    - ٧  

بتقدمي املـساعدة واخلـربة الفنيـة والتـدريب، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت حقـوق اإلنـسان والقـانون                       
ــة،    الــدويل حلقــوق اإلنــسان   ــاء القــدرات، إىل قــوات الــدفاع واألمــن املالي ــدعم يف جمــال بن وال

يتمــشى واحتياجاهتــا احملليــة مــن أجــل إعــادة بــسط ســلطة دولــة مــايل علــى كامــل إقليمهــا    مبــا
الوطين، ودعما لوحدة مايل وسالمتها اإلقليمية، وللحـد مـن التهديـد الـذي تـشكله املنظمـات               

كذلك إىل القيام بـصورة منتظمـة بـإبالغ األمانـة           ويدعوهم  اإلرهابية واجلماعات املرتبطة هبا،     
  العامة مبسامهاهتم يف هذا الشأن؛ 

بــالتزام الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة بإعــادة بنــاء قــدرات حيــيط علمــا   - ٨  
قوات الدفاع واألمن املاليـة، مبـا يف ذلـك النـشر املزمـع لبعثـة عـسكرية تابعـة لالحتـاد األورويب                       

  قدمي التدريب واملشورة لقوات الدفاع واألمن املالية؛ مايل لت يف
  

 يف مايل بقيادة أفريقية دولية الدعم البعثة نشر     

أن يأذن بنشر بعثة دعم دولية يف مايل بقيـادة أفريقيـة لفتـرة أوليـة مـدهتا                  يقرر    - ٩  
نـساين الـدويل     باختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبـا يتمـشى مـع قواعـد القـانون اإل               تقومعام واحد،   

وقــانون حقــوق اإلنــسان املعمــول هبــا، ومــع االحتــرام التــام لــسيادة مــايل ووحــدهتا وســالمتها   
  :اإلقليمية، من أجل إجناز املهام التالية

املسامهة يف إعادة بناء قدرة قوات الدفاع واألمن املاليـة، بالتنـسيق الوثيـق مـع                  )أ(  
العمليـة، مبـا يف ذلـك االحتـاد األورويب والـدول            الشركاء الدوليني اآلخرين املـشاركني يف هـذه         

  األعضاء األخرى؛ 
دعــم الــسلطات املاليــة يف اســتعادة منــاطق الــشمال مــن إقليمهــا الواقعــة حتــت   )ب(  

سيطرة اجلماعات املسلحة اإلرهابية واملتطرفة، ويف احلد مـن التهديـد الـذي تـشكله املنظمـات                 
 بـالد املغـرب اإلسـالمي وحركـة الوحـدة واجلهـاد يف              اإلرهابية، مبا يف ذلك تنظـيم القاعـدة يف        

ــر         ــدابري املالئمــة للحــد مــن أث ــة املرتبطــة هبــا، مــع اختــاذ الت ــا، واملنظمــات املتطرف غــرب أفريقي
  اإلجراءات العسكرية على السكان املدنيني؛ 
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االنتقال إىل أنشطة حتقيق االستقرار من أجل دعم الـسلطات املاليـة يف حفـظ                 )ج(  
  يم سلطة الدولة من خالل القدرات املالئمة؛ األمن وتدع

  دعم السلطات املالية يف مسؤوليتها الرئيسية املتمثلة يف محاية السكان؛   )د(  
دعــم الــسلطات املاليــة يف هتيئــة بيئــة آمنــة مــن أجــل عمليــة إليــصال املــساعدة    )هـ(  

 عنـــد الطلـــب، اإلنـــسانية بقيـــادة مـــدنيني والعـــودة الطوعيـــة للمـــشردين داخليـــا والالجـــئني،  
  حدود قدراهتا وبالتعاون الوثيق مع اجلهات الفاعلة يف جمال املساعدة اإلنسانية؛  ويف

محايــة أفرادهــا ومنــشآهتا وأمــاكن عملــها ومعــداهتا واملهمــة الــيت تــضطلع هبــا،   )و(  
  وحرية تنقل أفرادها؛وضمان أمن 

 اجلماعـة االقتـصادية     إىل االحتاد األفريقي أن يقوم، بالتعاون الوثيق مـع        يطلب    - ١٠  
لدول غرب أفريقيا واألمني العام واملنظمات الدوليـة األخـرى والـشركاء الثنـائيني ذوي الـصلة            

 يومـا بـشأن نـشر بعثـة الـدعم الدوليـة             ٦٠باألزمة يف مايل، بتقدمي تقرير إىل جملس األمـن كـل            
ــة يف مشــال      ــدء العمليــات اهلجومي ــة مــا قبــل ب مــايل، يتنــاول  وأنــشطتها، مبــا يف ذلــك يف مرحل

التقدم احملـرز يف العمليـة الـسياسية، مبـا يف ذلـك خريطـة الطريـق السـتعادة النظـام                    ‘ ١’: يلي ما
الدستوري، واملفاوضات بني السلطات املالية ومجيع األطراف يف مشال مـايل ممـن قطعـوا مجيـع                  

شرطة التـدريب الفعـال للوحـدات العـسكرية ووحـدات الـ           ‘ ٢’صالهتم باملنظمـات اإلرهابيـة؛      
التابعة لكل مـن بعثـة الـدعم الدوليـة وقـوات الـدفاع واألمـن املاليـة يف إطـار التزاماهتـا مبوجـب                    

االسـتعداد العمليـايت     ‘٣’قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل وقـانون املهـاجرين؛            
 العمليـايت   لبعثة الدعم الدولية، مبا يف ذلك مستوى قيادة املوظفني وجتهيز الوحـدات، وتكيُّفهـا             

ــساندة           ــشتركة مب ــسلحة م ــات م ــراء عملي ــى إج ــدرة عل ــضاريس والق ــاخ والت ــروف املن ــع ظ م
كفــاءة تسلــسل القيــادة يف بعثــة الــدعم الدوليــة،  ‘ ٤’لوجــستية ومــساندة نــريان جويــة وبريــة؛ 

ــة،      مبــا ــوات األمــن املالي ــدفاع وق ــوات ال ــها مــع ق ــه  كــذلك  ويعــربيف ذلــك تعامل عــن رغبت
  ذه املعايري املرجعية قبل بدء العمليات اهلجومية يف مشال مايل؛ الرصد الدقيق هل يف

ــىيؤكــد   - ١١   ــة       عل ــدء العملي ــل ب ــادة حتــسني التخطــيط العــسكري قب ضــرورة زي
إىل األمني العـام أن يقـوم، بالتنـسيق الوثيـق مـع مـايل واجلماعـة االقتـصادية                   ويطلب  اهلجومية،  

ان األخرى يف املنطقة، وسـائر الـشركاء الثنـائيني    لدول غرب أفريقيا، واالحتاد األفريقي، والبلد  
واملنظمات الدولية، مبواصلة دعم عملية التخطيط والتحضري لنشر بعثـة الـدعم الدوليـة وإبـالغ         

 أن يؤكد األمني العـام مـسبقا ارتيـاح          ويطلباجمللس بصورة منتظمة بالتقدم احملرز يف العملية،        
  املزمعة؛ اجمللس إزاء العملية اهلجومية العسكرية 
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إىل األمـني العـام أن يقـدم الـدعم إىل سـلطات مـايل، حـسبما وعنـدما                   يطلب    - ١٢  
ــة عــسكرية       ــاء أو عقــب أي عملي ــا أثن تطلــب ذلــك، يف اجملــاالت احلــساسة ممــا ســيكون الزم

مشــال مــايل، فيمــا يتعلــق ببــسط ســلطة دولــة مــايل، مبــا يف ذلــك مؤســسات ســيادة القــانون    يف
تعلقـة باأللغـام، وتعزيـز احلـوار الـوطين، والتعـاون اإلقليمـي، وإصـالح                واألمن، واإلجـراءات امل   

قطــاع األمــن، وحقــوق اإلنــسان، وعمليــة التــسريح األوليــة، ونــزع ســالح املقــاتلني الــسابقني  
  إدماجهم؛  وإعادة

  
  الدعم الدويل    

بالـــدول األعـــضاء، مبـــا يف ذلـــك دول منطقـــة الـــساحل، أن تواصـــل  يهيـــب   - ١٣  
مبـا جـرى    ويرحـب    يف بعثة الدعم الدولية لـتمكني البعثـة مـن الوفـاء بواليتـها،                املسامهة بقوات 

ــا،           ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة االقت ــدان اجلماع ــن بل ــوات م ــسامهة بق ــل بامل ــه بالفع ــد ب التعه
الـــدول األعــضاء علـــى التعـــاون الوثيـــق مــع االحتـــاد األفريقـــي، واجلماعـــة   كـــذلك  ويــشجع 

مـم املتحـدة، والبلـدان املـسامهة بقـوات، واجلهـات املاحنـة              االقتصادية لدول غرب أفريقيـا، واأل     
  األخرى حتقيقا هلذه الغاية؛ 

الـدول األعـضاء، واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة، علـى أن تقـدم الـدعم               حيث    - ١٤  
بصورة منسقة إىل بعثة الدعم الدولية، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت التـدريب العـسكري، والتزويـد                    

ارات، والدعم اللوجـسيت، وأي مـساعدة الزمـة يف إطـار اجلهـود املبذولـة                باملعدات، واالستخب 
للحد من التهديد الذي متثلـه املنظمـات اإلرهابيـة مبـا يف ذلـك تنظـيم القاعـدة يف بـالد املغـرب                        
ــاً ألحكــام          ــة وفق ــن مجاعــات متطرف ــا م ــرتبط هب ــا ي ــاد، وم اإلســالمي وحركــة الوحــدة واجله

  مع بعثة الدعم الدولية والسلطات املالية؛ ، وبالتعاون الوثيق )ب (٩ الفقرة
ــب   - ١٥   ــاون      يهي ــايل أن تتع ــراف يف م ــايل وســائر األط ــة يف م ــسلطات االنتقالي بال

بــصورة تامــة مــع نــشر بعثــة الــدعم الدوليــة وعملياهتــا، وال ســيما عــن طريــق ضــمان ســالمتها  
ع أحنـاء إقلـيم مـايل       وأمنها وحرية تنقلها دون عوائق وفتح سبل الوصول الفوري أمامها يف مجي           

 بالبلـدان اجملــاورة ملـايل أن تتخــذ   ويهيــب كـذلك مـن أجـل متكينــها مـن الوفـاء التــام بواليتـها،      
  التدابري املالئمة لدعم تنفيذ والية بعثة الدعم الدولية؛ 

التـدابري املالئمـة الـيت تكفـل سـالمة          مجيع األطراف يف مايل     بأن يتخذ    يطالب  - ١٦  
بأن يكفل مجيع األطـراف يف مـايل   ويطالب كذلك   ملعونة اإلنسانية،   وأمن موظفي وإمدادات ا   

إتاحة الوصول اآلمن ودون عـائق مـن أجـل إيـصال املعونـات اإلنـسانية ملـن هـم يف حاجـة إىل                        
املساعدة يف مجيع أحناء مايل، وفقـا للقـانون اإلنـساين الـدويل وقـانون حقـوق اإلنـسان وقـانون                  

  تعلقة باملساعدة اإلنسانية؛ الالجئني واملبادئ التوجيهية امل
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  حقوق اإلنسان    
على أن السلطات املالية تتحمل املـسؤولية األساسـية عـن محايـة املـدنيني        يشدد    - ١٧  
) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و  ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨و  ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ إىل قراراته    ويشري كذلك يف مايل،   

) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢بــــشأن محايــــة املــــدنيني يف الــــرتاع املــــسلح، وقراراتــــه  
ــه   ) ٢٠١٠ (١٩٩٨ و ــسلح، وقراراتـ ــرتاع املـ ــال والـ ــشأن األطفـ  ١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥بـ
ــسالم   ) ٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨( ــرأة وال ــشأن امل ب

   االعتبار؛  جبميع القوات العسكرية يف مايل أن تأخذ أحكامها يفويهيبواألمن، 
املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة          أن أي دعـم تقدمـه األمـم          يؤكد  ‐ ١٨  

والــدول األعــضاء يف إطــار العمليــة العــسكرية يف مــايل ســيكون وفقــا للقــانون اإلنــساين الــدويل   
 إىل األمـني العـام أن يكفـل      ويطلـب كـذلك   والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وقـانون الالجـئني،         
 أدناه  ٢٣دة على النحو املشار إليه يف الفقرة        توافر القدرة ذات الصلة يف إطار وجود األمم املتح        

ــسان         ــوق اإلن ــدويل حلق ــانون ال ــدويل والق ــساين ال ــانون اإلن ــزام بأحكــام الق ــاة االلت لغــرض مراع
يتعلق بالعمليات العسكرية يف مشـال مـايل، وأن يـضمِّن تقـاريره املنتظمـة إىل جملـس األمـن،                     فيما

معلومات عن حالـة املـدنيني يف مشـال مـايل وعـن أي            أدناه،   ٢٤على النحو املشار إليه يف الفقرة       
انتهاكات لقانون حقوق اإلنسان، والقانون اإلنـساين الـدويل، وقـانون الالجـئني يف مشـال مـايل،                
وأن يسدي املشورة بشأن سبل التخفيف من اآلثـار الـضارة للعمليـات العـسكرية علـى الـسكان           

   املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفال؛
من بعثة الدعم الدولية أن تقوم، وفقا لواليتها، بـدعم اجلهـود الوطنيـة              لب  يط  - ١٩  

والدوليــة، مبــا يف ذلــك جهــود احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، مــن أجــل تقــدمي مــرتكيب االنتــهاكات  
  اجلسيمة حلقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل يف مايل إىل العدالة؛ 

  
  التمويل    

ول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة تقــدمي الــدعم املــايل واملــسامهات بالــديهيــب   - ٢٠  
مبـا أبـداه االحتـاد    ويرحب العينية إىل بعثة الدعم الدولية مبا يساعد على نشرها وتنفيذ واليتها،            

األورويب من استعداد لتقدمي هذا الـدعم املـايل إىل البعثـة عـن طريـق حـشد األمـوال مـن مرفـق                        
  السالم األفريقي؛ 

 النظر يف أن يقدم إىل البعثة جمموعة عناصر دعم لوجـسيت    يعرب عن اعتزامه    - ٢١  
ممولة من التربعات واألمم املتحـدة، تـشمل معـدات وخـدمات لفتـرة أوليـة مـدهتا عـام واحـد،                      

بــشأن إمكانيــة نــشر جمموعــة ) S/2012/926(بالرســالة الــيت وجههــا األمـني العــام  وحيـيط علمــا  
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، يف هـــذا ويطلـــبلبعثـــة، وبـــشأن التكـــاليف املاليـــة للـــدعم، عناصـــر الـــدعم اللوجـــسيت إىل ا
اخلــصوص، إىل األمــني العــام أن يقــوم، بالتنــسيق مــع االحتــاد األفريقــي، واجلماعــة االقتــصادية   
لدول غرب أفريقيا، والـسلطات املاليـة، مواصـلة وضـع وحتـسني اخليـارات املتاحـة فيمـا يتعلـق                     

ــة مــن    ــدعم املمول  التربعــات واألمــم املتحــدة وذلــك يف غــضون   هبــذه اجملموعــة مــن عناصــر ال
يومــا مــن اختــاذ هــذا القــرار، مبــا يف ذلــك تقــدمي توصــيات مفــصلة بــشأن التنفيــذ الــسريع     ٣٠

  والفعال واملتسم بالشفافية؛
إىل األمني العام أن ينشئ صندوقا استئمانيا ميكن للدول األعـضاء مـن             يطلب    - ٢٢  

ــا خمصــصا و   أو لتــدريب وجتهيــز قــوات  /ري خمــصص للبعثــة وأو غــ/خاللــه أن تقــدم دعمــا مالي
إىل األمني العـام أن يقـوم، بالتنـسيق مـع االحتـاد األفريقـي               ويطلب أيضا   الدفاع واألمن املالية،    

واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، بتقـدمي الـدعم الـالزم لعقـد مـؤمتر للمـاحنني اللتمـاس         
بالـدول األعـضاء التـربع    ويهيـب  قـت ممكـن،   التربعات هلـذا الـصندوق االسـتئماين يف أقـرب و        

هلــذا الــصندوق بــسخاء وعلــى وجــه الــسرعة، مــع مالحظــة أن وجــود الــصندوق االســتئماين    
إىل االحتـاد األفريقـي أن يقـوم، بالتـشاور       ويطلـب كـذلك     مينع إبرام ترتيبات ثنائية مباشرة،       ال

 طلـب امليزانيـة إىل الـصندوق      مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واألمني العـام، بتقـدمي          
  االستئماين املذكور؛ 

  
  وجود األمم املتحدة وتقدمي التقارير    

إىل األمني العام أن يقوم، بالتشاور مع السلطات املالية، بإنشاء وجود           يطلب    - ٢٣  
متعدد األطراف لألمم املتحدة يف مايل وذلك لغرض تقدمي الدعم بـصورة منـسقة ومتـسقة إىل                  

 أعـاله، ومبـا يـشمل تقـدمي       ١٢العملية األمنية، وفقا للفقـرة      ‘ ٢’ة السياسية اجلارية؛    العملي‘ ١’
إىل األمـني العـام     يطلـب   الدعم يف مراحل التخطيط والنشر والعمليات املتعلقة بالبعثة، ولـذلك           

  أن يقدم إىل اجمللس يف أقرب وقت ممكن مقترحات تفصيلية وحمددة ملزيد من النظر فيها؛
إىل األمني العام أن يبقي اجمللـس علـى علـم بـصورة منتظمـة باحلالـة يف              يطلب    - ٢٤  

 يوما، عن تنفيـذ هـذا   ٩٠مايل، وأن يعود إىل إبالغ اجمللس، من خالل تقارير خطية تقدم كل      
القرار، مبا يف ذلك عن دعم األمم املتحدة للجهـود الـسياسية واألمنيـة املبذولـة حلـل األزمـة يف                     

 الدوليــة يف مــايل واالســتعدادات املتعلقــة هبــا، ومعلومــات مــستكملة  مــايل، ونــشر بعثــة الــدعم
وتوصيات فيما يتـصل مبجموعـة عناصـر الـدعم املمولـة مـن التربعـات واألمـم املتحـدة املقدمـة                  

  البعثة؛  إىل
  .أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر   - ٢٥  
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	وإذ يحيط علما بالبيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية لهيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المعقودة في أبوجا في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وبالبيان اللاحق الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، اللذين أيدا المفهوم الاستراتيجي المشترك للعمليات فيما يتعلق بالقوة العسكرية الدولية وقوات الدفاع والأمن المالية، 
	وإذ يرحب بتعيين رومانو برودي مبعوثا خاصا للأمين العام لمنطقة الساحل، وبتعيين بيير بويويا ممثلا ساميا للاتحاد الأفريقي لدى مالي ومنطقة الساحل، وإذ يشجعهما على تنسيق عملهما بصورة وثيقة مع الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا ومع وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، 
	وإذ يرحب بجهود الوساطة التي تقودها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بدعم من الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبلدان المجاورة لمالي، 
	وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام عن الحالة في مالي المؤرخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 (S/2012/894)، الذي دعا فيه إلى مواصلة العمل في المسارين السياسي والأمني وإيجاد حل شامل للأزمة في مالي، 
	وإذ يشدد على أن السلطات المالية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حل الأزمات المتشابكة التي تواجه البلد وأن أي حل دائم للأزمة يجب أن يكون بقيادة مالية، 
	وإذ يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم من أجل حل الأزمة في مالي عن طريق اتخاذ إجراءات منسقة لتلبية الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل والتي تشمل الأمن والتنمية والمسائل الإنسانية، 
	وإذ يقرر أن الحالة في مالي تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	أولا - العملية السياسية

	1 - يحث السلطات الانتقالية في مالي على أن تقوم، تمشيا مع الاتفاق الإطاري المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2012 الذي تم التوقيع عليه تحت إشراف الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بالانتهاء من وضع خريطة طريق انتقالية من خلال حوار سياسي شامل وعريض القاعدة، وبالاستعادة التامة للنظام الدستوري والوحدة الوطنية بسبل تشمل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية وشاملة للجميع وفي جو سلمي وفقا للاتفاق المشار إليه أعلاه والذي يدعو إلى إجراء الانتخابات بحلول نيسان/أبريل 2013 أو في أقرب وقت ممكن من الناحية التقنية، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتنسيق الوثيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، مساعدة السلطات الانتقالية في مالي على إعداد خريطة الطريق المشار إليها، بما في ذلك إجراء عملية انتخابية تقوم على قواعد أساسية راسخة وتحظى بتوافق الآراء، ويحث كذلك السلطات الانتقالية في مالي على ضمان التنفيذ في الوقت الملائم؛ 
	2 - يطالب بأن تقطع جماعات المتمردين في مالي جميع صلاتها بالمنظمات الإرهابية، ولا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به، وبأن تتخذ تدابير ملموسة وواضحة في هذا الصدد، ويحيط علما بإدراج حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي وضعتها وتتولاها اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011)، ويكرر كذلك تأكيد استعداده لمواصلة اعتماد المزيد من الجزاءات الموجهة، بموجب النظام المشار إليه أعلاه، ضد جماعات المتمردين والأفراد الذين لا يقطعون جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة وما يرتبط به من جماعات، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا؛ 
	3 - يحث السلطات الانتقالية في مالي على أن تعجل بوضع إطار ذي مصداقية للتفاوض مع جميع الأطراف في شمال مالي الذين قطعوا جميع صلاتهم بالمنظمات الإرهابية، ولا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به بما في ذلك حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، والذين يعترفون، دون شروط، بوحدة دولة مالي وسلامتها الإقليمية، ولغرض معالجة الشواغل الطويلة الأمد لدى الطوائف في شمال مالي، يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق ممثله الخاص لغرب أفريقيا، وبالتنسيق مع وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والممثل السامي للاتحاد الأفريقي لدى مالي ومنطقة الساحل، ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ الخطوات المناسبة لمساعدة السلطات الانتقالية في مالي على تحسين قدرات الوساطة لديها وتيسير وتعزيز إجراء مثل هذا الحوار؛ 
	4 - يشجب الظروف التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء وإقالة الحكومة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2012، ويكرر مطالبته بأن يمتنع جميع أعضاء القوات المسلحة عن أي تدخل في عمل السلطات الانتقالية، ويعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ التدابير المناسبة، عند الاقتضاء، ضد من يقومون بأعمال من شأنها أن تقوض السلام والاستقرار والأمن في مالي، بمن فيهم من يعملون على الحيلولة دون عودة النظام الدستوري في البلد؛ 
	5 - يهيب بجميع الدول الأعضاء تنفيذ التزاماتها عملا بقراريه 1989 (2011) و 2083 (2012)، ويدين بقوة حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن التي يقوم بها تنظيم القاعدة في مالي وعبر منطقة الساحل سعيا إلى جمع الأموال أو الحصول على تنازلات سياسية؛
	ثانيا - العملية الأمنية 
	تدريب القوات المالية


	6 - يؤكد الأهمية الحيوية لتوحيد ونشر قوات الدفاع وقوات الأمن المالية في جميع أنحاء إقليم مالي من أجل ضمان أمن واستقرار مالي في الأجل الطويل وحماية شعب مالي؛ 
	7 - يحث الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية على القيام بصورة منسقة بتقديم المساعدة والخبرة الفنية والتدريب، بما في ذلك في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والدعم في مجال بناء القدرات، إلى قوات الدفاع والأمن المالية، بما يتمشى واحتياجاتها المحلية من أجل إعادة بسط سلطة دولة مالي على كامل إقليمها الوطني، ودعما لوحدة مالي وسلامتها الإقليمية، وللحد من التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية والجماعات المرتبطة بها، ويدعوهم كذلك إلى القيام بصورة منتظمة بإبلاغ الأمانة العامة بمساهماتهم في هذا الشأن؛ 
	8 - يحيط علما بالتزام الدول الأعضاء والمنظمات الدولية بإعادة بناء قدرات قوات الدفاع والأمن المالية، بما في ذلك النشر المزمع لبعثة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي في مالي لتقديم التدريب والمشورة لقوات الدفاع والأمن المالية؛ 
	نشر بعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة أفريقية 

	9 - يقرر أن يأذن بنشر بعثة دعم دولية في مالي بقيادة أفريقية لفترة أولية مدتها عام واحد، تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما يتمشى مع قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان المعمول بها، ومع الاحترام التام لسيادة مالي ووحدتها وسلامتها الإقليمية، من أجل إنجاز المهام التالية:
	(أ) المساهمة في إعادة بناء قدرة قوات الدفاع والأمن المالية، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين الآخرين المشاركين في هذه العملية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأخرى؛ 
	(ب) دعم السلطات المالية في استعادة مناطق الشمال من إقليمها الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة الإرهابية والمتطرفة، وفي الحد من التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، والمنظمات المتطرفة المرتبطة بها، مع اتخاذ التدابير الملائمة للحد من أثر الإجراءات العسكرية على السكان المدنيين؛ 
	(ج) الانتقال إلى أنشطة تحقيق الاستقرار من أجل دعم السلطات المالية في حفظ الأمن وتدعيم سلطة الدولة من خلال القدرات الملائمة؛ 
	(د) دعم السلطات المالية في مسؤوليتها الرئيسية المتمثلة في حماية السكان؛ 
	(هـ) دعم السلطات المالية في تهيئة بيئة آمنة من أجل عملية لإيصال المساعدة الإنسانية بقيادة مدنيين والعودة الطوعية للمشردين داخليا واللاجئين، عند الطلب، وفي حدود قدراتها وبالتعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية؛ 
	(و) حماية أفرادها ومنشآتها وأماكن عملها ومعداتها والمهمة التي تضطلع بها، وضمان أمن وحرية تنقل أفرادها؛
	10 - يطلب إلى الاتحاد الأفريقي أن يقوم، بالتعاون الوثيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأمين العام والمنظمات الدولية الأخرى والشركاء الثنائيين ذوي الصلة بالأزمة في مالي، بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن كل 60 يوما بشأن نشر بعثة الدعم الدولية وأنشطتها، بما في ذلك في مرحلة ما قبل بدء العمليات الهجومية في شمال مالي، يتناول ما يلي: ’1‘ التقدم المحرز في العملية السياسية، بما في ذلك خريطة الطريق لاستعادة النظام الدستوري، والمفاوضات بين السلطات المالية وجميع الأطراف في شمال مالي ممن قطعوا جميع صلاتهم بالمنظمات الإرهابية؛ ’2‘ التدريب الفعال للوحدات العسكرية ووحدات الشرطة التابعة لكل من بعثة الدعم الدولية وقوات الدفاع والأمن المالية في إطار التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون المهاجرين؛ ’3‘ الاستعداد العملياتي لبعثة الدعم الدولية، بما في ذلك مستوى قيادة الموظفين وتجهيز الوحدات، وتكيُّفها العملياتي مع ظروف المناخ والتضاريس والقدرة على إجراء عمليات مسلحة مشتركة بمساندة لوجستية ومساندة نيران جوية وبرية؛ ’4‘ كفاءة تسلسل القيادة في بعثة الدعم الدولية، بما في ذلك تعاملها مع قوات الدفاع وقوات الأمن المالية، ويعرب كذلك عن رغبته في الرصد الدقيق لهذه المعايير المرجعية قبل بدء العمليات الهجومية في شمال مالي؛ 
	11 - يؤكد على ضرورة زيادة تحسين التخطيط العسكري قبل بدء العملية الهجومية، ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتنسيق الوثيق مع مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والبلدان الأخرى في المنطقة، وسائر الشركاء الثنائيين والمنظمات الدولية، بمواصلة دعم عملية التخطيط والتحضير لنشر بعثة الدعم الدولية وإبلاغ المجلس بصورة منتظمة بالتقدم المحرز في العملية، ويطلب أن يؤكد الأمين العام مسبقا ارتياح المجلس إزاء العملية الهجومية العسكرية المزمعة؛ 
	12 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم الدعم إلى سلطات مالي، حسبما وعندما تطلب ذلك، في المجالات الحساسة مما سيكون لازما أثناء أو عقب أي عملية عسكرية في شمال مالي، فيما يتعلق ببسط سلطة دولة مالي، بما في ذلك مؤسسات سيادة القانون والأمن، والإجراءات المتعلقة بالألغام، وتعزيز الحوار الوطني، والتعاون الإقليمي، وإصلاح قطاع الأمن، وحقوق الإنسان، وعملية التسريح الأولية، ونزع سلاح المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم؛ 
	الدعم الدولي

	13 - يهيب بالدول الأعضاء، بما في ذلك دول منطقة الساحل، أن تواصل المساهمة بقوات في بعثة الدعم الدولية لتمكين البعثة من الوفاء بولايتها، ويرحب بما جرى التعهد به بالفعل بالمساهمة بقوات من بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويشجع كذلك الدول الأعضاء على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والأمم المتحدة، والبلدان المساهمة بقوات، والجهات المانحة الأخرى تحقيقا لهذه الغاية؛ 
	14 - يحث الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، على أن تقدم الدعم بصورة منسقة إلى بعثة الدعم الدولية، بما في ذلك في مجالات التدريب العسكري، والتزويد بالمعدات، والاستخبارات، والدعم اللوجستي، وأي مساعدة لازمة في إطار الجهود المبذولة للحد من التهديد الذي تمثله المنظمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الوحدة والجهاد، وما يرتبط بها من جماعات متطرفة وفقاً لأحكام الفقرة 9 (ب)، وبالتعاون الوثيق مع بعثة الدعم الدولية والسلطات المالية؛ 
	15 - يهيب بالسلطات الانتقالية في مالي وسائر الأطراف في مالي أن تتعاون بصورة تامة مع نشر بعثة الدعم الدولية وعملياتها، ولا سيما عن طريق ضمان سلامتها وأمنها وحرية تنقلها دون عوائق وفتح سبل الوصول الفوري أمامها في جميع أنحاء إقليم مالي من أجل تمكينها من الوفاء التام بولايتها، ويهيب كذلك بالبلدان المجاورة لمالي أن تتخذ التدابير الملائمة لدعم تنفيذ ولاية بعثة الدعم الدولية؛ 
	16 - يطالب بأن يتخذ جميع الأطراف في مالي التدابير الملائمة التي تكفل سلامة وأمن موظفي وإمدادات المعونة الإنسانية، ويطالب كذلك بأن يكفل جميع الأطراف في مالي إتاحة الوصول الآمن ودون عائق من أجل إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة إلى المساعدة في جميع أنحاء مالي، وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمساعدة الإنسانية؛ 
	حقوق الإنسان

	17 - يشدد على أن السلطات المالية تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين في مالي، ويشير كذلك إلى قراراته 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاع المسلح، وقراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2010) بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وقراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن، ويهيب بجميع القوات العسكرية في مالي أن تأخذ أحكامها في الاعتبار؛ 
	18 - يؤكد أن أي دعم تقدمه الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والدول الأعضاء في إطار العملية العسكرية في مالي سيكون وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل توافر القدرة ذات الصلة في إطار وجود الأمم المتحدة على النحو المشار إليه في الفقرة 23 أدناه لغرض مراعاة الالتزام بأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في شمال مالي، وأن يضمِّن تقاريره المنتظمة إلى مجلس الأمن، على النحو المشار إليه في الفقرة 24 أدناه، معلومات عن حالة المدنيين في شمال مالي وعن أي انتهاكات لقانون حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وقانون اللاجئين في شمال مالي، وأن يسدي المشورة بشأن سبل التخفيف من الآثار الضارة للعمليات العسكرية على السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال؛ 
	19 - يطلب من بعثة الدعم الدولية أن تقوم، وفقا لولايتها، بدعم الجهود الوطنية والدولية، بما في ذلك جهود المحكمة الجنائية الدولية، من أجل تقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في مالي إلى العدالة؛ 
	التمويل

	20 - يهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية تقديم الدعم المالي والمساهمات العينية إلى بعثة الدعم الدولية بما يساعد على نشرها وتنفيذ ولايتها، ويرحب بما أبداه الاتحاد الأوروبي من استعداد لتقديم هذا الدعم المالي إلى البعثة عن طريق حشد الأموال من مرفق السلام الأفريقي؛ 
	21 - يعرب عن اعتزامه النظر في أن يقدم إلى البعثة مجموعة عناصر دعم لوجستي ممولة من التبرعات والأمم المتحدة، تشمل معدات وخدمات لفترة أولية مدتها عام واحد، ويحيط علما بالرسالة التي وجهها الأمين العام (S/2012/926) بشأن إمكانية نشر مجموعة عناصر الدعم اللوجستي إلى البعثة، وبشأن التكاليف المالية للدعم، ويطلب، في هذا الخصوص، إلى الأمين العام أن يقوم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والسلطات المالية، مواصلة وضع وتحسين الخيارات المتاحة فيما يتعلق بهذه المجموعة من عناصر الدعم الممولة من التبرعات والأمم المتحدة وذلك في غضون 30 يوما من اتخاذ هذا القرار، بما في ذلك تقديم توصيات مفصلة بشأن التنفيذ السريع والفعال والمتسم بالشفافية؛
	22 - يطلب إلى الأمين العام أن ينشئ صندوقا استئمانيا يمكن للدول الأعضاء من خلاله أن تقدم دعما ماليا مخصصا و/أو غير مخصص للبعثة و/أو لتدريب وتجهيز قوات الدفاع والأمن المالية، ويطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بتقديم الدعم اللازم لعقد مؤتمر للمانحين لالتماس التبرعات لهذا الصندوق الاستئماني في أقرب وقت ممكن، ويهيب بالدول الأعضاء التبرع لهذا الصندوق بسخاء وعلى وجه السرعة، مع ملاحظة أن وجود الصندوق الاستئماني لا يمنع إبرام ترتيبات ثنائية مباشرة، ويطلب كذلك إلى الاتحاد الأفريقي أن يقوم، بالتشاور مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأمين العام، بتقديم طلب الميزانية إلى الصندوق الاستئماني المذكور؛ 
	وجود الأمم المتحدة وتقديم التقارير

	23 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع السلطات المالية، بإنشاء وجود متعدد الأطراف للأمم المتحدة في مالي وذلك لغرض تقديم الدعم بصورة منسقة ومتسقة إلى ’1‘ العملية السياسية الجارية؛ ’2‘ العملية الأمنية، وفقا للفقرة 12 أعلاه، وبما يشمل تقديم الدعم في مراحل التخطيط والنشر والعمليات المتعلقة بالبعثة، ولذلك يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس في أقرب وقت ممكن مقترحات تفصيلية ومحددة لمزيد من النظر فيها؛
	24 - يطلب إلى الأمين العام أن يبقي المجلس على علم بصورة منتظمة بالحالة في مالي، وأن يعود إلى إبلاغ المجلس، من خلال تقارير خطية تقدم كل 90 يوما، عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك عن دعم الأمم المتحدة للجهود السياسية والأمنية المبذولة لحل الأزمة في مالي، ونشر بعثة الدعم الدولية في مالي والاستعدادات المتعلقة بها، ومعلومات مستكملة وتوصيات فيما يتصل بمجموعة عناصر الدعم الممولة من التبرعات والأمم المتحدة المقدمة إلى البعثة؛ 
	25 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

