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  تقرير األمني العام عن احلالة يف مايل    
  

  مقدمة  -أوال   
 تـشرين   ١٢املعتمـد يف    ) ٢٠١٢ (٢٠٧١ُيقدَّم هذا التقرير عمـالً بقـرار جملـس األمـن              - ١

، الــذي طلــب فيــه اجمللــس إيلّ أن أقــّدم تقريــراً عــن تنفيــذ هــذا القــرار،     ٢٠١٢أكتــوبر /األول
للعملية السياسية يف مـايل، والتخطـيط للنـشر احملتمـل           سيما فيما يتعلق بدعم األمم املتحدة        وال

. لقوة عسكرية دولية ملساعدة القوات املسلحة املالية على استعادة املناطق احملتلة يف مشال البلـد              
، ٢٠١٢ينـاير   /ويوجز التقرير التطورات السياسية واألمنية الرئيسية يف مايل منـذ كـانون الثـاين             

بعاد لألمم املتحدة جتاه األزمـة، ويعـرض األنـشطة الـيت قامـت هبـا                وحيّدد االستجابة املتعددة األ   
  .املنظمة لتنفيذ القرار، ويقدم توصيات بشأن سبل املضي قدماً

    
ــاين    -ثانيا    ــانون الثــ ــذ كــ ــورات منــ ــاير /التطــ ــم  ٢٠١٢ينــ ــتجابات األمــ  واســ

  لألزمة املتحدة
  التطورات السياسية واألمنية  -ألف   

ــ  - ٢ ة ذات عواقـــب خطـــرية مـــن النـــواحي الـــسياسية واألمنيـــة  تواجـــه مـــايل أزمـــة عميقـ
ويتهـدد اخلطـر وحـدة البلـد      . واالجتماعية واالقتصادية واإلنسانية ومن حيث حقـوق اإلنـسان        

ومنـشأ  . الوطنية، وسالمته اإلقليمية، وتقاليـده بوصـفه بلـداً دميقراطيـا علمانيـاً متعـدد األعـراق                
 ضعف مؤسسات الدولة؛ وُعقْم احلكـم؛ وهـشاشة         األزمة أحوال هيكلية بعيدة العهد من قبيل      

التماســك االجتمــاعي؛ وعمــق إحــساس الطوائــف يف الــشمال بإمهــاهلم وهتميــشهم ومعاملتــهم  
معاملة جائرة من قبل احلكومة املركزيـة؛ وضـعف اجملتمـع املـدين واعتمـاده علـى اخلـارج رغـم                   

  .الصدمات االقتصاديةكونه نابضاً باحلياة؛ وتأثريات تدهور البيئة وتغري املناخ و
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وُينظـر يف الـداخل     . وقد فاقم هذه األحوال عوامل جّدت مـؤخرا مزعزعـة لالسـتقرار             - ٣
ــساد واحملــسوبية          ــسم بالف ــا تت ــدة باعتباره ــل جهــات عدي ــن قب ــايل م ــة يف م ــة احلاكم إىل النخب

وهنــاك إحــساس شــائع داخــل القــوات املــسلحة، وخباصــة يف . والتعــسف يف اســتعمال الــسلطة
اجلنــود، بــأن احلكومــة املركزيــة أمهلــت واجباهتــا إذ حّولــت قــدراً كــبرياً مــن املــوارد    صــفوف 

وهكـذا  . املخصصة جلهود مكافحة العصيان يف الـشمال إلثـراء قلـة فاسـدة مـن كبـار الـضباط                   
تضعضعت باطراد قدرة الوحدات العسكرية املنشورة يف الشمال، نتيجـة لـضعف اإلمـدادات،              

  .الروح املعنويةوُعطل املعدات، واخنفاض 
، قامـت احلركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد، إضـافة            ٢٠١٢يناير  /ويف أواسط كانون الثاين     - ٤

إىل مجاعــات مــسلحة إســالمية، منــها حركــة أنــصار الــدين، وتنظــيم القاعــدة يف بــالد املغــرب   
ــوات         ــشقني عــن الق ــضالً عــن املن ــا، ف ــاد يف غــرب أفريقي ــد واجله اإلســالمي، وحركــة التوحي

وقـد شـجع    .  سلسلة من اهلجمات على القـوات احلكوميـة يف مشـال البلـد              املالية، بشن  ةاملسلح
  .متّرد الطوارق وجود مقاتلني جمهزين جيداً عائدين من ليبيا يف أعقاب سقوط النظام هناك

ــات       / آذار٢٢ويف   - ٥ ــها مجاع ــيت هزمت ــن الوحــدات ال ــذمرين، م ــود مت ــرد جن ــارس، مت م
ــا أدى إىل  ــشمال، مم ــوع انقــالب عــسكري مــسلحة يف ال ــسلطة جملــس   .  وق ــى ال واســتوىل عل

 بقيـادة النقيـب أمحـدو       اللجنة الوطنية الستعادة الدميقراطيـة وإعـادة بنـاء الدولـة،          عسكري ّميثل   
  .سانوغو، أوقف العمل بالدستور وحل املؤسسات احلكومية

لتحريـر أزواد  وقد عّجل االنقالب باهنيار الدولة يف الشمال، مما مكّن احلركة الوطنيـة            - ٦
من أن تسحق بسهولة القوات احلكومية يف مناطق كيدال، وغاو، ومتبوكتـو، وتعلـن اسـتقالل                

وأعقــب ذلــك بوقـت قــصري ظهــور تـوترات بــشأن الــُنُهج   . أبريـل / نيــسان٦يف “ وادزدولـة أ ”
ــول       ــشمال، وحبل ــسلحة يف ال ــات امل ــة يف صــفوف اجلماع ــة والربناجمي ــشرين ١٨األيديولوجي  ت

يف غـرب أفريقيـا قـد طردتـا         مرب كانت حركة أنصار الدين وحركة التوحيد واجلهـاد          نوف/الثاين
وتـسيطر هاتـان    . غـاو، ومتبوكتـو، وكيـدال     :  مـن املـدن الرئيـسية      أزواداحلركة الوطنية لتحريـر     

  .احلركتان اآلن على ثلثي أرض مايل
دول غـرب   وبعد االنقالب مباشرة، قام رؤساء دول وحكومات اجلماعة االقتصادية ل           - ٧

. مارس بتعيني رئيس بوركينـا فاسـو وبليـز كومبـاوري للتوسـط يف األزمـة               / آذار ٢٧أفريقيا يف   
 ٣ ٠٠٠كما أعلنوا تفعيل القوة االحتياطية للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وقوامهـا             

 / نيـسان  ٦ويف  . جندي، الستخدامها إذا رفض املتمردون قبول حل سلمي للرتاع يف الـشمال           
ريل، وقّع اجمللس العسكري واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا اتفاقا إطاريـا أفـضى إىل          أب

أبريــل، وتعــيني رئــيس اجلمعيــة الوطنيــة،   / نيــسان٨يف تــوري اســتقالة الــرئيس أمحــدو تومــاين  
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وقد نص االتفـاق علـى إنـشاء حكومـة          . أبريل/ نيسان ١٢ديونكوندا تراودي، رئيساً مؤقتاً يف      
 -تنفيذيـة، يكـون مـسؤوالً عـن تنظـيم االنتخابـات             برئاسة رئـيس وزراء ذي سـلطات        انتقالية  

.  ومعاجلة األزمة األمنية واإلنـسانية يف الـشمال        -مارس  /اليت كان مقرراً عقدها مبدئياً يف آذار      
غـري أن  . كما نص االتفاق على سن قانون عفو عن أعضاء اجمللـس العـسكري يعتمـده الربملـان             

معاجلـة مـسائل مهمـة مـن قبيـل اجلـدول الـزمين للمرحلـة االنتقاليـة، وطرائـق                    االتفاق فـشل يف     
أبريـل،  / نيـسان  ١٧ويف  . العـسكري خـالل املرحلـة االنتقاليـة       تنظيم االنتخابات، وَدْور اجمللس     

  .ُعّين شيخ موديبو ديارا رئيساً مؤقتاً للوزراء
، )“رخلــوذ احلمــ ا”املعــروف باســم  (ومل يــدعم االنقــالب أغلــُب احلــرس الرئاســي       - ٨

. أبريـل، قـام احلـرس الرئاسـي بـانقالب فاشـل           / نيـسان  ٣٠ويف  . مـن خـرية القـوات     عترب  ُي الذي
 من أفـراده الـذين ال يـزال اختفـاؤهم املزعـوم، فـضال عـن الوضـع اخلـاص          ٢٠وقُبض على حنو   

  .علماً بأن التحقيقات يف هذه احلاالت متضي ببطء.  حمتجزاً آخرين، مثار قلق٣٠بنحو 
مايو، تعّرض الرئيس املؤقت للهجوم والضرب املربح يف مكتبه علـى يـد             / أيار ٢١ويف    - ٩

وبعـد شـهرين مـن املعاجلـة الطبيـة يف      . جمموعة من املتظاهرين الـذين ُيـزعم احنيـازهم لالنقـالب     
. يوليه، بعد تعّهد اجمللس العـسكري بـضمان محايتـه بـدنياً    / متوز٢٧فرنسا، عاد إىل بامالكو يف   

 عودته، عن عزمه إنـشاء جملـس أعلـى للدولـة يتـألف مـن رئـيس ونـائبني للـرئيس،                      لدىوأعلن  
يتــوىل أحــدمها املــسؤولية عــن احلــوار الــسياسي الــوطين، ويتــوىل اآلخــر املــسؤولية عــن األمــور   

وُيتوقّع أن تـشارك هـذه اللجنـة    . األمنية؛ وجملس وطين انتقايل استشاري؛ وجلنة تفاوض وطنية     
ويف مرسـوم   . لك اجلماعـات يف الـشمال الـيت تـرفض العنـف والتطـرف             يف حمادثات سالم مع ت    

للجنــة العــسكرية ”، عــّين الــرئيُس املؤقــُت النقيــَب ســانوغو رئيــساً  أغــسطس/ آب٨صــدر يف 
، لرصد إصـالح قـوات الـدفاع واألمـن واإلشـراف علـى             “الدفاع واألمن ملتابعة إصالح قوات    
يس الــوزراء تــشكيل حكومــة وحــدة  أغــسطس، أعلــن رئــ/ آب٢٠ويف . العمليــات العــسكرية

  . عضوا٣٢ًوطنية، مؤلفة من 
وتواصل جمموعة من اجلماعات املسلحة، تضم كيانـات إرهابيـة وأخـرى مرتبطـة هبـا،              - ١٠

 مقابــل اساســي، وإهنــا جتّنــد املزيــد، ٣ ٠٠٠ن لــديها حنــو إوُيقــال . الــسيطرة علــى مشــال مــايل
طـورة نـسبياً مت احلـصول        فلـديها معـدات مت     حة تـسليحاً جيـداً    وهي مسل . سيما من األطفال   ال

ــة     ــا وأســلحة مت االســتيالء عليهــا مــن القــوات املــسلحة املالي كمــا رّســخ جتــار  . عليهــا مــن ليبي
املنـاطق ويقيمـون عالقـات تعـاون        املخدرات وغريهم من العناصر اإلجرامية وجودهم يف هـذه          

اكـا، وأنـسونغو، وغورمـا، هـي        زا، وغـاو، ومين   علماً بـأن مـدن دوينتـ      .  اإلرهابية مع اجلماعات 
اآلن حتت سيطرة حركة التوحيد واجلهاد يف غرب أفريقيـا، الـيت يتـألف معظمهـا مـن حمـاربني                    
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أمـــا متبوكتـــو وتيـــساليت فكالمهـــا حتـــت ســـيطرة تنظـــيم القاعـــدة يف بـــالد املغـــرب  . أجانـــب
اعـدة يف  وقد قـام تنظـيم الق  . اإلسالمي، على حني أن كيدال تسيطر عليها حركة أنصار الدين      

بــالد املغــرب اإلســالمي بتــدمري عــدد مــن األمــاكن املقدســة والتارخييــة والثقافيــة يف متبوكتــو،     
فيهــا أمــاكن أدرجتــها منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ضــمن مواقــع التــراث   مبــا

ونـدام،  سالمية يف دايـر، وغ    كما أنشأ تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي شرطة إ         . العاملي
ويــدعم . زا، وفعلــت حركــة التوحيــد واجلهــاد يف غــرب أفريقيــا الــشيء نفــسه يف غــاو  ودوينتــ

. حركة التوحيـد واجلهـاد مقـاتلون مـن مجاعـة بوكـوحرام اإلرهابيـة الناشـطة أيـضا يف نيجرييـا                   
وقـد أقامـت هـذه اجلماعـات بيئـة      . ويقال إن حلركة أنصار الدين عالقـات جبماعـة بوكـوحرام     

ا معظم األنشطة الثقافيـة والترفيهيـة، رافـضة اهلويـات الثقافيـة وحماربـة هلـا، ومقّوضـة                   ُتحرَّم فيه 
ويقـال إن هـذه اجلماعـات تـدعم مـا يبذلـه             . النسيج االجتماعي للمجتمعات احمللية يف الشمال     

كـل منــها مـن جهــود السـتبقاء ســيطرهتا علــى املنـاطق احملتلــة، كمـا يتــبني مـن مــساعدة تنظــيم       
د املغرب اإلسالمي حلركة التوحيد واجلهـاد يف غـرب أفريقيـا يف صـد حمـاوالت                 القاعدة يف بال  

  .بذلتها مؤخراً احلركة الوطنية لتحرير أزواد من أجل استعادة غاو
ويف أعقــاب االنقــالب، عــرض ممثلــي اخلــاص لغــرب أفريقيــا، ســعيد دجينيــت، علــى      - ١١

 أن طلب الرئيس يف رسـالة مؤرخـة   وترتب على ذلك،. السلطات املالية دعم األمم املتحدة هلا   
أغــسطس، مــساعدة األمــم املتحــدة علــى بنــاء قــدرات الــسلطات االنتقاليــة املاليــة يف   / آب٣٠

ــسانية     : جمــاالت ــساعدة اإلن ــن، وامل ــسياسي، وإصــالح قطــاع األم ــاوض ال ــر  . التف ــه وزي ووّج
 طالبـاً املـساعدة   سبتمرب/ أيلول١٩خارجية مايل رسالة مماثلة إىل ممثلي اخلاص لغرب أفريقيا يف    

  . االنتخابات واحلوكمةيف جمايل
 إىل ١ الطلــبني، أوفــدت بعثــة تقيــيم أوليــة إىل بامــاكو يف املــدة مــن    واســتجابة هلــذين  - ١٢
، للعمل مع السلطات االنتقالية واستيـضاح تفاصـيل املـساعدة           ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  ٥

من اجملتمـع املـايل، حمقّقـاً فهمـاً أفـضل           كما أجرى الفريق مناقشات مع قطاع عريض        . املطلوبة
وصاغ توصيات بشأن مساعدة األمم املتحـدة لتعزيـز قـدرة مـايل يف              . للحالة على أرض الواقع   

اإلنــسانية وحقــوق  األمنيــة، وجمــاالت احلوكمــة واملــساعدة    / والعــسكريةاجملــاالت الــسياسية 
  .اإلنسان، املنعكسة يف جزء الحق من هذا التقرير

وافق عريض يف الـرأي علـى احلاجـة إىل عمليـة سياسـية لوضـع خارطـة طريـق                 وهناك ت   - ١٣
ــر       ــة لتحري ــة؛ وإىل مــساعدة عــسكرية أجنبي ــز املــصاحلة الوطني ــة، وتعزي ــة االنتقالي إلهنــاء املرحل
ــة واســتعادة النظــام       ــة االنتقالي ــات إلهنــاء املرحل ــشمال؛ وإىل إجــراء انتخاب ــة يف ال ــاطق احملتل املن

  .ري أن هناك خالفات بشأن كيفية حتقيق هذه األهدافغ. الدستوري بالكامل
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 املرحلــة االنتقاليــة مرتبطــون بتحــالف هــش فرضــته الــضرورة، مــع متثيلــهم   ةمث إن قــاد  - ١٤
كما أهنم خيضعون لضغط مكثّف مـن جمتمـع منقـسم           . لدوائر ومصاحل خمتلفة، ومتنافسة أحياناً    

قائم عدم التوافـق يف مواقـف شـركاء البلـد           ومن العوامل األخرى املعقِّدة للوضع ال     . على نفسه 
، واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، واجملتمــع  “البلــدان األساســية”الرئيــسيني، وهــم 

ونتيجــة لــذلك، فــإن اجملــال املتــاح هلــؤالء القــادة لــصياغة رؤيــة    . الــدويل علــى نطاقــه األوســع 
ن توطيــد الــشراكة بــني القــادة والواقــع أ. اســتراتيجية مــشتركة لبلــدهم هــو جمــال ضــيق للغايــة 

املاليني ميثل اإلسهام األهم الوحيد الذي ميكن أن ينهض به اجملتمع الدويل يف العملية الـسياسية                
  . يف البلد

وقد وجد الفريق أن املؤسسة العسكرية املالية مسّيـسة تسييـساً بالغـاً، ومنقـسمة علـى                   - ١٥
ويهــدد هــذا الوضــع اســتقرار البلــد وقــد . يــزنفــسها انقــساماً مريــراً، وضــعيفة التــدريب والتجه

غــري أن هنــاك وحــدات عــسكرية وأُمنيــة   . ينحــرف باملرحلــة االنتقاليــة عــن مــسارها املتــوّخى  
مث إن التسلـسل    . حتتفظ بنواة من الضباط واجلنود املهنيني، إضـافة إىل احلـد األدىن مـن الفعاليـة               

ادة تنظـيم نفـسه ملواجهـة التهديـدات      القيادي العسكري يبدو ُمصمِّما بصورة متزايدة علـى إعـ         
  .املباشرة اليت متثلها اجلماعات اإلرهابية وغريها من اجلماعات اإلجرامية يف الشمال

وعلم الفريق أيضا أن قوات الدفاع واألمن املالية مل تكن تتلقـى يف الـسنوات األخـرية                   - ١٦
ر إىل آليات ذات كفـاءة للـسيطرة        كما أهنا تفتق  . تدريباً كافياً كما أهنا ضعيفة التجهيز والدعم      

ــة  ــة املدني ــة      . والرقاب ــاده أن النخب ــق عــن رأي مف ــد ممــن حتــادث معهــم الفري ــد أعــرب العدي وق
وقـد أّدى ذلـك إىل تـشويه        . احلاكمة للبلد تدخلت يف عملية التجنيد وُنظُـم التـدريب والترفيـه           
 اجلماعـة، وإشـاعة االسـتياء       سلسلة القيادة، والنيل من األهلية املهنية للعسكريني، وتدمري روح        

  .بني الضباط واجلنود
  

  الوضع اإلنساين  -باء   
يناير، حينما بدأ اهلجوم العسكري للمتمردين، أخـذ الوضـع     /منذ أواسط كانون الثاين     - ١٧

وقد اتسع نطاق األزمة اإلنسانية بالنـسبة للـسكان احمللـيني           . اإلنساين يف البلد يتدهور بالتدريج    
هة انعدام األمن الغـذائي والتغـذوي العـام يف املنطقـة املـزمن وعـن القيـام يف             العاجزين عن مواج  

  .الوقت نفسه مبواجهة التدفق الضخم للمشردين
فوفقاً ملفوضـية   . وتشرَّد املدنيون على نطاق واسع كنتيجة مباشرة لالقتتال يف الشمال           - ١٨

لــى الفــرار مــن   شــخص ع٤١٢ ٠٠٠األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، اضــطر مــا جمموعــه    
 الجـئ تستـضيفهم   ٢٠٨ ٠٠٠ويشمل هذا الـرقم    . نوفمرب/ تشرين الثاين  ١ديارهم اعتباراً من    

 ٢٠٤ ٠٠٠وهنــاك . حاليــاً، بوركينــا فاســو، وتوغــو، واجلزائــر، وغينيــا، وموريتانيــا، والنيجــر 
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شــخص آخــرين مــشردون داخليــاً يعيــشون حاليــاً يف ظــروف بالغــة الــصعوبة، معتمــدين علــى   
  .ة اإلنسانية وتضامن األقارب واألصدقاء الذين يقومون باستضافتهماملساعد

وعلــى حــني أن فاشــية الكــولريا هــي حتــت  . مث إن النظــام الــصحي يف الــشمال معطَّــل   - ١٩
السيطرة، إذ مل حتدث حاالت جديدة منذ ما يزيد على شهر، يتعني رصـدها عـن كثـب، فـإن                    

حلصول على خدمات مرافق املاء واإلصحاح قـد        أي حتّرك للسكان يف سياق تقل فيه إمكانية ا        
هذا، وإن حتّرك السكان، مبا يف ذلك املاشـية يف كـثري            . يزيد من خطر الكولريا وأمراض أخرى     

) املراعــي واملــاء(مــن األحيــان، يتــسبب يف مزيــد مــن الــضغط علــى املــوارد الطبيعيــة الــشحيحة 
 وعلـى حـني بـدأ الوضـع املتعلـق بـاألمن             .وزيادة خماطر الرتاع بـني الالجـئني والـسكان احمللـّيني          

ــز حــوايل        ــث يتركّ ــد حي ــوب البل ــه يف جن ــل خطورت ــذوي تق ــذائي والتغ ــن  ٨٠الغ ــة م  يف املائ
ــسانية احلرجــة تعــاين مــن نقــص التمويــل يف القطاعــات      ــزال الفجــوات اإلن االحتياجــات، ال ت

يف ار الدولـة    يـ اهنوقـد أدى    . الرئيسية، وتتطلـب املعاجلـة كـضمان اسـتدامة املنجـزات اإلنـسانية            
  .الشمال إىل انكماش شديد يف توفري اخلدمات االجتماعية األساسية

وهنــاك قيــود علــى وصــول منظمــات املــساعدة اإلنــسانية الدوليــة وصــوالً مباشــراً إىل     - ٢٠
السكان املدنيني احملتاجني إىل املساعدة، مبـن فـيهم املـشردون داخليـاً وتواصـل وكـاالت األمـم                   

مــات غــري احلكوميــة العمــل، مــن خــالل مــوظفيهم الــوطنيني وبتعــاون وثيــق مــع املتحــدة واملنظ
منظمــات اجملتمــع املــدين، وقــادة اجملتمــع واملؤســسات الدينيــة، للقيــام بتــدخالت بالغــة األمهيــة، 
ولكن انعدام األمن السائد حيد عملياً مـن نطـاق وصـوهلم إىل الـسكان، الـذي أصـبح مقـصوراً           

  .ية يف متبوكتو، وغاو، وكيدالأساساً على املناطق احلضر
  

  حالة حقوق اإلنسان ومحاية املدنيني  -جيم   
تواصل حالة حقوق اإلنسان يف مايل تـدهورها، وخباصـة يف مشـال البلـد، منـذ كـانون                     - ٢١
ويقال إن مجاعات إسالمية متطرفة ارتكبت انتـهاكات صـارخة حلقـوق اإلنـسان،              . يناير/الثاين

ات موجزة وخـارج نطـاق القـانون، والعنـف اجلنـسي والقـائم علـى         مبا يف ذلك اإلعدام بإجراء    
نوع اجلـنس، وجتنيـد واسـتخدام اجلنـود األطفـال، والتعـذيب، وهنـب املستـشفيات، ويبـدو أن                    

وتفيـد التقـارير    . منط انتهاكات حقوق اإلنسان وطبيعتها وانتـشارها قـد تغـري منـذ بـدء األزمـة                
ت خطـرية خـالل اهلجـوم العـسكري، مبـا يف ذلـك              بأن اجلماعات املسلحة قد ارتكبت انتهاكا     

، عنــدما كانــت احلركــة ويف البدايــة. العنــف اجلنــسي، واإلعــدام بــإجراءات مــوجزة، والنــهب 
ــد حبــدوث         ــارير تفي ــاك تق ــد، كانــت هن ــر أزواد مــسيطرة علــى أجــزاء مــن البل ــة لتحري الوطني

ملتطرفـة، حركـة أنـصار      ومنذ سيطرة اجلماعات اإلسـالمية ا     . انتهاكات متفرقة حلقوق اإلنسان   
الدين، وحركة التوحيد واجلهاد يف غرب أفريقيا، وتنظيم القاعدة يف بـالد املغـرب اإلسـالمي،           
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على تلك األحناء، أصبحت ُتشاَهد أنواع أخرى من االنتهاكات، معظمها متعلـق بتأويـل بـالغ                
أخـرى مـن   فقد وقع عدد من حاالت اإلعـدام واجللـد والـرجم، مـع أشـكال              . التشدد للشريعة 

وعلى حني أن أعداد هذه التجاوزات غري مرتفعة، فإهنـا تـثري القلـق              . نسانية إ العقوبة قاسية وال  
كمـا جيـري تقلـيص حريـة الكـالم واالجتمـاع،            . يله إىل نـشوء   بمن أهنا قد تشري إىل منـط يف سـ         

  .وحقوق املرأة والطفل
 حمتجزاً، فـضال عـن      ٣٠حو  وفيما يتعلق باحلالة يف جنوب البلد، فإن الوضع اخلاص بن           - ٢٢

ــو    ــوم لنحــ ــاء املزعــ ــق   ٢٠االختفــ ــا يتعلــ ــدياً فيمــ ــع يف    جنــ ــذي وقــ ــضاد الــ ــاالنقالب املــ بــ
ومتضي التحقيقـات يف هـاتني القـضيتني خبطـى          . أبريل مها أمران ال يزاالن مثار قلق      /نيسان ٣٠

ا يف أقـرب    بطيئة، ومن األمهية مبكان إجراء حتقيقات دقيقة وعاجلة يف هاتني القضيتني وإجنازه           
وهلذا أمهية خاصة يف سياق طلب الـسلطات مـساعدة مـن األمـم املتحـدة لقـوات                  . وقت ممكن 

األمن املالية، إذ إن سياسة بذل العناية الواجبة اليت تتبعهـا األمـم املتحـدة جتعـل مـساعدة األمـم                 
اإلنـسان  ام تلك القوات حلقوق     راملتحدة لقوات األمن غري التابعة لألمم املتحدة مشروطة باحت        

م يف عـدد  اكما وردت تقارير تفيد بقيام مجاعات مسلحة معّينة بوضـع ألغـ         . والقانون اإلنساين 
  .من املناطق الشمالية، وهذه مسألة حباجة ألن تعالَج يف إطار خطة حتقيق االستقرار

ويتبني من تتبع العنف اجلنسي والقـائم علـى نـوع اجلـنس، واملـرتبط بـالرتاع يف الفتـرة                   - ٢٣
 حـــدوث انتـــهاكات ٢٠١٢نـــوفمرب / إىل تـــشرين الثـــاين٢٠١١ديـــسمرب /كـــانون األولمـــن 

الـيت  “ التسليم”ويقال إن املمارسة املعروفة باسم      . جسيمة ضد النساء والفتيات يف مشال مايل      
ها املتمردون يف غاو، تشمل االغتصاب اجلماعي املمنهج للنساء والفتيات الاليت ُيحتجـزن             عيتب

 وُتجـرب   بالتنـاوب وحيث أن أحياء املدينة ُتستهدف      .  معسكرات املتمردين  عنوة طوال الليل يف   
علمـاً  . ال يترك أي قطاع من اجملتمـع دون مـساس بـه           “بالتسليم”على الوفاء بالتزاماهتا اخلاصة     

بأن السياق الثقايف يف مشال مايل يعّرض غالبا النـساء والفتيـات الـيت ُيغتـصنب للنبـذ مـن جانـب                      
حيــرمهن مــن املرافقــة الشخــصية ومــن شــبكات الــدعم إلــيهن يف مــسيس   أســرهن وجمــتمعهن و

  .احلاجة إليها
وأفيــد عــن حــاالت مــن الــزواج القــسري يف مجيــع املنــاطق الواقعــة حتــت احــتالل             - ٢٤

أفـراد مـن اجلماعـات      مـن   املتمردين، مبا يف ذلك حاالت الشابات اللوايت أكرهن علـى الـزواج             
ــشرعية علــى    املــسلحة يف ظــروف تكــون فيهــا ترتيبــ   ــزواج جمــرد غطــاء إلضــفاء ال ــعات ال  واق

  .  االختطاف واالغتصاب، اليت قد تصل يف بعض احلاالت إىل االسترقاق اجلنسي
ــدام األمــن و    - ٢٥ ــشار انع ــم املتحــدة    صــعوبةونظــراً إىل انت  الوصــول، مل يكــن بوســع األم

 كـان  مـا وحيث. يهـا التحقق من هذه التقارير وحتديـد حجـم االنتـهاكات أو معرفـة هويـة مرتكب           
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مراكـز تـوفر    ١٠الوصول املباشر ممكناً، قدم كل من األمم املتحدة وشـركائها الـدعم لتـشغيل     
. العنــف اجلنــسي واجلنــساين ضــحايا الــدعم النفــسي االجتمــاعي والقــانوين إىل الناجيــات مــن  

 الطـيب  ، مبـا يف ذلـك الـدعم     ؤالء الناجيـات  أن مثة حاجة ملحة لتوفري اخلـدمات األساسـية هلـ           إال
ــة االقتــصادية     ــساعدة االجتماعي ــاعي، وامل ــسي االجتم ــم املتحــدة حــث   واصــلتو. والنف  األم

اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واالحتــاد األفريقــي والــشركاء اآلخــرين علــى توجيــه  
رسائل قوية إىل مجيع أطـراف الـرتاع لوضـع حـد علـى الفـور لالغتـصاب واألشـكال األخـرى                  

وباإلضـافة إىل   .  والتـشديد علـى أن مرتكبيهـا سيحاسـبون علـى جـرائمهم             من العنف اجلنسي،  
 يف مجيــع ناســبذلــك، تبــذل حاليــاً جهــود لكفالــة إدراج منــع العنــف اجلنــسي علــى النحــو امل  

  . املناقشات املتصلة بوقف إطالق النار واتفاقات السالم
ات البــارزة وتــشكل االنتــهاكات اخلطــرية ضــد األطفــال يف مشــال مــايل إحــدى الــسم    - ٢٦

وتفيد التقارير بأن مجيع اجلماعـات املـسلحة يف الـشمال، مبـا يف              . لألزمة يف مايل منذ اندالعها    
ذلك احلركة الوطنية لتحرير أزواد، وحركة أنصار الدين، وحركة التوحيـد واجلهـاد يف غـرب                

ن جتنيـد   املغـرب اإلسـالمي، اسـتهدفت األطفـال، ممـا أسـفر عـ             بالد  القاعدة يف   تنظيم  أفريقيا، و 
وممـا يبعـث علـى القلـق بـصفة خاصـة التقـارير الـواردة عـن وجـود                    . مئات القـصر يف صـفوفها     

معــسكرات تــدريب يف غــاو تــديرها مجاعــات مــسلحة، والتقــارير الــواردة عــن جتنيــد األطفــال 
 وهـي   -النيجـر   وموريتانيـا   والذي جيري عـرب احلـدود يف خميمـات الالجـئني يف بوركينـا فاسـو                 

حلماية يعمـل علـى معاجلتـها كـل مـن مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني                      ا تتهددخماطر  
 بـشأن إحلـاق     مـزاعم ووردت أيـضاً    . والشركاء العاملني يف غوث الالجئني يف البلـدان اجملـاورة         

  .  األطفال مبيليشيات الدفاع عن النفس اليت تدعمها احلكومة يف جنوب البالد
 إىل ٤د لشؤون حقـوق اإلنـسان إىل مـايل يف الفتـرة مـن      وقد سافر األمني العام املساع      - ٢٧
وجرى تعميم ما توصل إليـه      . أكتوبر إلجراء تقييم أويل حلالة حقوق اإلنسان      / تشرين األول  ٨

لتخطـيط  مـا ل  إدراج تـدابري ترمـي إىل ختفيـف    غـراض منـها  ملة أجل على نطاق واسع،  نتائجمن  
وأرسـلت مفوضـية األمـم      . قـوق اإلنـسان   علـى ح  مـن آثـار     للتدخل العسكري املقترح يف مايل      

والنيجـر، يف الفتـرة مـن       وموريتانيـا   قوق اإلنسان أيضاً بعثة إىل مايل وبوركينا فاسـو          حلاملتحدة  
يطلـب  ، الـذي    HRC21/25 نوفمرب وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان     / تشرين الثاين  ٢١ إىل   ١٢
قــدم إىل اجمللــس يف دورتــه الثانيــة  إىل املفوضــة الــسامية حلقــوق اإلنــسان بــأن ت مبقتــضاهلــس اجمل

عــن حالــة حقــوق اإلنــسان يف ” تقريــراً خطيــاً ٢٠١٣مــارس /والعــشرين الــيت ســتعقد يف آذار
فوضـية  املوباإلضافة إىل ذلـك، أجـرت       . “مجهورية مايل، وال سيما يف اجلزء الشمايل من البلد        

  . ثةبعألثر األزمة على البلدان اجملاورة يف إطار هذه الأوليا تقييماً 
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  تطوراتال  -دال   
 ُيتوقَّـع أن تـدخل    و. تأثرت احلالة االقتصادية يف مايل بسبب األزمـة الـسياسية واألمنيـة             - ٢٨

وعلـى الـرغم   . يف املائة ٣,١-، مع معدل منو اقتصادي يبلغ ٢٠١٢عام يف  كساد مرحلةمايل  
ة واخلـدمات   ، فقـد تعطلـت األنـشطة االقتـصادي        يف حاالت الطوارئ  من بعض عمليات اإلغاثة     

 البنـاء،  ،ومن أشد القطاعات تأثراً هبذه األزمـة     . بشدة على نطاق البلد بأكمله    العامة  األساسية  
اخلـدمات، مبـا يف      فـروع قطـاع   إضـافة إىل مجيـع      والصناعات الزراعية، والصناعات التحويليـة،      

مـة، شـطبت   ونتيجـة األز . وتواجـه مـايل نقـصاً يف اإليـرادات       . ذلك التجارة، واخلـدمات املاليـة     
) دوالر مليـون   ٨٠٠أي ما يعـادل     ( بليون من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية        ٤٠٠احلكومة  

 تريليـون   ١,٣٤ مقـدارها ذا العـام و   هلـ  ةاملـستهدف اإليـرادات   باعتبار أهنا غري قابلة لالسترداد من       
ب وتـسب . وجـرى خفـض خطـط اإلنفـاق وفقـاً لـذلك           . من فرنكـات اجلماعـة املاليـة األفريقيـة        

 بليونـاً مـن فرنكـات اجلماعـة         ٣٩١عجـز قـدره     يف  تعليق التمويل اخلارجي من اجلهات املاحنـة        
  . ٢٠١٢لعام ) دوالر  مليون٧٨٢أي ما يعادل (املالية األفريقية 

 علـى املؤشـرات االجتماعيـة واالقتـصادية الرئيـسية والظـروف             قد أثَّرت األزمة أيـضا    و  - ٢٩
 شـخص علـى األقـل قـد وقعـوا           ٦٦٣ ٠٠٠ت األولية إىل أن     وتشري التقديرا . ملعيشية للسكان ا

وسكان املناطق احلضرية هم األكثر تضرراً بسبب فقدان الوظـائف يف قطـاعي             . يف براثن الفقر  
. البناء واخلدمات والقطاع غـري الرمسـي وتوافـد أعـداد كـبرية مـن الـسكان املـشردين إىل املـدن          

 ٢٠ ٠٠٠، فقــد ٢٠١٢عــام يف ظيفــة  و٣٠ ٠٠٠ إلجيــادويف حــني كانــت احلكومــة ختطــط  
  . شخص وظائفهم بسبب األزمة

 عونـة وعقب حدوث االنقالب وقيام بعض الشركاء يف جمال التنميـة بتعليـق التعـاون وامل               - ٣٠
يف اجملال اإلمنائي، تصدر فريق األمم املتحدة القطري اجلهود الرامية إىل التنسيق بني الـشركاء يف                

اف التعـاون مـع الـسلطات االنتقاليـة ومـساعدهتا يف احملافظـة علـى                 السـتئن  حشدهمجمال التنمية و  
إمكانية الوصول إىل اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية، واحلـد مـن تـأثري األزمـة علـى حيـاة أكثـر                       

وهلذه الغايـة، وضـع     . الفئات ضعفاً، وكفالة حتقيق االستقرار االجتماعي خالل املرحلة االنتقالية        
 علـى جمـاالت التـدخل       مـع التركيـز    االنتقاليـة،    مرحلـة  األمـم املتحـدة لل      دعم وحدا لتقدمي إطاراً م 

احلوكمــة وتعزيــز الــسالم؛ إمكانيــة الوصــول إىل اخلــدمات االجتماعيــة؛ : الرئيــسية الثالثــة التاليــة
ملؤسـسات   ا ىلإوجيـري حاليـاً تقـدمي الـدعم         . اإلنـسانية لألوضـاع   استمرار تقدمي الدعم اسـتجابة      

ــة ومؤســسات   ــدراهتا املؤســسية   االنتقالي ــاء ق ــسية لبن ــة إدراج  . احلكــم الرئي ــذل جهــود لكفال وتب
شواغل مجيع الفئات املعنية الرئيـسية يف اجملتمـع املـايل يف العمليـة الـسياسية، وال سـيما يف احلـوار                      

وسيواصـل فريـق    . وسيجري كذلك إعداد برنامج متكامل للـسالم والتنميـة يف الـشمال           . الوطين
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 العمل على حنو وثيق مع السلطات االنتقالية، والشركاء يف جمـال التنميـة،              األمم املتحدة القطري  
 علـى  نيواجملتمع املدين لبناء القدرات املؤسسية والنهوض باألنـشطة الراميـة إىل زيـادة قـدرة املـالي      

  .  ضعفاً، أمام الصدمات االجتماعية واالقتصاديةهمالصمود، وال سيما أكثر
    

  )٢٠١٢ (٢٠٧١س األمن تنفيذ قرار جمل  -ثالثاً   
  دعم العملية السياسية    

ــس      - ٣١ ــرار جملــس اجملل ــاد ق ــذ اعتم ــزز، )٢٠١٢ (٢٠٧١من ــم املتحــدة دعم ع  هــات األم
تبذله الـسلطات املاليـة مـن جهـود لترسـيخ متاسـكها الـداخلي، وتـشجيع املـصاحلة الوطنيـة،                      ملا

حــل األزمــة الــيت تعــصف اإلمــساك تــدرجيياً بزمــام حــىت يتــسىن هلــا وتعزيــز مؤســسات الدولــة، 
وشارك نائب األمني العام، يرافقـه مبعـوثي اخلـاص ملنطقـة الـساحل، رومـانو بـرودي،                  . ببلدها
، املتابعـة املعـين باحلالـة يف مـايل        الدعم و االجتماع الثاين لفريق    غرب أفريقيا، يف     اخلاص ل  يوممثل

ع أيضاً ممثلـون رفيعـو      وحضر هذا االجتما  . أكتوبر/ األول تشرين ١٩ يف   يف باماكو الذي ُعقد   
ــا،      ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة االقت ــستوى للجماع ــي  امل حتــاد األورويب، الواواالحتــاد األفريق

  . نكوفونية، والشركاء الثنائيني الرئيسينيا، واملنظمة الدولية للفراألساسيةبلدان الو
عتمــد يف وأســهم مفهــوم االحتــاد األفريقــي االســتراتيجي حلــل األزمــة يف مــايل الــذي ا    - ٣٢

 / تـشرين األول ٢٤باماكو ووافق عليه الحقاً جملس السالم واألمن التابع لالحتـاد األفريقـي يف             
أكتوبر، إسهاماً كبرياً يف تأطري االستجابة الدولية لألزمة مـن خـالل إتاحـة املزيـد مـن التنـسيق                    

السـتراتيجي أيـضاً    ويـشمل هـذا املفهـوم ا      . بني اجلهات املعنية املالية واألطراف الفاعلـة الدوليـة        
توصــيات بــشأن حتــديات احلكــم يف مــايل، وإعــادة بــسط ســلطة الدولــة يف الــشمال، وإصــالح 

  . القطاع األمين، والتحضري لالنتخابات
ــاين لفريــق جتمــاع الومنــذ ا  - ٣٣ ــدعم واملتابعــة، كثــف  الث ــا اخلــاص ممثلــي  ال  لغــرب أفريقي

أخـرى،  وطنيـة   املاليـة، وجهـات معنيـة       مساعيه الدبلوماسـية املكوكيـة مـع الـسلطات االنتقاليـة          
ونظـراً إىل توافـق اآلراء   . والقادة اإلقليميني، ومفوضية اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا     

 الـيت تواجههـا مـايل، فـإن اهلـدف      تحـديات حول ضرورة وجود ركيزة سياسـية قويـة ملعاجلـة ال      
 واملفهـوم   ٢٠٧١قـرار   المـع    تتـسق النـهوض بعمليـة سياسـية       هـو   الرئيسي من هذه االتصاالت     
 علـى تقريـب وجهـات       رئيسيةوركزت هذه املناقشات بصورة     . االستراتيجي لالحتاد األفريقي  

النظـــر بـــني القـــادة الرئيـــسيني، مبـــا يف ذلـــك بـــشأن ضـــرورة عـــودة النظـــام الدســـتوري عـــرب   
االنتخابــات، وإرســاء أســس للمفاوضــات ترمــي إىل معاجلــة الــشواغل املــشروعة للطــوارق         

  .  األخرى يف مشال مايلوائفطوال
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فمــن . باينــةصــورة متلغــرب أفريقيــا  اخلــاص يوأظهــرت املناقــشات الــيت أجراهــا ممثلــ   - ٣٤
احلـوار الـوطين    : جهة، يتفق املاليون عموماً على ضرورة إرساء عمليـة سياسـية قوامهـا مـا يلـي                

لـديها تظلمـات    يف الـشمال الـيت   طوائـف املفاوضات مع الفئات وال  و ؛)“املشاورات الوطنية ”(
ومـن جهـة أخـرى، ال تـزال هنـاك اختالفـات عميقـة قائمـة                 . التحضري لالنتخابات ومشروعة؛  

 إذا كـان ينبغـي للحـوار الـوطين أن يتخـذ شـكل منتـدى تأسيـسي يتمتـع بـصالحيات                  ابشأن م 
لتعديل الدستور، أم شكل عملية تشاورية أكثر تواضعاً يكتفـي فيهـا املـشاركون بتبـادل اآلراء                 

وتـرى مجاعـات املعارضـة      . أخـذ  السلطات التنفيذيـة أو ال ت      أخذ هبا  التوصيات اليت قد ت    وتقدمي
 أن األعمـــال التحـــضريية للحـــوار الـــوطين حـــىت اآلن مل تـــشمل مجيـــع األطـــراف النفـــوذ ذات
ــدر الكــايف   ومل ــشفافية بالق ــسم بال ــة     . تت ــة العملي ــك، هتــدد هــذه اجلماعــات مبقاطع ونتيجــة ذل

ومن الواضح أن هذه االنقـسامات الداخليـة متثـل          . مت شواغلها مل تعاجل   السياسية برمتها ما دا   
ويـتعني التـصدي هلـا بـصورة عاجلـة          .  أمام إحراز تقـدم يف العمليـة الـسياسية         وحدها أهم عقبة  
أهنـا ترحـب    ي اخلـاص    ويف هـذا الـصدد، أوضـحت الـسلطات االنتقاليـة ملمثلـ            . وعلى حنو فعال  

  .شرة يف دعم العملية السياسية مبامشاركةمبشاركة األمم املتحدة 
  

  ة االنتقاليةمرحلاحلوار الوطين ووضع خريطة طريق لل  -  ١  
 عـضوا بغـرض   ٥٠أكتوبر، شكّل رئيس الوزراء جلنـة تنظيميـة تـضم           /يف تشرين األول    - ٣٥

ــ يف خريطــة الطريــق للمــا ســيبّتالــذي التحــضري للحــوار الــوطين،   ــة مرحل ــة والعملي ة االنتقالي
ن اجلـدول الـزمين     بـشأ مت اللجنة إىل الـرئيس املؤقـت ثـالث ورقـات خيـارات              وقد. االنتخابية

بيــد أن هــذه االقتراحــات مل حتــظ  .  االنتقاليــة، واالنتخابــات، واملؤســسات االنتقاليــة مرحلــةلل
عضهم علـى تكـوين اللجنـة       بال يتفق   الذين  بإمجاع أعضاء الطبقة السياسية يف مايل،       بالترحيب  

  .املتعلقة بعملية احلوار الوطينالتنظيمية وخطط احلكومة 
مـع الـرئيس    أثنـاء زياراتـه األخـرية إىل مـايل،           ،غـرب أفريقيـا   لوقد اجتمع ممثلي اخلاص       - ٣٦

والــدفاع، واإلدارة اإلقليميــة،   اخلارجيــةاءاملؤقــت، ورئــيس الــوزراء، والنقيــب ســانوغو، ووزر
وخـالل تلـك    . اجملتمـع املـدين   ومكتب اجلمعية الوطنية، وأمني املظامل، وكتل سياسـية رئيـسية و          

عـن معاجلـة األزمـة يف بلـدهم وتـسويتها تقـع           الرئيـسية   ، شـّدد علـى أن املـسؤولية         االجتماعات
على عاتق املاليني أنفسهم، ُمؤكدا يف الوقت نفسه علـى ضـرورة احملافظـة علـى وحـدة اهلـدف                    

الفاعلـة يف مـايل     وشّجع، بوجـه خـاص، مجيـع اجلهـات          . بني شركاء البلد اإلقليميني والدوليني    
علــى تعزيــز التماســك الــوطين وهتيئــة الظــروف الالزمــة إلجــراء حــوار شــامل، وتقــدمي خريطــة 

  .نتخاباتلالة االنتقالية تتضمن جداول زمنية واضحة مرحلطريق متسقة لل
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  املفاوضات مع اجلماعات اليت حتتل مشال البلد  -  ٢  
قيا املعين مبـايل، بالتعـاون مـع البلـدان       يبذل وسيط اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفري        - ٣٧

ويف . األساسية، مساع نشطة من أجل إجياد تسوية عن طريـق التفـاوض للـرتاع يف مشـال مـايل                  
ن مجاعـة أنـصار الـدين، يف اجتمـاع ُعقـد يف واغـادوغو          مـ نـوفمرب، أكـد وفـد       / تشرين الثـاين   ٦

.  الـسلطات االنتقاليـة    حبضور وزير خارجية مـايل، اسـتعداده للـدخول فـورا يف مفاوضـات مـع               
، وتيـسري   بـضائع والتزمت اجلماعة بوقف أعمال القتـال والـسماح حبريـة حركـة األشـخاص وال              

وأكــدت أيــضا رفــضها . إمكانيــة إيــصال املــساعدات اإلنــسانية يف املنــاطق اخلاضــعة لــسيطرهتا 
جلميـــع أشـــكال العنـــف والتطـــرف واإلرهـــاب، وتعهـــدت مبكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة العـــابرة 

ويــشّجع أيــضا وســيط اجلماعــة االقتــصادية احلركــةَ الوطنيــة لتحريــر أزَواد ومجاعــةَ    . حــدودلل
  . أنصار الدين على اعتماد منهاج مشترك للتفاوض مع السلطات االنتقالية

غــرب أفريقيــا، أثنــاء وجــوده يف  لنــوفمرب، عقــد ممثلــي اخلــاص  / تــشرين الثــاين١٣ويف   - ٣٨
ــع وســيط    ــشاورات م ــادوغو إلجــراء م ــام     واغ ــع األمــني الع ــا م ــصادية، اجتماع ــة االقت  اجلماع

للحركة، بالل أق الشريف، الذي أكد أن احلوار هـو الـسبيل الوحيـد لتـسوية األزمـة يف مـايل                 
أبريل إمنا كان القصد منـه لفـت        / نيسان ٦وأن إعالن استقالل أزَواد الذي أصدرته احلركة يف         

وشّدد أيضا على أن األمم املتحدة ميكـن        .  مايل انتباه اجملتمع الدويل إىل مصري السكان يف مشال       
  .أن تؤدي دورا رئيسيا يف مساعي البحث عن حل لألزمة مع وسيط اجلماعة االقتصادية

ن مجاعـة أنـصار الـدين، الـيت يتزعمهـا           مـ ممثلي اخلاص لغرب أفريقيا مـع وفـد         اجتمع  و  - ٣٩
الـسكان  ، و ١٩٦٣ منـذ عـام      الذي أوضح أنه  باس أق إنتاال، وهو عضو مرموق يف قيادهتا،         اجل

اإلدارة املركزيــة وأن امليثــاق الــوطين إلعــادة جانــب يف مشــال مــايل يعــانون مــن التــهميش، مــن 
 ٢٠٠٦ واتفــاق اجلزائــر لعــام ١٩٩٢الــسالم واألخــّوة والوحــدة الوطنيــة يف مشــال مــايل لعــام   

ين ونـأت فيـه     وأوضح أن اهلدف من البيان الذي أصدرته حركة أنصار الـد          . يعاجلا مظاملهم  مل
بنفسها عن تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي، كـان اتقـاء الوقـوع يف وضـع يـصبح فيـه                     

وذكـر أنـه علـى الـرغم مـن عـدم تنفيـذ االتفاقـات الـسابقة تنفيـذا                   . اخليـار الوحيـد   هـي   احلرب  
وأشـاد  .  اجلماعة ملتزمة خبيار التـسوية عـن طريـق التفـاوض دون شـروط مـسبقة        تكامال، ظل 

ود بوركينا فاسـو واجلزائـر الراميـة إىل تعزيـز احلـوار، وحـذّر مـن أن اخليـار العـسكري مـن            جبه
  .اجلهاديني إىل مشال مايلاجتذاب شأنه 
نوفمرب، اجتمع ممثلـي اخلـاص لغـرب أفريقيـا، يف أبيـدجان، مـع               / تشرين الثاين  ١٤ويف    - ٤٠

ريقيـــا ورئـــيس رئـــيس هيئـــة رؤســـاء دول وحكومـــات اجلماعـــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أف 
الكامـل للجهـود الـيت يبـذهلا وسـيط اجلماعـة       دعمـه  ديفوار، احلسن واتارا، الذي أبـدى        كوت
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االقتصادية هبدف هتيئة الظـروف الالزمـة للتعجيـل ببـدء عمليـة املفاوضـات بـني سـلطات مـايل                    
د عليهـا  الـيت مت التأكيـ  الرئيـسية  واجلماعات املسلحة واملتمـردة يف الـشمال، اسـتنادا إىل املعـايري        

 تـشرين  ١١اهليئـة يف دورة اسـتثنائية عقـدت يف أبوجـا يف     عـن   جمّددا يف البيان النـهائي الـصادر        
) ٢٠١٢ (٢٠٧١وأكّـد الـسيد واتـارا أيـضا علـى أنـه متـشيا مـع أحكـام القـرار                     . نوفمرب/الثاين

ت نفـسه   يف الوق الحتاد األفريقي، يتعني على اجملتمع الدويل أن يساعد و        لواملفهوم االستراتيجي   
ــا     ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة االقت ــاع  اجلماع ــى اتب ــسار   عل ــائي امل ــهج الثن ــع  ملالن فاوضــات م

العـسكرية الـيت سـتحقق يف هنايـة األمـر هـدف         االسـتعدادات   اجلماعات املنفتحة على احلوار، و    
وظـل يواصـل إقنـاع      . أنشطة اجلماعات اإلرهابية وشبكات اجلرمية املنظمة يف مشال مـايل         حتييد  
  .ة مايل بضرورة اإلسراع باستحداث اآلليات املتوخاة إلجراء املفاوضاتقياد
غرب أفريقيا أيـضا جلميـع األطـراف املعنيـة يف مـايل أمهيـة الـسعي                 لوأكد ممثلي اخلاص      - ٤١

الطـابع  علـى  يف هـذا الـصدد،   كمـا أكـد   إىل تسوية عن طريق التفاوض للوضع يف مشال البلـد،         
وأبدت الـسلطات   . يوليه/اليت أعلن عنها الرئيس املؤقت يف متوز      امللح لتشكيل جلنة املفاوضات     

ويف هـذا الـصدد،     .  إلجيـاد حـل لألزمـة عـن طريـق التفـاوض            م املـاليني تأييـده    معظماالنتقالية و 
احترام وحدة مـايل    : ، وهي يف املفاوضات ملشاركتها  سلطات املعايري الواضحة التالية     الحّددت  

؛ وضـــرورة أن تنـــأى ١٩٩٢طـــابع العلمـــاين لدســـتور عـــام وســـالمتها اإلقليميـــة؛ واحتـــرام ال
اجلماعات املعنية بنفسها عن الـشبكات اإلرهابيـة وشـبكات اجلرميـة املنظمـة، خـصوصا تنظـيم                  

وأكد الرئيس املؤقـت أن اجلهـود جاريـة للتعامـل مـع تلـك               . القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي    
ودعـا  . ر إنـشائها، أن تكّمـل تلـك اجلهـود         ومن شأن جلنة املفاوضات املتوّخاة، فو     . اجلماعات

رئيس الوزراء إىل إجراء مفاوضات مباشرة بـني الـسلطات االنتقاليـة ومجاعـات يف مشـال مـايل                   
 نييالاملــوطلــب أن يــسلم وســيط اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا مقاليــَد األمــور إىل  

مـم املتحـدة املـساعدة يف بنـاء       إىل األ كالمهـا   وطلـب الـرئيس املؤقـت ورئـيس الـوزراء           . تدرجييا
وحتقيقا لذلك، مت إيفـاد خـبري يف جمـال الوسـاطة تـابع لألمـم                . قدرات جلنة املفاوضات املتوخاة   

  .هبدف إجراء مفاوضات فعالةاملالية املتحدة للمساعدة يف بناء قدرات اجلهات الفاعلة 
  

  االنتخابات  -  ٣  
ــات الرئا    - ٤٢ ــسان٢٩ســية يف حــال االنقــالب دون إجــراء االنتخاب ــى حنــو   / ني ــل، عل أبري
ت األمـم املتحـدة تقـدم الـدعم     كانـ وقبل االنقـالب،  . كان مقررا يف جدوهلا الزمين األصلي      ما

ــها تعزيــز قــدرات هيئــات إدارة االنتخابــات، وتــدريب     ااالنتخــايب  ــتقين يف عــدة جمــاالت، من ل
  .تسجيلهموموظفي االقتراع، وتوعية الناخبني 



S/2012/894
 

14 12-61627 
 

إعطـاء األولويـة إلجـراء      : مشـال مـايل البلـد أمـام ثالثـة خيـارات هـي             وقد ترك احتالل      - ٤٣
ان منتخَبني دميقراطيا، بصرف النظـر      ملانتخابات عاجلة من أجل اإلسراع بتشكيل حكومة وبر       

الوصــول إىل الــشمال؛ أو االنتظــار حــىت يبلــغ وجــود الدولــة يف الــشمال  ضــعف إمكانيــة عــن 
ر معينة؛ أو االنتظار حىت استعادة بسط سلطة الدولـة          يكفي إلتاحة إجراء انتخابات يف دوائ      ما

ينطوي علـى خطـر كـبري       فاخليار األول   أما  . كاملةً على مجيع أحناء البلد قبل إجراء االنتخابات       
يتمثل يف استبعاد سكان املناطق اخلاضـعة لـسيطرة اجلماعـات املتمـردة واملـسلحة، مـن العمليـة                   

أن اجلنــوب يقبــل بالوضــع مفادهــا عــث أيــضا برســالة االنتخابيــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يب
ــشمال  ــراهن يف ال ــسياسية       . ال ــم األحــزاب ال ــة ومعظ ــسلطات االنتقالي ــضه ال ــار ترف ــذا اخلي وه

يفتـرض أن مـا سـيؤدي إىل إعـادة بـسط وجـود              فاخليـار الثـاين     أمـا   و. وجمموعات اجملتمع املدين  
مهــا معــا، ممــا ســيعزز  كال لدولــة هــو عمليــة التفــاوض، أو تــدخل عــسكري دويل، أو  جزئــي ل

ــصويت     ــات وشــرعية الت ــة يف االنتخاب ــشمال احمللي ــشاركة جمتمعــات ال ــث   . م ــار الثال ــا اخلي وأم
فيحمل يف طياته احتمال أن يطول أمد املرحلة االنتقاليـة إىل أن ُتـستعاد سـالمة مـايل اإلقليميـة                  

خابات اليت يغلـب عليهـا      هذه اخليارات، باإلضافة إىل جوانب االنت     مناقشة  ومن املتوقع   . كاملةً
  .احلوار الوطينيف إطار الطابع التقين، 

وقد حتّولت بؤرة اهتمام األمم املتحدة حنو مساعدة سلطات مايل على هتيئة الظـروف                - ٤٤
وحتقيقــا لــذلك، . الالزمــة إلجــراء انتخابــات شــفافة وذات مــصداقية يف أثنــاء الفتــرة االنتقاليــة 

إصالح القوانني االنتخابيـة، وتنقـيح سـجالت    : ا فورا هي  ُحّددت ثالث خطوات يتعني اختاذه    
بيــد أن عــددا مــن التحــديات ال يــزال مــاثال، . النــاخبني، وإجــراء انتخابــات رئاســية وتــشريعية

يف ذلك اختاذ قرار بشأن توقيت االنتخابات واعتماد األطراف املعنية يف مايل جـدوال زمنيـا                 مبا
  . وتشكيل جلنة انتخابية وطنية مستقلةواقعيا وبالتراضي، واعتماد ميزانية، 

ويف املــستقبل، مــن املتوقــع أن تــؤدي احلالــة األمنيــة واحلاجــة إىل اســتبدال معــّدات           - ٤٥
تــسجيل ليف الــشمال وبــدء اســتخدام تكنولوجيــات جديــدة  األساســية االنتخابــات وهياكلــها 

 لألمــم املتحــدة معنيــة وتوجــد حاليــا يف بامــاكو بعثــة. النــاخبني، إىل زيــادة تكلفــة االنتخابــات
بتقييم االحتياجات االنتخابية هبدف مساعدة سلطات مـايل علـى إعـداد جـدول زمـين مفـّصل                  

ــات،   ــارات املــشار إليهــا أعــاله؛ و  مــع مراعــاة  وواقعــي لالنتخاب سبل للتــصدي التوصــية بــ اخلي
 تقدمـه األمـم     للتحديات اليت تواجه العملية االنتخابية، وإعادة تقييم الدعم التقين واملـايل الـذي            

  .املتحدة للعملية االنتخابية
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  دعم العملية األمنية    
يونيه، شرعت مفوضية اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا يف تقيـيم               /يف حزيران   - ٤٦

جلدوى نشر قـوة لتحقيـق االسـتقرار هبـدف مـساعدة الـسلطات املاليـة علـى اسـتعادة الـسالمة                      
ــد  ــة للبلـــ ــؤمتر ختطي . اإلقليميـــ ــد مـــ ــن    وُعِقـــ ــرة مـــ ــدجان يف الفتـــ ــي أويل يف أبيـــ  إىل ١١طـــ

ه األمم املتحدة والشركاء الـدوليون دعمـاً يف اجملـالني االستـشاري             ليونيه، قدمت   /حزيران ١٥
. صدي لألزمــــة األمنيــــة يف مــــايل عــــن وضــــع هنــــج للتــــ املــــؤمترأســــفروقــــد  .والتخطيطــــي

 جملـس   يـأذن  طلبـاً بـأن      يونيه، قـدمت اجلماعـة االقتـصادية واالحتـاد األفريقـي          /حزيران ١٤ ويف
األمن بنشر قوة لتحقيق االستقرار تابعة للجماعـة االقتـصادية لـدعم العمليـة الـسياسية يف مـايل                  

وعقب اختـاذ القـرار     .  يف البلد  واملساعدة يف احلفاظ على سالمتها اإلقليمية ومكافحة اإلرهاب       
ــؤرخ ) ٢٠١٢ (٢٠٥٦ ــوز٥امل ــه / مت ــم املتحــدة دعمهــ  ٢٠١٢يولي ــة ، واصــلت األم ا للجماع

وضــع األهــداف والوســائل والطرائــق املتعلقــة  لاالقتــصادية واالحتــاد األفريقــي وبلــدان املنطقــة،  
  .ستهدف والتدابري األخرى املمكنةبالنشر امل

 إيفـاد قـوة دوليـة       إمكـان وأُوِفَدت إىل باماكو بعثة للتقييم الـتقين لوضـع خطـط بـشأن                - ٤٧
ملـايل التـابع    يوليـه، بقيـادة املمثـل اخلـاص         / متـوز  ١٧  و ٨لتحقيق االستقرار، خـالل الفتـرة بـني         

 القوة االحتياطيـة التابعـة      أعضاءوضمت البعثة   . جلماعة االقتصادية، عبده توريه شياكا    الرئيس  
وشارك فريق متعـدد التخصـصات تـابع لألمـم املتحـدة            . للجماعة االقتصادية واالحتاد األفريقي   

  . بصفة استشارية
عرض رئـيس مفوضـية اجلماعـة االقتـصادية، يف رسـالة موجهـة            أغسطس،  / آب ٢ويف    - ٤٨

وتولــت اجلماعــة االقتــصادية . إيلَّ، مفهــوم اجلماعــة االقتــصادية املطــروح حلــل األزمــة يف مــايل 
أغـسطس، شـاركت    / آب ١٣ إىل   ٩ يف باماكو يف الفتـرة مـن          عقد تنظيم مؤمتر آخر للتخطيط   

 مـن الـشركاء     ا املتحـدة واالحتـاد األورويب وغريهـ       فيه السلطات املالية واالحتاد األفريقي واألمم     
الدوليني، وطُوِّر خالله مفهوم العمليات املطروح للقوة التابعة للجماعـة االقتـصادية، بالتـشاور         

  .ألمن يف مايلامع قوات الدفاع و
ــسلطات  / أيلــول١ويف   - ٤٩ ــةســبتمرب، َوجََّهــت ال ــصادية  االنتقالي  رســالة إىل اجلماعــة االقت

 عـسكرية إلعـادة تنظـيم القـوات املـسلحة واسـتعادة الـسالمة اإلقليميـة يف               ةا مساعد تطلب فيه 
ــبتمرب، أرســـلت الـــسلطات / أيلـــول٢٣ويف . البلـــد ــةسـ ــة   االنتقاليـ ــالة أخـــرى إىل اجلماعـ  رسـ

 الـسلطات   توطلبـ . االقتصادية بشأن الشروط املتعلقة بنشر قوات اجلماعة االقتصادية يف مايل         
رســـالة مؤرخـــة  واجلماعـــة االقتـــصادية، يف ســـبتمرب/ أيلـــول١٨رخـــة رســـالة مؤاالنتقاليـــة يف 

 بنشر قـوة عـسكرية دوليـة ملـساعدة القـوات       يأذنلس األمنجمل إصدار قرار سبتمرب،  /أيلول ٢٨



S/2012/894
 

16 12-61627 
 

املسلحة املاليـة، متـَصرِّفاً مبوجـب الفـصل الـسابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، السـتعادة املنـاطق                       
  . البلداحملتلة الواقعة مشال 

، واصـــلت األمـــم املتحـــدة مـــساعدة اجلماعـــة  )٢٠١٢ (٢٠٧١قـــرار ال اختـــاذ منـــذو  - ٥٠
االقتصادية واالحتـاد األفريقـي يف جهـود التخطـيط املـشترك الراميـة إىل حتديـد وسـائل وطرائـق                     

ــة     ــسكرية الدولي ــوة الع ــذه الق ــشر ه ــشرين األول٢٠يف و. ن ــدد    / ت ــاً متع ــْدت فريق ــوبر أَوفَ أكت
حدة إىل أبوجـا، للتـشاور مـع مفوضـية اجلماعـة االقتـصادية، وتقيـيم         التخصصات من األمم املت   

املفهـــوم ”وشـــكَّل . جهـــود التخطـــيط اجلاريـــة، والتحـــضري لعقـــد مـــؤمتر للتخطـــيط املـــشترك 
ــذي   حلــل األزمــات إطــاراً   “االســتراتيجي ــؤمتر التخطــيط ال ــن   مل ــرة م ــاكو يف الفت ــد يف بام  ُعِق

نـوفمرب مببـادرة مـن االحتـاد األفريقـي واجلماعـة            / تـشرين الثـاين    ٥أكتوبر إىل   /تشرين األول  ٢٩
ــا واجلزائــر      االقتــصادية، بالتــشاور الوثيــق مــع الــسلطات املاليــة، وحبــضور مــشاركني مــن أملاني
ــة، وكــذلك األمــم املتحــدة      ــا والنيجــر والواليــات املتحــدة األمريكي ــدا وموريتاني ــسا وكن  وفرن

لعمليــات، حيقــق التوافــق علــى املــستوى  ع مفهــوم مــشترك ومتــوائم لِضــوُو. واالحتــاد األورويب
االستراتيجي بني خطط العمليات املستقلة لقوات الدفاع واألمن املالية، وبني القـوة العـسكرية              

  .الدولية املقترحة
وقد أُِقر مفهوم العمليات املشترك املتـوائم يف وقـت الحـق مـن جانـب رؤسـاء أركـان                   - ٥١

نـــوفمرب، ومـــن جانـــب جملـــس الـــسالم  /ن الثـــاين تـــشري٦الـــدفاع يف اجلماعـــة االقتـــصادية يف 
 رؤســاء دول ، ومــن جانــبنــوفمرب/ تــشرين الثــاين٩والوســاطة التــابع للجماعــة االقتــصادية يف 

نـوفمرب، وجملـس الـسالم واألمـن التـابع          / تـشرين الثـاين    ١١وحكومات اجلماعـة االقتـصادية يف       
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٣خـة    مؤر ويف رسـالة  . نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ١٣لالحتاد األفريقي يف    

مفوضية االحتاد األفريقي مفهوم العمليات املشترك املتـوائم، والبيـان الـذي أصـدره              أُرسلت إيل   
الـسالم  ثّ جملـس    َحالبيان،  ذلك  ويف  . اليوم نفسه جملس السالم واألمن يف اجتماعه املعقود يف        

مفهـوم العمليـات    و “اتيجياملفهـوم االسـتر   ” أن يدعم دعما كـامال    على  واألمن وجملس األمن    
بعثـة للـدعم الـدويل    ” ، لفترة مبدئية مدهتا سنة واحدة، بالنشر املقرر لــ املتوائم، وعلى أن يأذن   

 الـسالم   وَحـث جملـس   .  الفصل السابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة          مبوجب،  “ايلملبقيادة أفريقية   
إنـشاء جمموعـة مـن عناصـر الـدعم ُتمـوَّل مـن األنـصبة                 اإلذن ب  أيـضاً علـى   واألمن جملس األمـن     

  .املقررة لألمم املتحدة، هبدف تيسري نشر البعثة وبدء عملياهتا على وجه السرعة
ويف إطــار مفهــوم العمليــات املــشترك املتــوائم، يعــيِّن االحتــاد األفريقــي، بالتــشاور مــع      - ٥٢

ضطلع املمثل اخلـاص لالحتـاد األفريقـي مبهـام        وي. اجلماعة االقتصادية، ممثالً خاصاً لرئاسة البعثة     
تتـألف  الرقابة السياسية واالسـتراتيجية فيمـا يتعلـق بـاألفراد العـسكريني وأفـراد الـشرطة الـذين                   
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ويضم مكتب املمثل اخلاص خرباء مـدنيني ومـوظفني لـشؤون االتـصال يف     .  القوة الدولية  منهم
ية، وحقـوق اإلنـسان، وإصـالح القطـاع          الشؤون السياسية، والشؤون اإلنسان    من قبيل جماالت  

  .األمين، والعدالة والسجون، ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
  

  اإلطار االستراتيجي للعمليات  -ألف   
يــشار إىل مفهــوم العمليــات املــشترك املتــوائم الــذي أقــره االحتــاد األفريقــي واجلماعــة      - ٥٣

 هــو هدفــه اعترافــاً بــأن “ســتراتيجي للعمليــاتاإلطــار اال”االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا بـــ 
وضع إطار على املستوى االستراتيجي خلطط العمليات املنفصلة وإن كانـت مترابطـة، اخلاصـة               

 النـهائي االسـتراتيجي املنـشود هـو هتيئـة      هووضـع . بأي قوة دولية وبقوات الدفاع واألمن املالية 
س سلطتها علـى إقليمهـا الـوطين وتـضطلع          ام دولة مستقرة ودميقراطية متار    يالظروف الالزمة لق  

مبسؤولياهتا فيما يتعلق حبماية السكان واملمتلكات وسبل كسب الـرزق، وتتـصدى للتحـديات        
  . األمنية اإلقليمية، ال سيما اإلرهاب الدويل واألنشطة اإلجرامية العابرة للحدود الوطنية

ني علـى أي قـوة دوليـة بقيـادة        سـتراتيجي للعمليـات الطرائـق الـيت يـتع         الوحيدد اإلطار ا    - ٥٤
ــن        يف تطــوير مــا يلزمهــا مــن قــدرات؛     املاليــةأفريقيــة أن تتبعهــا لــدعم قــوات الــدفاع واألم

استعادة املناطق احملتلة يف مشال مايل؛ واحلد مـن اخلطـر الـذي تـشكله اجلماعـات اإلرهابيـة             ويف
:  املنـشود فيمـا يلـي      وعلـى الـصعيد العـسكري، يتمثـل الوضـع النـهائي           . واجلماعات التابعـة هلـا    

ــة        ــشكلها اجلماعــات اإلرهابي ــيت ت ــايل واحلــد مــن املخــاطر ال ــة يف م ــسالمة اإلقليمي اســتعادة ال
هتيئـة بيئـة آمنـة    واألنـشطة اإلجراميـة العـابرة للحـدود الوطنيـة؛         تقلـيص   واجلماعات التابعة هلا و   

عملياتيـة، مبـا يتـيح     اليت تتوافر لـديها قـدرات   ةبشكل كاف بواسطة قوات الدفاع واألمن املالي   
هتيئة الظروف الالزمـة إلعـادة      وتوطيد سلطة الدولة وصون السالمة اإلقليمية ومحاية السكان؛         

 األهــداف، لتلــكوحتقيقــاً . اخلــدمات األساســية وإصــالح املرافــق االجتماعيــة وعــودة الــسكان
  .ُيقَتَرح نشر القوة الدولية يف مايل لفترة أولية مدهتا سنة واحدة

جَرى العملية يف إطار احلدود اإلقليميـة ملـايل، وعلـى طـول املنـاطق احلدوديـة ويف                  وسُت  - ٥٥
إطار املناطق احملددة يف البلدان اجملاورة، حسبما تقتضيه العمليات، رهنا مبوافقتها ووفقاً لألطـر              

 مـن   ومع استعادة املناطق، تقوم السلطات املالية تدرجيياً ببسط سـلطة الدولـة           . القانونية املالئمة 
سـتعادة الـسالمة اإلقليميـة،     اوحاملا تتم   . جديد وترسيخ القانون والنظام وحفظ السالمة العامة      

تتوىل قوات الدفاع واألمن املالية دعم أنشطة حتقيق االسـتقرار الـيت تقودهـا الـسلطات بغـرض                   
وليـة قـد    املرحلة، تكون القـوة الد  تلكويف  . استعادة األمن وحفظه يف بيئة ما بعد انتهاء الرتاع        

أمـا العمليـات األخـرى، املقـرر        . حققت الغرض منها، وتنتهي بذلك هـذه املرحلـة مـن الواليـة            
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تنسيقها مع الشركاء اإلقليمـيني والـدوليني، فـسوف تـستمر مـن أجـل التـصدي ملـا يتبقـى مـن                       
  .هتديدات إرهابية وإجرامية يف منطقة الساحل

  
   أفريقيااملهام املنوطة بالعملية الدولية اليت تقودها    

بنـاء  : ستدعم القوة الدولية أجهزة الدفاع واألمن املالية يف ثالث مراحل متداخلة هـي              - ٥٦
قدرات قوات الدفاع واألمن؛ واستعادة املناطق احملتلة يف الشمال، واحلد من خطـر اجلماعـات               

شطة حتقيــق اإلرهابيــة واجلماعــات املتطرفــة التابعــة هلــا واجلرميــة عــرب الوطنيــة؛ واالنتقــال إىل أنــ 
االســتقرار الــيت تقــوم هبــا الــسلطات للحفــاظ علــى األمــن، وتوطيــد ســلطة الدولــة مــن خــالل    

  . القدرات املناسبة
وحتقيقا لتلك الغاية، ستـساعد العمليـة الدوليـة يف جتهيـز قـوات الـدفاع واألمـن املاليـة                      - ٥٧

 معظـم ذلـك الـدعم مـن       باملعدات وتدريبها وتوفري الدعم اللوجسيت هلا، ومن املتوقـع أن يتـوفر           
الشركاء الدوليني، وأن يتيح هلا الـدعم اهلجـومي والتمكـيين لقـوات الـدفاع واألمـن السـتعادة                   

وعــالوة علــى ذلــك، ستــسهم اإلجــراءات الــيت تتخــذها القــوة    . املنــاطق احملتلــة يف مشــال مــايل 
 نشر مؤسـسات    الدولية يف هتيئة بيئة آمنة الستعادة سلطة الدولة، وذلك بعدة طرق منها إعادة            

ــسالمة يف         ــام وال ــن الع ــام واألم ــانون والنظ ــتعادة الق ــة واس ــانون واملؤســسات األمني ــيادة الق س
كما ستساعد القوة الدولية السلطات يف هتيئة بيئـة آمنـة إليـصال             . الشمال يف املناطق املستعادة   

م القـوة بـدعم   وأخريا، سـتقو  . املساعدة اإلنسانية والعودة الطوعية للمشردين داخليا والالجئني      
السلطات يف االضطالع مبسؤوليتها الرئيـسية عـن محايـة الـسكان فيمـا يتعلـق بالقـانون الـدويل                    

وإضافة إىل ذلـك، سـتؤمن      . حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وقانون الالجئني الدويل       
ــن أفر        ــل أم ــداهتا؛ وتكف ــا ومع ــة ومبانيه ــوظفي البعث ــة م ــوة الدولي ــشرطة يف الق ــا عناصــر ال اده

وحريتــهم يف التنقــل؛ وتعــزز مركــز تنــسيق عمليــات تــأمني املؤســسات االنتقاليــة؛ وتـــدعم          
القدرات التشغيلية لألجهزة األمنية الوطنية، مبا يف ذلك ما يتعلق مبكافحة الشغب، مـن خـالل                

  .التدريب املتخصص، بالتنسيق مع الشركاء الدوليني
  

  نهاتشكيل العملية اليت تقودها أفريقيا وتكوي    
 فـرد، مبـا يف ذلـك كتائـب املـشاة والقـدرات التمكينيـة                ٣ ٣٠٠تضم العمليـة الدوليـة        - ٥٨

يف  املناسبة، مثل املهندسني والدعم بالنريان والعتاد اجلوي واللوجستيات، وعنصر للشرطة، مبـا           
  .ذلك وحدات الشرطة املشكَّلة
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الحتياطيــة للجماعــة وســوف ُتــستمد القــوات العــسكرية وأفــراد الــشرطة مــن القــوة ا    - ٥٩
االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومن املسامهات املقدمة من البلدان األخـرى، مـع التركيـز علـى                 
ــة       تكــوين كتائــب مــن أجــل حتــسني التــشغيل البــيين والتماســك، ومــع القــدرات املناســبة للبيئ

ــد يف مشــال مــايل   ــدول غــرب أفريقيــ   . الــصحراوية والتهدي ــصادية ل ــد تلقــت اجلماعــة االقت ا وق
ــضاء، وأجــرت بعــض          ــدول األع ــن ال ــدد م ــن ع ــراد شــرطة م ــوات عــسكرية وأف ــدات بق تعه

ويلــزم إعــادة تأكيــد التعهــدات، وإجــراء تقييمــات لقــدراهتا، مبــا يف ذلــك  . التقييمــات امليدانيــة
وال تــزال . مقابــل االحتياجــات النهائيــة للقــوة مــن أجــل حتديــد الثغــرات احلرجــة يف القــدرات 

ــا    ــة، مب ــدات مطلوب ــدعم اجلــوي     التعه ــراد ال ــاد وأف ــك عت ــائرات   (يف ذل ــة وط ــائرات املقاتل الط
واملهندســــني وقــــدرات الــــدعم بــــالنريان اإلضــــافية  ) اخلــــدمات والنقــــل اجلــــوي اللوجــــسيت

ويلـزم أيـضا بعــض   . واالسـتخبارات ومعـدات مكافحـة األجهـزة املتفجــرة املرجتلـة، والتـدريب      
. ســتعداد الفــردي للعناصــر العــسكريةالتــدريب األساســي واملتخــصص واملعــدات بنــاء علــى اال

يكـون االحتـاد األفريقـي، بالتـشاور الوثيـق مـع اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا،                       وقد
وضع أفضل لالضطالع مبهمة تكـوين القـوات وبنـاء القـدرات املطلوبـة اسـتنادا إىل مبـادئ                    يف

ــراد       ــى اســتمداد األف ــدرة عل ــة وســتكون الق ــة األفريقي ــوة االحتياطي ــدرات العــسكرية  الق  والق
  .والشرطية املطلوبة بالغة األمهية يف ضمان جناح تنفيذ العملية

  
  تشكيل قوات الدفاع واألمن املالية وقدراهتا    

 فرد من أجل العمليـة العـسكرية السـتعادة          ٥ ٠٠٠ستوفر قوات الدفاع واألمن املالية        - ٦٠
وسـتتوفر  . تبقية تـوفري األمـن يف اجلنـوب   املناطق احملتلة يف الشمال، على حني تواصل القوات امل      

القوات اإلضافية املطلوبة للعمليات من خالل التجنيد والتـدريب، واسـتخدام احلـرس الـوطين،               
  .حسب االقتضاء

ويشكل توافر املعـدات حتـديا، نظـرا لفقـد قـدر كـبري منـها نتيجـة النـسحاب القـوات                        - ٦١
ــشمالية يف أوائــل     ــاطق ال ــة مــن املن ، مــع مراعــاة اخنفــاض معــدالت   ٢٠١٢عــام املــسلحة املالي

ــة للحــسابات، تواجــه القــوات     . صــالحية املعــدات  ــائي مبراجع ــضطلع شــريك ثن ويف حــني سي
القـــدرة واملعـــدات (املـــسلحة املاليـــة ثغـــرات حرجـــة يف القـــدرات مبـــا يف ذلـــك اللوجـــستيات 

ركبـات القتاليـة    وامل) املسلح واخلـدمي واملتـصل بالنقـل      (والدعم اجلوي   ) واملركبات املرتبطة هبا  
وتــشري مراجعــة . واألســلحة ومعــدات االتــصال ) ال ســيما نــاقالت األفــراد املدرعــة (الرئيــسية 

الشرطة الوطنية والدرك الوطين واحلـرس الـوطين واحلمايـة    (مبدئية حلسابات املؤسسات األمنية     
ات النقـل  إىل أهنا لـديها أيـضا نقـص يف املعـدات والـدعم اللوجـسيت، مبـا يف ذلـك معـد                     ) املدنية

  .ومكافحة الشغب
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ويلـزم  . وهناك أيضا حاجة إىل دعم العملية الطويلة األجل لتغيري هيكل القطاع األمين             - ٦٢
موازنــة هــذا األمــر مــع اجلهــود اآلنيــة الراميــة إىل تعزيــز القــدرات التنفيذيــة الســتعادة الــسالمة   

اإلطاري بـدعم قطـاع األمـن       أبريل  / نيسان ٦واعترف اتفاق   . اإلقليمية على النحو املبني أعاله    
كأولوية رئيسية، وأنشأت السلطات جلنة عسكرية لرصد إصالح قوات الدفاع واألمـن، علـى            

  .النحو املنصوص عليه فيه
  

  آليات القيادة واملراقبة والتنسيق    
سيضطلع بعملية حتقيق األهداف املبينة أعاله قوتان، مها القوة الدولية وقـوات الـدفاع                - ٦٣

وســتتحمل الـسلطات املــسؤولية الرئيـسية عــن اسـتعادة الــسالمة اإلقليميـة، مــع     . اليـة واألمـن امل 
وستقود القوات املالية هـذه العمليـات، مـع تقـدمي القـوة الدوليـة الـدعم                 . دعم القوة الدولية هلا   
وسيضطلع بقيادة العمليات العسكرية قائـدان مـستقالن، أحـدمها لقـوات            . اهلجومي والتمكيين 

ن املالية، والثاين للقوة الدوليـة التابعـة لـرئيس األركـان املـايل، وممثـل خـاص يعينـه                    الدفاع واألم 
وسيتم إنشاء مركز ختطيط وتنـسيق مـشترك لـدعم كـال القائـدين، مـن أجـل              . االحتاد األفريقي 

  .تنسيق العملية وتعزيز قابلية التشغيل البيين
دفـاع مـايل والبلـدان املـسامهة        كما سيتم إنشاء آلية تنسيق مشتركة تتكون مـن وزراء             - ٦٤

بقوات والبلدان األساسية، واجلزائر وموريتانيا والنيجر فـضال عـن األطـراف املهتمـة األخـرى،            
وسيــشكل رؤســاء أركــان دفــاع البلــدان األعــضاء . لتقــدمي الــدعم للممثــل اخلــاص ومــساعدته

 الدوليون اآلخـرون    وسوف تشارك األمم املتحدة والشركاء    . فريقا عامال استشاريا تقنيا فرعيا    
وسـوف تقـوم األطـراف املعنيـة الـيت تقـدم       . أيضا يف آليـة التنـسيق املـشتركة، حـسب االقتـضاء         

الدعم إىل البعثة، بالتشاور مع املمثل اخلاص، بتنسيق أنشطتها وتيسري تنفيذ الـدعم مـن خـالل                 
 علــى وميكــن للــشركاء أيــضا املــسامهة مباشــرة، حــسب االقتــضاء،  . منتــدى لتنــسيق الــشركاء

  .الصعيدين السياسي والتعبوي
  

  االحتياجات من الدعم اللوجسيت  -  ٢  
ــدعم اللوجــسيت          - ٦٥ ــوفري ال ــة ت ــن املالي ــدفاع واألم ــوات ال ــة وق ــوة الدولي ــزم الق ســوف يل

. هــذا باإلضــافة إىل القــدرة واالحتياجــات األخــرى لالســتعداد التــشغيلي للقــوتني       . للعمليــة
يت وأشــكال الــدعم األخــرى مبــستوى مالئــم يف امليــدان   املتوقــع أن يلــزم الــدعم اللوجــس  ومــن
مجيع املراحل التنفيذية عن طريق سلسلة اإلمدادات اليت سيتم وضـعها، ويتوقـف هـذا علـى                  يف

وســوف يــتم إنــشاء قاعــدة لوجــستيات رئيــسية للحفــاظ علــى   . تــوفري وســائل النقــل املطلوبــة 
ــدمي اخلــدما     ــده، وتق ــاطي االســتراتيجي وتعه ــضال عــن قواعــد   املخــزون االحتي ــة، ف ت املركزي
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إضــافية، حــسب االقتـــضاء، مبــا يـــشمل اخلــدمات الطبيــة والـــصيانة واإلمــدادات وخـــدمات       
ويلـزم يف   . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحمطات التمـوين بـالوقود، واخلـدمات اهلندسـية           

ا علـى األقـل،     يومـ  ٩٠البداية حتقيق االكتفاء الذايت لوحـدات القـوة الدوليـة أثنـاء نـشرها ملـدة                 
وسـيتطلب ذلـك التخـزين املـسبق للمخزونـات      . يلزم بعدها الدعم من خالل ترتيبات خارجية 

ــشر        ــات ن ــل عملي ــود والغــذاء واملــاء، قب ــل الوق ــسية، مث ــدرات لوجــستية رئي ــشاء ق ــة وإن املتنقل
ولـذلك، يـتعني سـد    . وحيدد اإلطار التنفيذي االستراتيجي عشرة أيام لالكتفاء الـذايت        . القوات

  .الفجوة الناجتة عن ذلك من خالل الدعم اخلارجي
  

  والعملية املقترحةللعمليات حتليل اإلطار االستراتيجي   -  ٣  
للمفاوضات بني األطـراف املعنيـة الرئيـسية،        للعمليات نتيجة   جاء اإلطار االستراتيجي      - ٦٦

ب أفريقيـا، وذلـك     وال سيما السلطات املالية واالحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لـدول غـر           
وميكـن لإلطـار الـذي أقـره االحتـاد          . بدعم من الشركاء الرئيـسيني، مبـا يف ذلـك األمـم املتحـدة             

نوفمرب أن يشكل أساسا مفيدا للنظر يف دعـوة االحتـاد األفريقـي             / تشرين الثاين  ١٣األفريقي يف   
 إىل قيـادة أفريقيـة   بللبعثـة الدوليـة املقترحـة لتقـدمي الـدعم     إلصـدار قـرار يـأذن    جملـس األمـن   إىل 

وميكنـه أيـضا أن يـوفر أساسـا لقيـام           . مايل، على الرغم من أن التخطيط للعملية ال يزال جاريـا          
غـري  . القوة الدولية وقوات الدفاع واألمن املالية بوضـع خطـط تـشغيلية متوائمـة أكثـر تفـصيال                 

ويلـزم أن  . أنه ال بـد مـن مواصـلة التخطـيط املـشترك لوضـع كامـل تفاصـيل عمليـات الطـرفني            
يــضع هــذا التخطــيط يف االعتبــار التطــورات الــسياسية الالحقــة ومــا يقابلــها مــن تطــورات يف    

وسـيلزم أيـضا مزامنـة      . امليدان، وأن يضمن إجياد بيئة آمنة للمدنيني وإيصال املساعدة اإلنسانية         
التـصدي  التخطيط مع اخلطط اإلقليمية والدولية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، ومراقبة احلـدود، و           

  .للشبكات اإلجرامية
 والتنـسيق أمـرا أساسـيا، وكـذلك فعاليـة رقابـة             واملراقبـة وستكون فعالية آليات القيادة       - ٦٧

 املوصـى هبـا     ملـستمرة وسـيلزم أن تـضمن جهـود التخطـيط ا         . احلكومة الشرعية والرقابة الدوليـة    
وميكـن أيـضا أن يـصدر       . هـذه  والتنـسيق    ملراقبةليات القيادة وا  آلأعاله إجراء املزيد من التطوير      

لـألدوار  التعبـوي   عن جهود التخطيط املشترك اجلاريـة األخـرى تقـسيم واضـح علـى املـستوى                 
  .واملسؤوليات بني القوة الدولية والقوات املسلحة وقوات األمن املالية

 غري املقصودة اليت قد تسببها العمليـة        بللعمليات بالعواق  اإلطار االستراتيجي    يسمحو  - ٦٨
 يف فـرص    ومـن مث   اإلنسانية وحلقـوق اإلنـسان يف مشـال مـايل،            للحالةسكرية يف احلالة اهلشة     الع

وينبغــي أن ينــدرج االلتــزام الــشامل للــسلطات بــضمان تــوفري احلمايــة   . حتقيــق ســالم مــستدام 
واألمن جلميع املواطنني، على أساس شـامل وغـري متييـزي، يف أعمـال التخطـيط الالحقـة وأداء                    
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 تفعيـل هـذا اإلقـرار يف        املستمرةوينبغي أن تضمن عملية التخطيط      . ة لكال القوتني  املهام املوكل 
اخلطط التفصيلية، مبا يف ذلك فيما يتعلق باحتمال زيادة تشرد األشخاص مـع عواقـب مباشـرة                

. علــى العمليــات اإلنــسانية يف البلــدان اجملــاورة، وإمكانيــة إحــداث هجمــات انتقاميــة موجهــة   
القـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان،             جمـال   الئـم يف    لتدريب امل لوينبغي  

العسكري، وحقوق الطفل، وإزالة األلغـام ألغـراض إنـسانية، واحلمايـة مـن               - والتنسيق املدين 
. جــزءا مــن األعمــال التحــضريية يف هــذا الــصدد  أن يــشكّل االســتغالل واالنتــهاك اجلنــسيني،  
ورقابيــة يف اجملــال الــداخلي وجمــايل حقــوق اإلنــسان والقــانون وينبغــي نــشر قــدرات استــشارية 

  .اإلنساين يف إطار البعثة لضمان اختاذ التدابري المتثاهلا الصارم للقانون الدويل واملساءلة
إىل افتــراض أن القــوة الدوليــة للعمليــات ويــستند التنفيــذ الفعــال لإلطــار االســتراتيجي   - ٦٩

 مدعومـة هبـذه القـدرات، مبـا يف          أهنـا تلـك القـدرات الالزمـة، و      وقوات الـدفاع واألمـن املاليـة مت       
 على العمل يف بيئة صحراوية ومواجهـة التهديـدات الـيت جـرى حتديـدها يف مشـال                   القدرةذلك  
وسـيكون تقـدمي الـدعم اخلـارجي     .  القـدرات جيـاد تلـك  وال يـزال يـتعني إ  . مواجهـة فعالـة  مـايل  

ت واللوجستيات والتمويل لكل مـن العمليـة الدوليـة           فيما يتعلق بالتدريب واملعدا    اآلينالكبري و 
 اخلطـر الـذي     يف ظـل  وقوات الـدفاع واألمـن املاليـة بـالغ األمهيـة يف ضـوء القـدرات الالزمـة، و                  

. تشكله اجلماعات اإلرهابية واجلماعات املرتبطة هبا واألنشطة اإلجراميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة              
ــشطة مكافحــة اإلر    ــدعم اخلــارجي ألن ــة احلــدود واملكافحــة    وســيلزم ال ــسيق مراقب ــاب، ولتن ه

  .اإلقليمية املستدامة لإلرهاب ومكافحة االستراتيجيات والعمليات اإلجرامية عرب الوطنية
وتتطلب معرفة االحتياجات احملددة يف جماالت التدريب واملعـدات والـسوقيات إجـراء               - ٧٠

مـن األمهيـة مبكـان يف    وسـيكون  . تقييم عاجل للقـدرات العـسكرية والـشرطية كـل علـى حـدة            
هــذا الــصدد تنــسيق األدوار واملــسؤوليات وتقــسيمها بــشكل واضــح فيمــا يتعلــق هبــذا التقيــيم   

 أي ثغرات موجودة بني السلطات املالية، واجلماعة االقتصادية لـدول غـرب             سديعقبه من    وما
. يني اآلخــرينأفريقيــا، واالحتــاد األفريقــي، واألمــم املتحــدة واالحتــاد األورويب والــشركاء الــدول

ومن املمكن عقد مؤمتر للماحنني ميكـن أن يتواصـل فيـه حتديـد أدوار ومـسؤوليات كـل طـرف                  
وحــث أيــضا جملــس الــسالم واألمــن . ومجــع التعهــدات املتعلقــة بالتمويــل أو املــسامهات العينيــة

شاء نـوفمرب جملـس األمـن علـى إنـ         / تـشرين الثـاين    ١٣التابع لالحتاد األفريقي يف بيانه الصادر يف        
  . الغرضلذلكصندوق استئماين 

ــشرين الثــاين ١٩ويف   - ٧١ ــة لالحتــاد األورويب يف    / ت ــشؤون اخلارجي ــوفمرب، نظــر جملــس ال ن
مفهوم إلدارة األزمة يقدم يف إطاره التـدريب واملـشورة يف اجملـال العـسكري للقـوات املـسلحة                   

 كـــانون ١٠يف ومـــن املتوقـــع النظـــر يف املفهـــوم للحـــصول علـــى موافقـــة اجمللـــس        . املاليـــة
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وعالوة على ذلك، أكد اجمللس أمهية الدعم املايل الكـايف للعمليـة يف مـايل الـيت          . ديسمرب/األول
واملنظمــات اإلقليميــة والـــشركاء الــدوليون اآلخــرون، وأشـــار إىل     املنطقـــة تــضطلع هبــا دول   

مرفـق  األمـوال مـن     حلـشد   استعداده لتقـدمي الـدعم، وطلـب إىل املفوضـية األوروبيـة االسـتعداد               
  .السالم األفريقي

وستتطلب أيضا أي جهود ترمي إىل بسط سلطة الدولة يف مجيع أحنـاء البلـد، ومتكـني                   - ٧٢
العمــل اإلنــساين، ومحايــة املــدنيني، ودعــم الفئــات الــضعيفة، وتعزيــز احلــوار واحلوكمــة علــى     

وسـتواجه  . الصعيد الوطين مساعدة دولية ذات أهداف حمـددة يف العديـد مـن اجملـاالت احلامسـة        
القوة الدولية وقوات الدفاع واألمن املالية خطرا كبريا مـن األجهـزة املتفجـرة املرجتلـة واأللغـام                 
األرضــية، وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤثر أيــضا يف ســالمة إيــصال املعونــة اإلنــسانية، ويف عــودة     

ــا والالجــئني  ــشاري واملعــدا   . املــشردين داخلي ــدعم االست ــدريب وال ــوفري الت ــضا ت ت وســيلزم أي
 بأنــشطة إزالــة األلغــام، والــتخلص مــن الــذخائر املتفجــرة،  للقيــاماألساســية لكــل مــن القــوتني  

مكافحة األجهزة املتفجرة املرجتلة، فضال عـن اسـتعادة األسـلحة والـذخائر يف املنـاطق                أنشطة  و
وسـيكون مـن الـضروري تنـسيق        .  مـن اجلماعـات اإلرهابيـة واجلماعـات املرتبطـة هبـا            املستعادة
  . خلارجي املقدم لإلجراءات املتعلقة باأللغام وإنشاء القدرات الوطنية يف هذا القطاعالدعم ا

 التابعــة للــشرطة الوطنيــة راقبــةوســيتطلب حتقيــق االســتقرار تعزيــز منظومــة القيــادة وامل   - ٧٣
وإعادة بنـاء هياكـل إنفـاذ القـانون التابعـة للحكومـة يف الـشمال، مبـا يف ذلـك تـدريب وجتهيـز                         

وسـيكون تقـدمي    . رك وشرطة املنـاطق، وآليـات إدارة احلـدود، والتعـاون اإلقليمـي            وحدات الد 
 قطــاع العــدل، مبــا يف ذلــك الــسجون واحملــاكم احملليــة يف الــشمال، ولتعزيــز إلصــالحاملــساعدة 

الزمــا بــشكل متــزامن مــع تقــدمي الــدعم إىل  املــستعادة إمكانيــة اللجــوء إىل القــضاء يف املنــاطق 
ــة اال  ــادرات العدال ــةمب ــساعدات     . نتقالي ــامج م ــسالم برن ــد ال ــيتطلب توطي ــتمالوس ــودة مك  لع

وأخــريا، ســيلزم برنــامج أويل ملعاجلــة مــسألة . املــشردين داخليــا والالجــئني وإدمــاجهم املــستدام
يــشمل مــساعدة حبيــث نــزع الــسالح وإعــادة إدمــاج املقــاتلني الــسابقني، مبــن فــيهم األطفــال،  

  . باملقاتلني السابقني الضعيفة من السكان املرتبطة الفئات
ــة          - ٧٤ ــين، والرقاب ــة القطــاع األم ــز حوكم ــن تعزي ــايل م ــستفيد م ــل، ست ويف األجــل الطوي

واملساءلة فيه، مبا يف ذلـك هياكـل اإلنـذار املبكـر يف الـشمال، وتعزيـز اجملتمـع املـدين يف البلـد،                        
الـة حقـوق   وعـالوة علـى ذلـك، ويف ضـوء تـدهور ح     . سيما اجلماعات النـسائية والـشبابية      وال

، ينبغي توخي وجـود عنـصر   الشمالاإلنسان، مبا يف ذلك املخاطر املرتبطة هبجوم عسكري يف        
قوي حلقوق اإلنسان يتبع األمـم املتحـدة يف إطـار وجـود األمـم املتحـدة املتعـدد األبعـاد الـذي                       
يــستهدف رصــد االنتــهاكات الــيت ترتكبــها مجيــع األطــراف للقــانون اإلنــساين الــدويل وقــانون  
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، مبا يف ذلك القيـام بعمليـة عـسكرية يف      التصدي هلا وق اإلنسان وتقدمي تقارير علنية عنها و      حق
وينبغـــي أن يـــسهم عنـــصر حقـــوق اإلنـــسان يف املـــصاحلة الوطنيـــة والدوليـــة،  . هنايـــة املطـــاف

واملــساءلة، واجلهــود اإلنــسانية، ويــشارك يف جهــود األمــم املتحــدة الراميــة إىل إصــالح قطــاع   
ومن أجـل تعزيـز اسـتقالل       . ن، وأن يدعم توفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان        العدالة واألم 

وفعالية قـدرة األمـم املتحـدة هـذه يف جمـال حقـوق اإلنـسان، ينبغـي أن تنـشر أي قـوة لتحقيـق                          
الـيت  ومـن املهـم أيـضا البـدء يف التخطـيط لإلجـراءات              . االستقرار قدرة مشاهبة بشكل منفـصل     

 عمليـة عـسكرية يف الـشمال فيمـا يتعلـق ببـسط سـلطة الدولـة،                   أو تعقـب أي    يلزم أن تواكـب   
ــا ــاون         مب ــام، والتع ــة باأللغ ــراءات املتعلق ــة، واإلج ــانون واملؤســسات األمني ــيادة الق ــك س يف ذل

اإلقليمــي، وإصــالح قطــاع األمــن، وحقــوق اإلنــسان، والتنميــة املؤســسية، والتــسريح األويل،   
  .قني، ومحاية الالجئني العائدين واملشردين داخلياونزع السالح وإعادة إدماج املقاتلني الساب

    
  املالحظات والتوصيات  - رابعا  

يساورين قلـق بـالغ إزاء األزمـة املتفاقمـة يف مـايل، الـيت تـشكل هتديـدا واضـحا للـسلم                         - ٧٥
صبح مــالذا دائمــا لإلرهــابيني والــشبكات يــفــشمال مــايل معــرض خلطــر أن . واألمــن الــدوليني
 للــشريعة اإلســالمية وُتنتــهك متــشّدد للغايــة ُيخــضع النــاس لتفــسري حيــث، اإلجراميــة املنظمــة

وشـعب  كومـة   احلومن الالزم اختاذ إجراءات عاجلـة ملـساعدة         . نهجاحقوق اإلنسان انتهاكا مم   
مايل على إعادة توحيد البلد، والعودة السريعة إىل النظام الدستوري، وحرمـان تنظـيم القاعـدة                

  . ككل الدولة والبلدان اجملاورة واجملتمع الدويل هتديدواملنتسبني إليه من 
 ومتكاملـة، ُتنـسق فيهـا األبعـاد         اجلوانـب وتقتضي هذه األزمة املعقدة استجابة متعددة         - ٧٦

الــسياسية واألمنيــة واإلنــسانية واألبعــاد املتــصلة حبقــوق اإلنــسان تنــسيقا حمكمــا ويعــزز بعــضها 
نطقـة  مل تواجـه مـايل مـن منظـور سـياق أوسـع              وال بد أيـضا مـن معاجلـة التحـديات الـيت           . بعضا

ومـن األسـباب الكامنـة وراء األزمـة احلاليـة أسـباب متأصـلة يف                . الساحل الشديدة االضطراب  
ــايل ــضارة، وســخط        . م ــة ال ــة واإليكولوجي ــتغريات املناخي ــها ال ــباب األخــرى، ومن ــا األس وأم

الوطنية، فهي أسـباب ذات تـأثري       السكان احملليني، واإلرهاب واجلرمية املنظمة العابرين للحدود        
ــها  ــز     . يعــم املنطقــة بكامل ــم ملــشاكل مــايل دون مواصــلة تركي وال ميكــن التوصــل إىل حــل دائ

ت تعيني رومانو برودي مبعوثا خاصـا       ْروهلذا السبب، قرَّ  . منطقة الساحل بشدة على   االهتمام  
ألمــم املتحــدة ل كاملــة متللمنطقــة وأنطــت بــه املهمــة الرئيــسية املتمثلــة يف وضــع اســتراتيجيةيل 
  . ٢٠١٣ عام أوائللمنطقة، وأعتزم عرضها على جملس األمن يف ل
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ورمبا استدعى األمر عملية عسكرية ُيلَجأ إليها كخيار أخـري للتـصدي ألشـد العناصـر                  - ٧٧
ولكن، قبل بلوغ تلك املرحلة، ال بد من التركيز علـى بـدء عمليـة               . تطرفا وإجراما يف الشمال   

 اآلراء علـى الـصعيد الـوطين بـشأن         يف  قاعدة عريضة وشاملة لتحقيق توافق     حوار سياسي ذات  
خريطة طريق للمرحلة االنتقالية، وإىل معاجلـة مـا طـال أمـده مـن مظـامل الطـوارق وغريهـا مـن           

  . يف الشمالالطوائف
وجيـب  . وتقع مسؤولية املصاحلة السياسية، يف املقام األول، على عاتق املاليني أنفـسهم          - ٧٨
لــشرعية الدســتورية ل الكاملــة االســتعادةتحــد القــادة املــاليون حــول األهــداف املتمثلــة يف   أن ي
  . ومن املهم بصفة خاصة أن يقروا باملظامل اليت طال أمدها. لسالمة اإلقليميةوا
ــد األخــري بالتــدخل العــسكري، عــالوة علــى تطــورات أخــرى، قــد       - ٧٩ ويبــدو أن التهدي

وجيـب أن تـستفيد الـسلطات مـن     . كثـر اسـتجابة للحـوار    جعلت بعض اجلماعات يف الشمال أ     
هذه الفرصة الساحنة لوضع إطار ذي مـصداقية للتفـاوض مـع الـراغبني يف النـأي بأنفـسهم عـن                

ــاب ــاليني يف       . اإلره ــواطنني امل ــشروعة للم ــشواغل امل ــة ال ــاجل جبدي ــسلطات إىل أن تع ــو ال وأدع
م وعمليــة صــنع القــرار علــى  الــشمال بغــرض تعزيــز مــشاركتهم الكاملــة يف مؤســسات احلكــ  

كومـة بـأن احلـوار      احل بالبيانات الـصادرة مـؤخرا عـن      ويف هذا الصدد، أرحب     . الصعيد الوطين 
  .مع احلركة الوطنية لتحرير أزواد ومجاعة أنصار الدين أمر ال مفر منه

 علـى   ةياألطـراف املعنيـة املاليـة الرئيـس       ويشجعين ما يظهر من اتفاق واسع النطاق بـني            - ٨٠
إجــراء حــوار سياســي  : ورة تركيــز العمليــة الــسياسية علــى أربعــة أهــداف أسياســية، هــي  ضــر
قاعـــدة عريـــضة وشـــامل يرمـــي إىل وضـــع خريطـــة طريـــق للمرحلـــة االنتقاليـــة؛ وإجـــراء    ذي

؛ والقيام باألعمـال التحـضريية      اإلرهابنبذ  اليت ت مفاوضات مع اجلماعات املسلحة يف الشمال       
ومــع ذلــك، مــا زالــت هنــاك انقــسامات بــني  . ملــصاحلة الوطنيــةإلجــراء االنتخابــات؛ وتعزيــز ا

ــق هــذه األهــداف     ــة حتقي ــشأن كيفي ــاليني ب ــن     . امل ــا م ــة وغريه ــسلطات االنتقالي ــا تتفــق ال فبينم
ــة  ــات، فإهنــا ختتلــف حــول التفاصــيل املتعلقــة      األطــراف املعني ، بــشكل عــام، مــع هــذه األولوي

األعمـــال التحـــضريية للحـــوار الـــوطين   أن ذات النفـــوذ املعارضـــة مجاعـــاتوتـــرى . بالتنفيـــذ
يكفــي مــن الــشمول أو الــشفافية، وهتــدد مبقاطعــة العمليــة الــسياسية     تتــسم، حلــد اآلن، مبــا  مل

 تأخري بدء احلـوار الـوطين      ءويساورين القلق بوجه خاص إزا    . هابرمتها، إىل حني معاجلة شواغل    
ــسية يف      ــسياسية الرئي ــة ال ــشأن شــكل احلــوار   نظــرا لعــدم توافــق آراء اجلهــات الفاعل ــاكو ب بام

ومن الضروري أن ُيعّجل ببدء أعمـال هـذا املنتـدى اهلـام دون املزيـد                . واألطراف املشاركة فيه  
  . من التأخري



S/2012/894
 

26 12-61627 
 

 تعتـرض التقـدم علـى املـسار         وحدها أكرب عقبـة   ومتثل االنقسامات الداخلية يف باماكو        - ٨١
 تلتـف الـسلطات املاليـة حـول         وجيب أن . السياسي، وال بد من معاجلتها على وجه االستعجال       

ــة       ــدعم خمتلــف األطــراف املعني ــد، حتظــى ب ــستقبل البل ــشتركة مل ــة م ــة   . رؤي ــك هتيئ ــشمل ذل وي
الظروف املواتية إلجراء االنتخابـات، الـيت تـشكل عنـصرا هامـا مـن عناصـر املـصاحلة الوطنيـة،                 

عمـال   إحـساس بـالزخم، أن تبـدأ األ        إلجيـاد وجيـب،   . ووضع جدول زمين واقعي وتفصيلي هلـا      
سـيتوقف توقيتـها علـى معرفـة مـىت ميكـن لألطـراف يف الـشمال أن تـشارك                    والتحضريية فـورا،    

فاالنتخابات اليت حترم فئات من السكان من حقهـا يف التـصويت سـتعزز         . فيها مشاركة كاملة  
  . االنقسامات بدل أن تنهيها

تحــدة يف دعــم وقــد أشــارت الــسلطات إىل أهنــا ترحــب باملــشاركة املباشــرة لألمــم امل    - ٨٢
وقـد أدرج مبعـوثي اخلـاص ملنطقـة الـساحل مـايل ضـمن جهـوده الراميـة إىل                    . العملية السياسية 

ويعمل ممثلـي اخلـاص لغـرب أفريقيـا بـشكل           . لمنطقةلألمم املتحدة   لوضع استراتيجية متكاملة    
اجلماعـة   والقادة اإلقليمـيني و  األطراف املعنية الوطنية  وثيق مع السلطات يف باماكو وغريها من        

وأوفــدت أيــضا إىل . االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، وذلــك للــدفع قــدما بالعمليــة الــسياسية 
بامــاكو بعثــة لتقيــيم االحتياجــات االنتخابيــة مــن أجــل مــساعدة الــسلطات علــى التــصدي          

  . للتحديات اليت تواجه العملية االنتخابية
 إىل وجـود سياسـي دائـم        وأعتقد أنـه، عـالوة علـى هـذه اجلهـود، هنـاك حاجـة ملحـة                  - ٨٣
ألمم املتحدة يف باماكو، ويشمل ذلك اخلربات يف جمال حقـوق اإلنـسان وغـريه مـن اجملـاالت          ل

الرئيــسية، للقيــام برصــد احلالــة واإلبــالغ عنــها وتقــدمي الــدعم اليــومي واملــشورة إىل الــسلطات 
ملتحـدة يف بامـاكو يف      وأعتزم تعزيز وجود األمم ا    . األطراف املعنية الوطنية الرئيسية   وغريها من   

 أحد كبار مسؤويل األمم املتحدة ليتوىل مسؤولية التفاعـل اليـومي            إيفاداأليام املقبلة من خالل     
، حتـت إشـراف وكيـل األمـني العـام للـشؤون الـسياسية، وليقـوم                 األطـراف املعنيـة الرئيـسية     مع  

  . ص ملنطقة الساحلأيضا برفع التقارير إىل كل من ممثلي اخلاص لغرب أفريقيا ومبعوثي اخلا
وإذ حيدوين وطيد األمـل أن يتـسىن إعـادة توحيـد البلـد مـن خـالل املفاوضـات، فمـن                         - ٨٤

املرجح أنه، يف هناية املطاف، سيكون هناك بعـض اإلرهـابيني واجملـرمني الـذين ال ميكـن إجـراء                    
شون وقـد يطيـل تقـاعس اجملتمـع الـدويل معانـاة النـاس يف الـشمال الـذين يعيـ                    . أي حوار معهم  

وال ميـر يـوم إال ويـأيت خبطـر ازديـاد            . حتت نري عنف املتطرفني ويشهدون تدمري تـراثهم الثقـايف         
ومــع ذلــك، فــإين أدرك متــام اإلدراك أنــه  . ختنــدق اجلماعــات اإلرهابيــة والــشبكات اإلجراميــة 

مل ُيحكَـــم التـــدخل العـــسكري يف الـــشمال، تـــصميما وتنفيـــذا، فـــيمكن أن يفـــاقم احلالـــة   إذا
ية الــيت هــي أصــال يف غايــة اهلــشاشة وأن يــؤدي أيــضا إىل انتــهاكات جــسيمة حلقــوق    اإلنــسان
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ورمبا أدى ذلك أيضا إىل القضاء على أي فرصة للتوصـل إىل حـل سياسـي تفاوضـي                  . اإلنسان
  . لألزمة، وهو ما يظل أفضل أمل لتحقيق االستقرار يف مايل على األمد الطويل

ر االحتاد األفريقي إطار العمل التنفيذي االسـتراتيجي        نوفمرب، أق / تشرين الثاين  ١٣ويف    - ٨٥
بقيـادة   الدوليـة     الـدعم  للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقـي املتعلـق ببعثـة           

، والـذي أقـره يف الـسابق رؤسـاء أركـان الـدفاع للبلـدان األعـضاء يف اجلماعـة                     أفريقية يف مـايل   
نوفمرب، وجملس السالم والوسـاطة التـابع هلـا    / تشرين الثاين ٦االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف      

وأرحـب  . نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ١١نوفمرب، ورؤساء دوهلا وحكوماهتا يف      / تشرين الثاين  ٩يف  
باجلهود اليت ُبذلت يف إعداد هذه الوثيقة اهلامة، كما أسلم بأنه جيري القيام باملزيد مـن جهـود                  

إذ جيـري تنـاول هـذه اجملـاالت، فمـن شـأن الوثيقـة أن تتـيح             و. التخطيط واألعمـال التحـضريية    
أساسا مفيدا للنظر يف الدعوة املوجهة مـن جملـس األمـن والـسالم إىل جملـس األمـن بـأن يـأذن،               
وهـو يتــصرف مبوجــب الفـصل الــسابع مــن ميثـاق األمــم املتحــدة، للـدول األعــضاء يف االحتــاد     

، لفتـرة أوليـة مـدهتا سـنة واحـدة، وتـضم             ة أفريقيـ  بقيـادة األفريقي بإنشاء بعثة دولية لدعم مايل       
 فردا من أجل اختاذ مجيع التدابري الالزمة، حسب االقتضاء، ملساعدة الـسلطات املاليـة               ٣ ٣٠٠

ــد وســالمته         ــايل، وذلــك ســعيا الســتعادة وحــدة البل ــة يف مشــال م ــاطق احملتل ــى اســتعادة املن عل
 اإلرهابية واجلماعات املنتـسبة إليهـا واجلرميـة         اإلقليمية واحلد من األخطار اليت متثلها اجلماعات      

  .املنظمة عرب الوطنية
ــوارد      ُتومل   - ٨٦ ــوفري املـ ــوة وتـ ــادة القـ ــة قيـ ــة بكيفيـ ــية املتعلقـ ــسائل األساسـ ــُد املـ ــَسم بعـ حـ

وهناك حاجة إىل مواصلة تطـوير خطـط كـل          . الستمرارها وتدريب أفرادها وجتهيزها ومتويلها    
وينبغـي أن تـشمل هـذه اخلطـط تفاصـيل عـن             . والـدفاع املاليـة   من القوة الدولية وقوات األمـن       

عملية منسقة تتسم بالتوزيع الواضح للمهام، والفعالية يف القيـادة والـسيطرة، وإخـضاع قـوات               
ــة شــرعية     ــة ســلطة مدني ــة لرقاب ــن املالي ــدفاع واألم ــة    . ال ــة عملي ــضا مواءم ــي أن جتــري أي وينبغ

ــة      ــة والدولي ــع اخلطــط اإلقليمي ــة احلــدود    التخطــيط هــذه م ــة مبكافحــة اإلرهــاب ومراقب املتعلق
ــصدي للــشبكات اإلجراميــة   ــاج تــدابري ختفيــف األثــر احملتمــل للعمليــة       . والت وال بــد مــن إدم

العـــسكرية علـــى احلالـــة اإلنـــسانية وحالـــة حقـــوق اإلنـــسان يف مشـــال مـــايل ويف املنطقـــة دون 
  .ة التخطيط وجوانبهااإلقليمية، املتسمة باهلشاشة البالغة، وذلك يف مجيع مراحل عملي

 دعمـا خارجيـا مهمـا وحـسن        للعمليات إلطار االستراتيجي لوسيتطلب التنفيذ الفعال      - ٨٧
التوقيت، فيما يتعلق بإتاحة فرص التدريب واملعدات واللوجستيات والتمويـل لكـل مـن القـوة                

العـسكرية  وهناك حاجة ملحة إىل تقييم قدرات القـوات         . الدولية وقوات الدفاع واألمن املالية    
ويف هـذا الـصدد، سـيكون تنـسيق األدوار واملـسؤوليات            . وقوات الشرطة املالية وسـد فجواهتـا      
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ــا         ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة االقت ــة واجلماع ــسلطات املالي ــني ال ــا واضــحا ب ــا توزيع وتوزيعه
 مـــن الـــشركاء هـــاواالحتـــاد األفريقـــي، باإلضـــافة إىل األمـــم املتحـــدة واالحتـــاد األورويب وغري 

ألمــم املتحــدة أن تيــسر، دعمــا لالحتــاد األفريقــي وغــريه مــن   ل وميكــن. يني، أمــرا حيويــاالــدول
األطراف املعنية الرئيسية، املسامهات املقدمة من اجلهات الثنائية أو غريهـا مـن اجلهـات املعنيـة،                 

 أن يتـــسىن ذلـــك مـــن خـــالل مــــؤمتر     وميكــــنوذلـــك علـــى أســـاس حتديـــد االحتياجـــات،      
  . املاحنة للجهات

يف هذا الصدد، أشيد بالقرار الذي اختذه جملـس الـشؤون اخلارجيـة لالحتـاد األورويب                و  - ٨٨
نوفمرب، والذي رحب فيه بعرض مفهوم إلدارة األزمة يتعلـق بإيفـاد بعثـة              / تشرين الثاين  ١٩يف  

ــه يف       ــه للموافقــة علي ــة عــسكرية إىل مــايل، والــذي مــن املتوقــع أن ُينظــر في  كــانون ١٠تدريبي
 أمــوال مــن مرفــق حلــشدأرحــب أيــضا بطلبــه املقــدم إىل املفوضــية األوروبيــة و. ديــسمرب/األول

وسـتكون مـسامهات الـشركاء اآلخـرين علـى نفـس            . السالم األفريقـي لفائـدة العمليـة يف مـايل         
  . القدر من األمهية بالنسبة إىل جوانب منها مواصلة جهود التخطيط واألعمال التحضريية

 أن يــضطلع اجمللــس بــدور الــضروريبعثــة الــدعم، فمـن  ويف حـال أذن اجمللــس بإنــشاء    - ٨٩
نشط يف كفالة إخضاع القوات اليت تقودها أفريقيـا والقـوات املاليـة املـشاركة يف أي عمليـات                  

وبالتـايل، فـإنين أوصـي بقـوة بـأن      . عسكرية هجومية يف الشمال للمساءلة الكاملة عـن أعماهلـا   
فريقـي بـأن يقـدم إىل اجمللـس بـصفة منتظمـة             يطلب اجمللس يف أي قرار ذي صـلة إىل االحتـاد األ           

ــدعم       ــة ال ــا بعث ــضطلع هب ــيت ت ــشطة ال ــرا عــن األن ــن    . تقري ــذه، فم ــساءلة ه ــة امل ــار عملي ويف إط
املستصوب للمجلس أن يطلب إىل االحتاد األفريقي والسلطات املاليـة احتـرام النقـاط املرجعيـة                

ت املاليـة وبعثـة الـدعم السـتعدادمها      احملددة لبدء العمليات اهلجوميـة، مبـا يف ذلـك إظهـار القـوا             
؛ وحتقيق تطورات إجيابية يف العملية السياسية من جانب القيادة يف باماكو، يف املقـام               للعمليات

األول؛ والتــدريب الفعــال لألفــراد العــسكريني وأفــراد الــشرطة التــابعني لكــل مــن بعثــة الــدعم   
ــانو     ــاهتم مبوجــب الق ــق بالتزام ــا يتعل ــة فيم ــوات املالي ــانون   والق ــسان والق ــدويل حلقــوق اإلن ن ال

  . اإلنساين الدويل وقانون الالجئني
وسيلزم أن تعمل كل من بعثة الدعم وقـوات الـدفاع واألمـن املاليـة يف إطـار االمتثـال                      - ٩٠

للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان الواجيب التطبيق، وذلك خـالل تنفيـذ           
لــس، ومــع االحتــرام الكامــل لــسيادة مــايل والبلــدان اجملــاورة وســالمتها  أي واليــة يــأذن هبــا اجمل

 بنشر عدد كاٍف مـن مـراقيب حقـوق اإلنـسان التـابعني لألمـم                تكليفوينبغي إصدار   . اإلقليمية
املتحــدة لرصــد االمتثــال الــصارم للقــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان، 
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الكفيلة بتخفيـف أي آثـار ضـارة علـى الـسكان املـدنيني، وإبـالغ            وتقدمي املشورة بشأن السبل     
  . العموم يف هذا الصدد

ويـثري طلــب االحتـاد األفريقــي إىل جملـس األمــن بـأن يــأذن بتخـصيص جمموعــة عناصــر        - ٩١
وال بـد مـن إنعـام     . دعم تابعة لألمم املتحدة للعملية العسكرية اهلجومية تساؤالت بالغة األمهية         

ر علــى مسعــة األمــم املتحــدة وقــدرهتا علــى القيــام بــدور هــادف يف دعــم جهــود    النظــر يف األثــ
املساعدة اإلنسانية والطارئة، على األمد القصري، واجلهود املبذولة لتحقيق االسـتقرار يف مـايل،              
على األمـد األطـول، إضـافة إىل اآلثـار املترتبـة علـى سـالمة مـوظفي األمـم املتحـدة وأمنـهم يف                 

على ذلك، فلألمم املتحـدة قـدرة حمـدودة علـى إتاحـة جمموعـة عناصـر الـدعم          وعالوة  . املنطقة
ــة   ــوة قتالي ــب لق ــاع      . يف وقــت قري ــشراء التجــاري، اتب ــل ال ــا، مث ــضي األدوات املتاحــة هل وتقت

ومن شـأن ذلـك أن يـضع قيـودا هامـة            . إجراءات صارمة لكفالة املساءلة عن استخدام األموال      
  .ت العسكرية اهلجومية يف الشمالعلى قدرة املنظمة على دعم العمليا

وإذ تتبلور االستجابة الدولية لألزمة يف مايل، فهنـاك عـدد مـن اجملـاالت الـيت ميكـن أن          - ٩٢
 فاملنظمـة . تقوم فيها األمم املتحدة بدور، مع مراعاة الدروس املـستفادة مـن التجـارب الـسابقة               

 اإلرهـابيون واجلماعـات      للتصدي مباشـرة للخطـر األمـين الـذي يـشكله           وضعليست يف أفضل    
ن إليـه،   وومن املتوقع أن يقف تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسـالمي واملنتـسب            . املنتسبة إليهم 

. أو الدوليـة  /مبا هلم من أسلحة متطورة وتدريب جيد، بقوة يف وجه أي نشر للقـوات املاليـة و                
عـن مشـال مـايل، ويف       وقد يستدعي األمر تنفيذ عمليات عـسكرية حمـددة األهـداف إلجالئهـم              

هذه احلالة، قد تقرر الدول األعضاء تقـدمي دعـم مباشـر لألنـشطة العـسكرية الالزمـة ملكافحـة                    
  . مجاعات من هذا القبيل

وبصرف النظر عن اجلهة اليت تضطلع هبذه األنشطة، ميكـن أن جيـري متويـل العمليـات           - ٩٣
ــة املتــصلة بالقتــال مــن خــالل التربعــات أو     ــةالعــسكرية األولي وبعــد حتقيــق . املــسامهات الثنائي

أهــداف العمليــة العــسكرية األوليــة، ميكــن للمجلــس أن ينظــر يف خيــار إتاحــة جمموعــة عناصــر 
الدعم اللوجسيت التابعـة لألمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة لقـوة دوليـة خـالل العمليـات املتعلقـة                      

  .بتحقيق االستقرار
تواصل دعم بعثـة الـدعم والـسلطات املاليـة          ويف غضون ذلك، ميكن لألمم املتحدة أن          - ٩٤

ــدخُّ    ــال التحــضريية لت ــود التخطــيط واألعم ــيف جه ــشمال، وكــذلك يف اجملــاالت   ل ينفَّ ذ يف ال
مـن شـأن   و.  أي عملية تتعلق ببسط سلطة الدولة   أو متابعة  احلامسة اليت ستكون مطلوبة ملواكبة    

إلجـراءات املتعلقـة باأللغـام،      أن يشمل مؤسسات سيادة القـانون واملؤسـسات األمنيـة، وا          ذلك  
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وتعزيـــز احلـــوار الـــوطين، والتعـــاون اإلقليمـــي، وإصـــالح قطـــاع األمـــن، وحقـــوق اإلنـــسان،  
  . والعمليات األولية لتسريح احملاربني السابقني ونزع سالحهم وإعادة إدماجهم

ليـة يف  وجيب أن ُينفذ أي دعم تقدمه األمم املتحدة لبعثة الدعم أو للقوات املسلحة املا           - ٩٥
إطار االمتثال الصارم لسياسة بذل العنايـة الواجبـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان الـيت تتبعهـا األمـم                
املتحدة، واليت ترمي إىل املـسامهة يف محايـة املـدنيني مـع تعزيـز فعاليـة قـوات األمـن غـري التابعـة                         

قـدمي دعـم األمـم    ووفقـا هلـذه الـسياسة، ال ميكـن ت     . لألمم املتحدة اليت تتلقى الدعم من املنظمة      
املتحدة إذا كانت هناك أسباب جدية تعزز االعتقاد بوجـود خطـر حقيقـي يتمثـل يف ارتكـاب                   
الكيانات املستفيدة من الدعم النتـهاكات جـسيمة للقـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل                  

صحيحية حلقوق اإلنسان وقانون الالجـئني، وإذا فـشلت الـسلطات املعنيـة يف اختـاذ التـدابري التـ                  
وينبغي أن تضطلع األمم املتحدة مبثـل هـذا التقيـيم للمخـاطر وأن حتـدد،                . أو التخفيفية الالزمة  

يف أقرب وقت ممكن، التدابري التخفيفية ذات الصلة؛ ويف مجيع احلاالت، جيب أن جيـري ذلـك                 
عهـا   أن يتقيد هذا الدعم أيـضا بـسياسة إصـالح قطـاع الـدفاع الـيت تتب                 ويلزم. قبل تقدمي الدعم  

األمم املتحدة، واليت تسلط الضوء على معايري تقدمي األمم املتحـدة للمـساعدة املباشـرة أو غـري                  
وترحب األمانة العامـة بـأن تتـضمن الواليـة الـيت تـصدر مـن                . املباشرة ملؤسسات قطاع الدفاع   

دة اجمللس توجيها هلا بـأن تستـشري مجيـع الـشركاء واملـستفيدين احملـتملني مـن دعـم األمـم املتحـ           
فيما يتعلق بالعمليات يف مايل، والغرض من ذلك هو التأكد من اختـاذ التـدابري الالزمـة ووضـع                  
آليــات لكفالــة تنفيــذ سياســة بــذل العنايــة الواجبــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان وسياســة إصــالح   

  .قطاع الدفاع
ز وعلــى النحــو املــشار إليــه أعــاله، فــإنين أعتــزم اختــاذ خطــوات فوريــة مــن أجــل تعزيــ    - ٩٦

وميكـن أن يتطـور هـذا       . وجود األمم املتحدة يف باماكو بقدرات قوية يف جمال حقوق اإلنسان          
الوجود ليصبح بعثة متعددة األبعاد لألمم املتحدة تناط هبـا واليـة تقـدمي مـساعدة طويلـة األمـد              

وستـشمل هـذه البعثـة وجـود نـشاط       . للسلطات املالية يف جمال حتقيـق االسـتقرار وبنـاء الـسالم           
 حلقــوق اإلنــسان لرصــد انتــهاكات القــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق     قــوي

اإلنــسان الــيت ترتكبــها مجيــع األطــراف واإلبــالغ عنــها والتــصدي هلــا، وستــسهم يف دعــم           
وسـتحتاج األمـم املتحـدة إىل البـدء فـورا يف            . السلطات الوطنية يف جمال محاية حقوق اإلنـسان       

 التحضريية مـن أجـل كفالـة أال ينـشأ أي فـراغ أمـين أو إداري عـن                 أنشطة التخطيط واألعمال  
 من جملس األمـن، سأشـرع يف عمليـة          وبناء على موافقة  . التدخل العسكري احملتمل يف الشمال    

  .متكاملة للتقييم والتخطيط وسأعرض عليه اقتراحات حمددة للنظر فيها مبزيد من التفصيل



S/2012/894  
 

12-61627 31 
 

ملة املذكورة أعاله من خـالل األنـصبة املقـررة لألمـم            وميكن إتاحة متويل األنشطة احملت      - ٩٧
وتتوقـف اآلثـار املاليـة    . املتعـددة األطـراف  /أو املسامهات املباشرة الثنائيـة  /املتحدة، والتربعات و  

ــر       ــواردة يف هــذا التقري ــشأن اجملــاالت ال ــة للعمليــات املقترحــة علــى إرشــادات إضــافية ب احملتمل
ــص    ــه ال ــى التوجي ــد أويل   . ادر مــن اجمللــس وتطوراهتــا، وكــذلك عل ــك، ســيعرض حتدي ومــع ذل

وميكـن أيـضا النظـر يف إمكانيـة         . للتكاليف احملتملة على أعضاء اجمللس، وذلك بـشكل منفـصل         
  . نشر عملية حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة بعد انتهاء العمليات القتالية الرئيسية

رعة للمـساعدة علـى اسـتعادة       وأعتقد أنه مـن الـضروري أن يعمـل اجملتمـع الـدويل بـس                - ٩٨
ــشمال      ــاب يف ال ــر اإلره ــصدي خلط ــايل والت ــة يف م ــسالمة اإلقليمي ــأن    . ال ــا ب ــت مقتنع ــا زل وم

التحــديات املعقــدة الــيت تواجــه مــايل تتطلــب اســتجابة شــاملة ومنــسقة ومتعــددة األوجــه، يف     
جـة املاسـة   وال أغـايل إذ أشـدد علـى احلا        . السياق األوسع الستراتيجية متكاملة ملنطقة الـساحل      

وأكرر دعويت إىل مجيع املاليني للمشاركة يف حـوار وطـين          . إىل إحراز تقدم يف املسار السياسي     
  . شامل يرمي إىل رأب الصدع الذي جر الويالت على بلدهم

وقــد تكــون هنــاك حاجــة إىل اســتخدام القــوة العــسكرية يف مرحلــة مــا، كخيــار أخــري      - ٩٩
ملنتسبني إليه، لكن من األمهية مبكان أن ُتبذل كـل اجلهـود   لتخليص الشمال من تنظيم القاعدة وا     

وبالتـايل جيـب    . للحد من اآلثار احملتملة هلذه العملية على اجملال اإلنساين وجمـال حقـوق اإلنـسان              
أن تراعى االعتبارات اإلنسانية يف عملية التخطيط منذ البداية من أجـل جتنـب املزيـد مـن معانـاة                    

  . خدماهتمإىل صول العاملني يف اجملال اإلنساين إىل من حيتاج السكان وتشردهم وكفالة و
فالوكــاالت اإلنــسانية تــشارك    .  علــى ُصــعد عــدة   ناشــطة بالفعــل  واألمــم املتحــدة    - ١٠٠

مشاركة كبرية يف الوصول إىل الفئات الضعيفة من السكان، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق        
ــشواغل املتعل اإلنــسان تقــيِّ    جمــالقــة حبقــوق اإلنــسان، واخلــرباء التقنيــون يف  م االحتياجــات وال

ويركز مبعـوثي اخلـاص ملنطقـة الـساحل         . االنتخابات قد شرعوا يف عملهم مع السلطات املالية       
على املسائل املطروحـة علـى نطـاق الـساحل، الـيت، إن مل تـتم معاجلتـها، سـتجعل التوصـل إىل                       

ب أفريقيا، فقـد رفـع مـستوى عملـه مـع         أما ممثلي اخلاص لغر   . حل دائم يف مايل أمرا مستحيال     
ــة،   ــة املالي ــسلطات االنتقالي ــدول غــرب    واجلماعــاتال ــصادية ل  يف مشــال مــايل، واجلماعــة االقت

ــا مــن أجــل دعــم املفاوضــات،     يقــدم املخططــون العــسكريون املــساعدة إىل  علــى حــنيأفريقي
 وأعتقد أنه سـيكون     .اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف جمال تطوير مفهوم بعثة الدعم          

من األنسب لشركاء األمم املتحـدة يف مـايل وللمنطقـة وللمجتمـع الـدويل أن يقومـوا مبـا يلـزم                      
يف اجملاالت األخرى، مـن قبيـل مكافحـة اإلرهـاب والعمليـات العـسكرية اهلجوميـة احملتملـة يف                  

  .يهاالشمال، اليت ال تكون األمم املتحدة هي اجلهة األنسب لالضطالع بدور مباشر ف


	تقرير الأمين العام عن الحالة في مالي
	أولا - مقدمة
	1 - يُقدَّم هذا التقرير عملاً بقرار مجلس الأمن 2071 (2012) المعتمد في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الذي طلب فيه المجلس إليّ أن أقدّم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، ولا سيما فيما يتعلق بدعم الأمم المتحدة للعملية السياسية في مالي، والتخطيط للنشر المحتمل لقوة عسكرية دولية لمساعدة القوات المسلحة المالية على استعادة المناطق المحتلة في شمال البلد. ويوجز التقرير التطورات السياسية والأمنية الرئيسية في مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012، ويحدّد الاستجابة المتعددة الأبعاد للأمم المتحدة تجاه الأزمة، ويعرض الأنشطة التي قامت بها المنظمة لتنفيذ القرار، ويقدم توصيات بشأن سبل المضي قدماً.
	ثانيا - التطورات منذ كانون الثاني/يناير 2012 واستجابات الأمم المتحدة للأزمة
	ألف - التطورات السياسية والأمنية
	2 - تواجه مالي أزمة عميقة ذات عواقب خطيرة من النواحي السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية ومن حيث حقوق الإنسان. ويتهدد الخطر وحدة البلد الوطنية، وسلامته الإقليمية، وتقاليده بوصفه بلداً ديمقراطيا علمانياً متعدد الأعراق. ومنشأ الأزمة أحوال هيكلية بعيدة العهد من قبيل ضعف مؤسسات الدولة؛ وعُقْم الحكم؛ وهشاشة التماسك الاجتماعي؛ وعمق إحساس الطوائف في الشمال بإهمالهم وتهميشهم ومعاملتهم معاملة جائرة من قبل الحكومة المركزية؛ وضعف المجتمع المدني واعتماده على الخارج رغم كونه نابضاً بالحياة؛ وتأثيرات تدهور البيئة وتغير المناخ والصدمات الاقتصادية.
	3 - وقد فاقم هذه الأحوال عوامل جدّت مؤخرا مزعزعة للاستقرار. ويُنظر في الداخل إلى النخبة الحاكمة في مالي من قبل جهات عديدة باعتبارها تتسم بالفساد والمحسوبية والتعسف في استعمال السلطة. وهناك إحساس شائع داخل القوات المسلحة، وبخاصة في صفوف الجنود، بأن الحكومة المركزية أهملت واجباتها إذ حوّلت قدراً كبيراً من الموارد المخصصة لجهود مكافحة العصيان في الشمال لإثراء قلة فاسدة من كبار الضباط. وهكذا تضعضعت باطراد قدرة الوحدات العسكرية المنشورة في الشمال، نتيجة لضعف الإمدادات، وعُطل المعدات، وانخفاض الروح المعنوية.
	4 - وفي أواسط كانون الثاني/يناير 2012، قامت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، إضافة إلى جماعات مسلحة إسلامية، منها حركة أنصار الدين، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، فضلاً عن المنشقين عن القوات المسلحة المالية، بشن سلسلة من الهجمات على القوات الحكومية في شمال البلد. وقد شجع تمّرد الطوارق وجود مقاتلين مجهزين جيداً عائدين من ليبيا في أعقاب سقوط النظام هناك.
	5 - وفي 22 آذار/مارس، تمرد جنود متذمرين، من الوحدات التي هزمتها جماعات مسلحة في الشمال، مما أدى إلى وقوع انقلاب عسكري. واستولى على السلطة مجلس عسكري يمّثل اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية وإعادة بناء الدولة، بقيادة النقيب أحمدو سانوغو، أوقف العمل بالدستور وحل المؤسسات الحكومية.
	6 - وقد عجّل الانقلاب بانهيار الدولة في الشمال، مما مكّن الحركة الوطنية لتحرير أزواد من أن تسحق بسهولة القوات الحكومية في مناطق كيدال، وغاو، وتمبوكتو، وتعلن استقلال ”دولة أزواد“ في 6 نيسان/أبريل. وأعقب ذلك بوقت قصير ظهور توترات بشأن النُهُج الأيديولوجية والبرنامجية في صفوف الجماعات المسلحة في الشمال، وبحلول 18 تشرين الثاني/نوفمبر كانت حركة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا قد طردتا الحركة الوطنية لتحرير أزواد من المدن الرئيسية: غاو، وتمبوكتو، وكيدال. وتسيطر هاتان الحركتان الآن على ثلثي أرض مالي.
	7 - وبعد الانقلاب مباشرة، قام رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 27 آذار/مارس بتعيين رئيس بوركينا فاسو وبليز كومباوري للتوسط في الأزمة. كما أعلنوا تفعيل القوة الاحتياطية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وقوامها 000 3 جندي، لاستخدامها إذا رفض المتمردون قبول حل سلمي للنزاع في الشمال. وفي 6 نيسان/ أبريل، وقّع المجلس العسكري والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اتفاقا إطاريا أفضى إلى استقالة الرئيس أحمدو توماني توري في 8 نيسان/أبريل، وتعيين رئيس الجمعية الوطنية، ديونكوندا تراودي، رئيساً مؤقتاً في 12 نيسان/أبريل. وقد نص الاتفاق على إنشاء حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء ذي سلطات تنفيذية، يكون مسؤولاً عن تنظيم الانتخابات - التي كان مقرراً عقدها مبدئياً في آذار/مارس - ومعالجة الأزمة الأمنية والإنسانية في الشمال. كما نص الاتفاق على سن قانون عفو عن أعضاء المجلس العسكري يعتمده البرلمان. غير أن الاتفاق فشل في معالجة مسائل مهمة من قبيل الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، وطرائق تنظيم الانتخابات، ودَوْر المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية. وفي 17 نيسان/أبريل، عُيّن شيخ موديبو ديارا رئيساً مؤقتاً للوزراء.
	8 - ولم يدعم الانقلاب أغلبُ الحرس الرئاسي (المعروف باسم ”الخوذ الحمر“)، الذي يُعتبر من خيرة القوات. وفي 30 نيسان/أبريل، قام الحرس الرئاسي بانقلاب فاشل. وقُبض على نحو 20 من أفراده الذين لا يزال اختفاؤهم المزعوم، فضلا عن الوضع الخاص بنحو 30 محتجزاً آخرين، مثار قلق. علماً بأن التحقيقات في هذه الحالات تمضي ببطء.
	9 - وفي 21 أيار/مايو، تعرّض الرئيس المؤقت للهجوم والضرب المبرح في مكتبه على يد مجموعة من المتظاهرين الذين يُزعم انحيازهم للانقلاب. وبعد شهرين من المعالجة الطبية في فرنسا، عاد إلى بامالكو في 27 تموز/يوليه، بعد تعهّد المجلس العسكري بضمان حمايته بدنياً. وأعلن لدى عودته، عن عزمه إنشاء مجلس أعلى للدولة يتألف من رئيس ونائبين للرئيس، يتولى أحدهما المسؤولية عن الحوار السياسي الوطني، ويتولى الآخر المسؤولية عن الأمور الأمنية؛ ومجلس وطني انتقالي استشاري؛ ولجنة تفاوض وطنية. ويُتوقّع أن تشارك هذه اللجنة في محادثات سلام مع تلك الجماعات في الشمال التي ترفض العنف والتطرف. وفي مرسوم صدر في 8 آب/أغسطس، عيّن الرئيسُ المؤقتُ النقيبَ سانوغو رئيساً ”للجنة العسكرية لمتابعة إصلاح قوات الدفاع والأمن“، لرصد إصلاح قوات الدفاع والأمن والإشراف على العمليات العسكرية. وفي 20 آب/أغسطس، أعلن رئيس الوزراء تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤلفة من 32 عضواً.
	10 - وتواصل مجموعة من الجماعات المسلحة، تضم كيانات إرهابية وأخرى مرتبطة بها، السيطرة على شمال مالي. ويُقال إن لديها نحو 000 3 مقابل اساسي، وإنها تجنّد المزيد، لا سيما من الأطفال. وهي مسلحة تسليحاً جيداً فلديها معدات متطورة نسبياً تم الحصول عليها من ليبيا وأسلحة تم الاستيلاء عليها من القوات المسلحة المالية. كما رسّخ تجار المخدرات وغيرهم من العناصر الإجرامية وجودهم في هذه المناطق ويقيمون علاقات تعاون مع الجماعات الإرهابية. علماً بأن مدن دوينتزا، وغاو، وميناكا، وأنسونغو، وغورما، هي الآن تحت سيطرة حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، التي يتألف معظمها من محاربين أجانب. أما تمبوكتو وتيساليت فكلاهما تحت سيطرة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على حين أن كيدال تسيطر عليها حركة أنصار الدين. وقد قام تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بتدمير عدد من الأماكن المقدسة والتاريخية والثقافية في تمبوكتو، بما فيها أماكن أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ضمن مواقع التراث العالمي. كما أنشأ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي شرطة إسلامية في داير، وغوندام، ودوينتزا، وفعلت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا الشيء نفسه في غاو. ويدعم حركة التوحيد والجهاد مقاتلون من جماعة بوكوحرام الإرهابية الناشطة أيضا في نيجيريا. ويقال إن لحركة أنصار الدين علاقات بجماعة بوكوحرام. وقد أقامت هذه الجماعات بيئة تُحرَّم فيها معظم الأنشطة الثقافية والترفيهية، رافضة الهويات الثقافية ومحاربة لها، ومقوّضة النسيج الاجتماعي للمجتمعات المحلية في الشمال. ويقال إن هذه الجماعات تدعم ما يبذله كل منها من جهود لاستبقاء سيطرتها على المناطق المحتلة، كما يتبين من مساعدة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا في صد محاولات بذلتها مؤخراً الحركة الوطنية لتحرير أزواد من أجل استعادة غاو.
	11 - وفي أعقاب الانقلاب، عرض ممثلي الخاص لغرب أفريقيا، سعيد دجينيت، على السلطات المالية دعم الأمم المتحدة لها. وترتب على ذلك، أن طلب الرئيس في رسالة مؤرخة 30 آب/أغسطس، مساعدة الأمم المتحدة على بناء قدرات السلطات الانتقالية المالية في مجالات: التفاوض السياسي، وإصلاح قطاع الأمن، والمساعدة الإنسانية. ووجّه وزير خارجية مالي رسالة مماثلة إلى ممثلي الخاص لغرب أفريقيا في 19 أيلول/سبتمبر طالباً المساعدة في مجالي الانتخابات والحوكمة.
	12 - واستجابة لهذين الطلبين، أوفدت بعثة تقييم أولية إلى باماكو في المدة من 1 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012، للعمل مع السلطات الانتقالية واستيضاح تفاصيل المساعدة المطلوبة. كما أجرى الفريق مناقشات مع قطاع عريض من المجتمع المالي، محقّقاً فهماً أفضل للحالة على أرض الواقع. وصاغ توصيات بشأن مساعدة الأمم المتحدة لتعزيز قدرة مالي في المجالات السياسية والعسكرية/الأمنية، ومجالات الحوكمة والمساعدة الإنسانية وحقوق الإنسان، المنعكسة في جزء لاحق من هذا التقرير.
	13 - وهناك توافق عريض في الرأي على الحاجة إلى عملية سياسية لوضع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتعزيز المصالحة الوطنية؛ وإلى مساعدة عسكرية أجنبية لتحرير المناطق المحتلة في الشمال؛ وإلى إجراء انتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة النظام الدستوري بالكامل. غير أن هناك خلافات بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف.
	14 - ثم إن قادة المرحلة الانتقالية مرتبطون بتحالف هش فرضته الضرورة، مع تمثيلهم لدوائر ومصالح مختلفة، ومتنافسة أحياناً. كما أنهم يخضعون لضغط مكثّف من مجتمع منقسم على نفسه. ومن العوامل الأخرى المعقِّدة للوضع القائم عدم التوافق في مواقف شركاء البلد الرئيسيين، وهم ”البلدان الأساسية“، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والمجتمع الدولي على نطاقه الأوسع. ونتيجة لذلك، فإن المجال المتاح لهؤلاء القادة لصياغة رؤية استراتيجية مشتركة لبلدهم هو مجال ضيق للغاية. والواقع أن توطيد الشراكة بين القادة الماليين يمثل الإسهام الأهم الوحيد الذي يمكن أن ينهض به المجتمع الدولي في العملية السياسية في البلد. 
	15 - وقد وجد الفريق أن المؤسسة العسكرية المالية مسيّسة تسييساً بالغاً، ومنقسمة على نفسها انقساماً مريراً، وضعيفة التدريب والتجهيز. ويهدد هذا الوضع استقرار البلد وقد ينحرف بالمرحلة الانتقالية عن مسارها المتوخّى. غير أن هناك وحدات عسكرية وأُمنية تحتفظ بنواة من الضباط والجنود المهنيين، إضافة إلى الحد الأدنى من الفعالية. ثم إن التسلسل القيادي العسكري يبدو مُصمِّما بصورة متزايدة على إعادة تنظيم نفسه لمواجهة التهديدات المباشرة التي تمثلها الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات الإجرامية في الشمال.
	16 - وعلم الفريق أيضا أن قوات الدفاع والأمن المالية لم تكن تتلقى في السنوات الأخيرة تدريباً كافياً كما أنها ضعيفة التجهيز والدعم. كما أنها تفتقر إلى آليات ذات كفاءة للسيطرة والرقابة المدنية. وقد أعرب العديد ممن تحادث معهم الفريق عن رأي مفاده أن النخبة الحاكمة للبلد تدخلت في عملية التجنيد ونُظُم التدريب والترفيه. وقد أدّى ذلك إلى تشويه سلسلة القيادة، والنيل من الأهلية المهنية للعسكريين، وتدمير روح الجماعة، وإشاعة الاستياء بين الضباط والجنود.
	باء - الوضع الإنساني
	17 - منذ أواسط كانون الثاني/يناير، حينما بدأ الهجوم العسكري للمتمردين، أخذ الوضع الإنساني في البلد يتدهور بالتدريج. وقد اتسع نطاق الأزمة الإنسانية بالنسبة للسكان المحليين العاجزين عن مواجهة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي العام في المنطقة المزمن وعن القيام في الوقت نفسه بمواجهة التدفق الضخم للمشردين.
	18 - وتشرَّد المدنيون على نطاق واسع كنتيجة مباشرة للاقتتال في الشمال. فوفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اضطر ما مجموعه 000 412 شخص على الفرار من ديارهم اعتباراً من 1 تشرين الثاني/نوفمبر. ويشمل هذا الرقم 000 208 لاجئ تستضيفهم حالياً، بوركينا فاسو، وتوغو، والجزائر، وغينيا، وموريتانيا، والنيجر. وهناك 000 204 شخص آخرين مشردون داخلياً يعيشون حالياً في ظروف بالغة الصعوبة، معتمدين على المساعدة الإنسانية وتضامن الأقارب والأصدقاء الذين يقومون باستضافتهم.
	19 - ثم إن النظام الصحي في الشمال معطَّل. وعلى حين أن فاشية الكوليرا هي تحت السيطرة، إذ لم تحدث حالات جديدة منذ ما يزيد على شهر، يتعين رصدها عن كثب، فإن أي تحرّك للسكان في سياق تقل فيه إمكانية الحصول على خدمات مرافق الماء والإصحاح قد يزيد من خطر الكوليرا وأمراض أخرى. هذا، وإن تحرّك السكان، بما في ذلك الماشية في كثير من الأحيان، يتسبب في مزيد من الضغط على الموارد الطبيعية الشحيحة (المراعي والماء) وزيادة مخاطر النزاع بين اللاجئين والسكان المحليّين. وعلى حين بدأ الوضع المتعلق بالأمن الغذائي والتغذوي تقل خطورته في جنوب البلد حيث يتركّز حوالي 80 في المائة من الاحتياجات، لا تزال الفجوات الإنسانية الحرجة تعاني من نقص التمويل في القطاعات الرئيسية، وتتطلب المعالجة كضمان استدامة المنجزات الإنسانية. وقد أدى انهيار الدولة في الشمال إلى انكماش شديد في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية.
	20 - وهناك قيود على وصول منظمات المساعدة الإنسانية الدولية وصولاً مباشراً إلى السكان المدنيين المحتاجين إلى المساعدة، بمن فيهم المشردون داخلياً وتواصل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العمل، من خلال موظفيهم الوطنيين وبتعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني، وقادة المجتمع والمؤسسات الدينية، للقيام بتدخلات بالغة الأهمية، ولكن انعدام الأمن السائد يحد عملياً من نطاق وصولهم إلى السكان، الذي أصبح مقصوراً أساساً على المناطق الحضرية في تمبوكتو، وغاو، وكيدال.
	جيم - حالة حقوق الإنسان وحماية المدنيين
	21 - تواصل حالة حقوق الإنسان في مالي تدهورها، وبخاصة في شمال البلد، منذ كانون الثاني/يناير. ويقال إن جماعات إسلامية متطرفة ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القانون، والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وتجنيد واستخدام الجنود الأطفال، والتعذيب، ونهب المستشفيات، ويبدو أن نمط انتهاكات حقوق الإنسان وطبيعتها وانتشارها قد تغير منذ بدء الأزمة. وتفيد التقارير بأن الجماعات المسلحة قد ارتكبت انتهاكات خطيرة خلال الهجوم العسكري، بما في ذلك العنف الجنسي، والإعدام بإجراءات موجزة، والنهب. وفي البداية، عندما كانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد مسيطرة على أجزاء من البلد، كانت هناك تقارير تفيد بحدوث انتهاكات متفرقة لحقوق الإنسان. ومنذ سيطرة الجماعات الإسلامية المتطرفة، حركة أنصار الدين، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على تلك الأنحاء، أصبحت تُشاهَد أنواع أخرى من الانتهاكات، معظمها متعلق بتأويل بالغ التشدد للشريعة. فقد وقع عدد من حالات الإعدام والجلد والرجم، مع أشكال أخرى من العقوبة قاسية ولا إنسانية. وعلى حين أن أعداد هذه التجاوزات غير مرتفعة، فإنها تثير القلق من أنها قد تشير إلى نمط في سبيله إلى نشوء. كما يجري تقليص حرية الكلام والاجتماع، وحقوق المرأة والطفل.
	22 - وفيما يتعلق بالحالة في جنوب البلد، فإن الوضع الخاص بنحو 30 محتجزاً، فضلا عن الاختفاء المزعوم لنحو 20 جندياً فيما يتعلق بالانقلاب المضاد الذي وقع في 30 نيسان/أبريل هما أمران لا يزالان مثار قلق. وتمضي التحقيقات في هاتين القضيتين بخطى بطيئة، ومن الأهمية بمكان إجراء تحقيقات دقيقة وعاجلة في هاتين القضيتين وإنجازها في أقرب وقت ممكن. ولهذا أهمية خاصة في سياق طلب السلطات مساعدة من الأمم المتحدة لقوات الأمن المالية، إذ إن سياسة بذل العناية الواجبة التي تتبعها الأمم المتحدة تجعل مساعدة الأمم المتحدة لقوات الأمن غير التابعة للأمم المتحدة مشروطة باحترام تلك القوات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. كما وردت تقارير تفيد بقيام جماعات مسلحة معيّنة بوضع ألغام في عدد من المناطق الشمالية، وهذه مسألة بحاجة لأن تعالَج في إطار خطة تحقيق الاستقرار.
	23 - ويتبين من تتبع العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، والمرتبط بالنزاع في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حدوث انتهاكات جسيمة ضد النساء والفتيات في شمال مالي. ويقال إن الممارسة المعروفة باسم ”التسليم“ التي يتبعها المتمردون في غاو، تشمل الاغتصاب الجماعي الممنهج للنساء والفتيات اللاتي يُحتجزن عنوة طوال الليل في معسكرات المتمردين. وحيث أن أحياء المدينة تُستهدف بالتناوب وتُجبر على الوفاء بالتزاماتها الخاصة ”بالتسليم“لا يترك أي قطاع من المجتمع دون مساس به. علماً بأن السياق الثقافي في شمال مالي يعرّض غالبا النساء والفتيات التي يُغتصبن للنبذ من جانب أسرهن ومجتمعهن ويحرمهن من المرافقة الشخصية ومن شبكات الدعم إليهن في مسيس الحاجة إليها.
	24 - وأفيد عن حالات من الزواج القسري في جميع المناطق الواقعة تحت احتلال المتمردين، بما في ذلك حالات الشابات اللواتي أكرهن على الزواج من أفراد من الجماعات المسلحة في ظروف تكون فيها ترتيبات الزواج مجرد غطاء لإضفاء الشرعية على واقع الاختطاف والاغتصاب، التي قد تصل في بعض الحالات إلى الاسترقاق الجنسي.  
	25 - ونظراً إلى انتشار انعدام الأمن وصعوبة الوصول، لم يكن بوسع الأمم المتحدة التحقق من هذه التقارير وتحديد حجم الانتهاكات أو معرفة هوية مرتكبيها. وحيثما كان الوصول المباشر ممكناً، قدم كل من الأمم المتحدة وشركائها الدعم لتشغيل 10 مراكز توفر الدعم النفسي الاجتماعي والقانوني إلى الناجيات من ضحايا العنف الجنسي والجنساني. إلا أن ثمة حاجة ملحة لتوفير الخدمات الأساسية لهؤلاء الناجيات، بما في ذلك الدعم الطبي والنفسي الاجتماعي، والمساعدة الاجتماعية الاقتصادية. وواصلت الأمم المتحدة حث الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والشركاء الآخرين على توجيه رسائل قوية إلى جميع أطراف النزاع لوضع حد على الفور للاغتصاب والأشكال الأخرى من العنف الجنسي، والتشديد على أن مرتكبيها سيحاسبون على جرائمهم. وبالإضافة إلى ذلك، تبذل حالياً جهود لكفالة إدراج منع العنف الجنسي على النحو المناسب في جميع المناقشات المتصلة بوقف إطلاق النار واتفاقات السلام. 
	26 - وتشكل الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال في شمال مالي إحدى السمات البارزة للأزمة في مالي منذ اندلاعها. وتفيد التقارير بأن جميع الجماعات المسلحة في الشمال، بما في ذلك الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وحركة أنصار الدين، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، استهدفت الأطفال، مما أسفر عن تجنيد مئات القصر في صفوفها. ومما يبعث على القلق بصفة خاصة التقارير الواردة عن وجود معسكرات تدريب في غاو تديرها جماعات مسلحة، والتقارير الواردة عن تجنيد الأطفال الذي يجري عبر الحدود في مخيمات اللاجئين في بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر - وهي مخاطر تتهدد الحماية يعمل على معالجتها كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء العاملين في غوث اللاجئين في البلدان المجاورة. ووردت أيضاً مزاعم بشأن إلحاق الأطفال بميليشيات الدفاع عن النفس التي تدعمها الحكومة في جنوب البلاد.  
	27 - وقد سافر الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان إلى مالي في الفترة من 4 إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر لإجراء تقييم أولي لحالة حقوق الإنسان. وجرى تعميم ما توصل إليه من نتائج على نطاق واسع، لجملة أغراض منها إدراج تدابير ترمي إلى تخفيف ما للتخطيط للتدخل العسكري المقترح في مالي من آثار على حقوق الإنسان. وأرسلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضاً بعثة إلى مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر، في الفترة من 12 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان HRC21/25، الذي يطلب المجلس بمقتضاه إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن تقدم إلى المجلس في دورته الثانية والعشرين التي ستعقد في آذار/مارس 2013 تقريراً خطياً ”عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية مالي، ولا سيما في الجزء الشمالي من البلد“. وبالإضافة إلى ذلك، أجرت المفوضية تقييماً أوليا لأثر الأزمة على البلدان المجاورة في إطار هذه البعثة. 
	دال - التطورات
	28 - تأثرت الحالة الاقتصادية في مالي بسبب الأزمة السياسية والأمنية. ويُتوقَّع أن تدخل مالي مرحلة كساد في عام 2012، مع معدل نمو اقتصادي يبلغ -3.1 في المائة. وعلى الرغم من بعض عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، فقد تعطلت الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية العامة بشدة على نطاق البلد بأكمله. ومن أشد القطاعات تأثراً بهذه الأزمة، البناء، والصناعات الزراعية، والصناعات التحويلية، إضافة إلى جميع فروع قطاع الخدمات، بما في ذلك التجارة، والخدمات المالية. وتواجه مالي نقصاً في الإيرادات. ونتيجة الأزمة، شطبت الحكومة 400 بليون من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (أي ما يعادل 800 مليون دولار) باعتبار أنها غير قابلة للاسترداد من الإيرادات المستهدفة لهذا العام ومقدارها 1.34 تريليون من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية. وجرى خفض خطط الإنفاق وفقاً لذلك. وتسبب تعليق التمويل الخارجي من الجهات المانحة في عجز قدره 391 بليوناً من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (أي ما يعادل 782 مليون دولار) لعام 2012. 
	29 - وقد أثَّرت الأزمة أيضا على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية والظروف المعيشية للسكان. وتشير التقديرات الأولية إلى أن 000 663 شخص على الأقل قد وقعوا في براثن الفقر. وسكان المناطق الحضرية هم الأكثر تضرراً بسبب فقدان الوظائف في قطاعي البناء والخدمات والقطاع غير الرسمي وتوافد أعداد كبيرة من السكان المشردين إلى المدن. وفي حين كانت الحكومة تخطط لإيجاد 000 30 وظيفة في عام 2012، فقد 000 20 شخص وظائفهم بسبب الأزمة. 
	30 - وعقب حدوث الانقلاب وقيام بعض الشركاء في مجال التنمية بتعليق التعاون والمعونة في المجال الإنمائي، تصدر فريق الأمم المتحدة القطري الجهود الرامية إلى التنسيق بين الشركاء في مجال التنمية وحشدهم لاستئناف التعاون مع السلطات الانتقالية ومساعدتها في المحافظة على إمكانية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من تأثير الأزمة على حياة أكثر الفئات ضعفاً، وكفالة تحقيق الاستقرار الاجتماعي خلال المرحلة الانتقالية. ولهذه الغاية، وضع إطاراً موحدا لتقديم دعم الأمم المتحدة للمرحلة الانتقالية، مع التركيز على مجالات التدخل الرئيسية الثلاثة التالية: الحوكمة وتعزيز السلام؛ إمكانية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية؛ استمرار تقديم الدعم استجابة للأوضاع الإنسانية. ويجري حالياً تقديم الدعم إلى المؤسسات الانتقالية ومؤسسات الحكم الرئيسية لبناء قدراتها المؤسسية. وتبذل جهود لكفالة إدراج شواغل جميع الفئات المعنية الرئيسية في المجتمع المالي في العملية السياسية، ولا سيما في الحوار الوطني. وسيجري كذلك إعداد برنامج متكامل للسلام والتنمية في الشمال. وسيواصل فريق الأمم المتحدة القطري العمل على نحو وثيق مع السلطات الانتقالية، والشركاء في مجال التنمية، والمجتمع المدني لبناء القدرات المؤسسية والنهوض بالأنشطة الرامية إلى زيادة قدرة الماليين على الصمود، ولا سيما أكثرهم ضعفاً، أمام الصدمات الاجتماعية والاقتصادية. 
	ثالثاً - تنفيذ قرار مجلس الأمن 2071 (2012)
	دعم العملية السياسية

	31 - منذ اعتماد قرار مجلس المجلس 2071 (2012)، عززت الأمم المتحدة دعمها لما تبذله السلطات المالية من جهود لترسيخ تماسكها الداخلي، وتشجيع المصالحة الوطنية، وتعزيز مؤسسات الدولة، حتى يتسنى لها الإمساك تدريجياً بزمام حل الأزمة التي تعصف ببلدها. وشارك نائب الأمين العام، يرافقه مبعوثي الخاص لمنطقة الساحل، رومانو برودي، وممثلي الخاص لغرب أفريقيا، في الاجتماع الثاني لفريق الدعم والمتابعة المعني بالحالة في مالي، الذي عُقد في باماكو في 19 تشرين الأول/أكتوبر. وحضر هذا الاجتماع أيضاً ممثلون رفيعو المستوى للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والبلدان الأساسية، والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، والشركاء الثنائيين الرئيسيين. 
	32 - وأسهم مفهوم الاتحاد الأفريقي الاستراتيجي لحل الأزمة في مالي الذي اعتمد في باماكو ووافق عليه لاحقاً مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، إسهاماً كبيراً في تأطير الاستجابة الدولية للأزمة من خلال إتاحة المزيد من التنسيق بين الجهات المعنية المالية والأطراف الفاعلة الدولية. ويشمل هذا المفهوم الاستراتيجي أيضاً توصيات بشأن تحديات الحكم في مالي، وإعادة بسط سلطة الدولة في الشمال، وإصلاح القطاع الأمني، والتحضير للانتخابات. 
	33 - ومنذ الاجتماع الثاني لفريق الدعم والمتابعة، كثف ممثلي الخاص لغرب أفريقيا مساعيه الدبلوماسية المكوكية مع السلطات الانتقالية المالية، وجهات معنية وطنية أخرى، والقادة الإقليميين، ومفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ونظراً إلى توافق الآراء حول ضرورة وجود ركيزة سياسية قوية لمعالجة التحديات التي تواجهها مالي، فإن الهدف الرئيسي من هذه الاتصالات هو النهوض بعملية سياسية تتسق مع القرار 2071 والمفهوم الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي. وركزت هذه المناقشات بصورة رئيسية على تقريب وجهات النظر بين القادة الرئيسيين، بما في ذلك بشأن ضرورة عودة النظام الدستوري عبر الانتخابات، وإرساء أسس للمفاوضات ترمي إلى معالجة الشواغل المشروعة للطوارق والطوائف الأخرى في شمال مالي. 
	34 - وأظهرت المناقشات التي أجراها ممثلي الخاص لغرب أفريقيا صورة متباينة. فمن جهة، يتفق الماليون عموماً على ضرورة إرساء عملية سياسية قوامها ما يلي: الحوار الوطني (”المشاورات الوطنية“)؛ والمفاوضات مع الفئات والطوائف في الشمال التي لديها تظلمات مشروعة؛ والتحضير للانتخابات. ومن جهة أخرى، لا تزال هناك اختلافات عميقة قائمة بشأن ما إذا كان ينبغي للحوار الوطني أن يتخذ شكل منتدى تأسيسي يتمتع بصلاحيات لتعديل الدستور، أم شكل عملية تشاورية أكثر تواضعاً يكتفي فيها المشاركون بتبادل الآراء وتقديم التوصيات التي قد تأخذ بها السلطات التنفيذية أو لا تأخذ. وترى جماعات المعارضة ذات النفوذ أن الأعمال التحضيرية للحوار الوطني حتى الآن لم تشمل جميع الأطراف ولم تتسم بالشفافية بالقدر الكافي. ونتيجة ذلك، تهدد هذه الجماعات بمقاطعة العملية السياسية برمتها ما دامت شواغلها لم تعالج. ومن الواضح أن هذه الانقسامات الداخلية تمثل وحدها أهم عقبة أمام إحراز تقدم في العملية السياسية. ويتعين التصدي لها بصورة عاجلة وعلى نحو فعال. وفي هذا الصدد، أوضحت السلطات الانتقالية لممثلي الخاص أنها ترحب بمشاركة الأمم المتحدة مشاركة مباشرة في دعم العملية السياسية.
	1 - الحوار الوطني ووضع خريطة طريق للمرحلة الانتقالية

	35 - في تشرين الأول/أكتوبر، شكّل رئيس الوزراء لجنة تنظيمية تضم 50 عضوا بغرض التحضير للحوار الوطني، الذي ما سيبتّ في خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية والعملية الانتخابية. وقدمت اللجنة إلى الرئيس المؤقت ثلاث ورقات خيارات بشأن الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، والانتخابات، والمؤسسات الانتقالية. بيد أن هذه الاقتراحات لم تحظ بالترحيب بإجماع أعضاء الطبقة السياسية في مالي، الذين لا يتفق بعضهم على تكوين اللجنة التنظيمية وخطط الحكومة المتعلقة بعملية الحوار الوطني.
	36 - وقد اجتمع ممثلي الخاص لغرب أفريقيا، أثناء زياراته الأخيرة إلى مالي، مع الرئيس المؤقت، ورئيس الوزراء، والنقيب سانوغو، ووزراء الخارجية والدفاع، والإدارة الإقليمية، ومكتب الجمعية الوطنية، وأمين المظالم، وكتل سياسية رئيسية والمجتمع المدني. وخلال تلك الاجتماعات، شدّد على أن المسؤولية الرئيسية عن معالجة الأزمة في بلدهم وتسويتها تقع على عاتق الماليين أنفسهم، مُؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة المحافظة على وحدة الهدف بين شركاء البلد الإقليميين والدوليين. وشجّع، بوجه خاص، جميع الجهات الفاعلة في مالي على تعزيز التماسك الوطني وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء حوار شامل، وتقديم خريطة طريق متسقة للمرحلة الانتقالية تتضمن جداول زمنية واضحة للانتخابات.
	2 - المفاوضات مع الجماعات التي تحتل شمال البلد

	37 - يبذل وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعني بمالي، بالتعاون مع البلدان الأساسية، مساع نشطة من أجل إيجاد تسوية عن طريق التفاوض للنزاع في شمال مالي. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أكد وفد من جماعة أنصار الدين، في اجتماع عُقد في واغادوغو بحضور وزير خارجية مالي، استعداده للدخول فورا في مفاوضات مع السلطات الانتقالية. والتزمت الجماعة بوقف أعمال القتال والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع، وتيسير إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأكدت أيضا رفضها لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتعهدت بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ويشجّع أيضا وسيط الجماعة الاقتصادية الحركةَ الوطنية لتحرير أزوَاد وجماعةَ أنصار الدين على اعتماد منهاج مشترك للتفاوض مع السلطات الانتقالية. 
	38 - وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، عقد ممثلي الخاص لغرب أفريقيا، أثناء وجوده في واغادوغو لإجراء مشاورات مع وسيط الجماعة الاقتصادية، اجتماعا مع الأمين العام للحركة، بلال أق الشريف، الذي أكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في مالي وأن إعلان استقلال أزوَاد الذي أصدرته الحركة في 6 نيسان/أبريل إنما كان القصد منه لفت انتباه المجتمع الدولي إلى مصير السكان في شمال مالي. وشدّد أيضا على أن الأمم المتحدة يمكن أن تؤدي دورا رئيسيا في مساعي البحث عن حل للأزمة مع وسيط الجماعة الاقتصادية.
	39 - واجتمع ممثلي الخاص لغرب أفريقيا مع وفد من جماعة أنصار الدين، التي يتزعمها الجباس أق إنتالا، وهو عضو مرموق في قيادتها، الذي أوضح أنه منذ عام 1963، والسكان في شمال مالي يعانون من التهميش، من جانب الإدارة المركزية وأن الميثاق الوطني لإعادة السلام والأخوّة والوحدة الوطنية في شمال مالي لعام 1992 واتفاق الجزائر لعام 2006 لم يعالجا مظالمهم. وأوضح أن الهدف من البيان الذي أصدرته حركة أنصار الدين ونأت فيه بنفسها عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كان اتقاء الوقوع في وضع يصبح فيه الحرب هي الخيار الوحيد. وذكر أنه على الرغم من عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة تنفيذا كاملا، ظلت الجماعة ملتزمة بخيار التسوية عن طريق التفاوض دون شروط مسبقة. وأشاد بجهود بوركينا فاسو والجزائر الرامية إلى تعزيز الحوار، وحذّر من أن الخيار العسكري من شأنه اجتذاب الجهاديين إلى شمال مالي.
	40 - وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، اجتمع ممثلي الخاص لغرب أفريقيا، في أبيدجان، مع رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ورئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، الذي أبدى دعمه الكامل للجهود التي يبذلها وسيط الجماعة الاقتصادية بهدف تهيئة الظروف اللازمة للتعجيل ببدء عملية المفاوضات بين سلطات مالي والجماعات المسلحة والمتمردة في الشمال، استنادا إلى المعايير الرئيسية التي تم التأكيد عليها مجدّدا في البيان النهائي الصادر عن الهيئة في دورة استثنائية عقدت في أبوجا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر. وأكّد السيد واتارا أيضا على أنه تمشيا مع أحكام القرار 2071 (2012) والمفهوم الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي، يتعين على المجتمع الدولي أن يساعد وفي الوقت نفسه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على اتباع النهج الثنائي المسار لمفاوضات مع الجماعات المنفتحة على الحوار، والاستعدادات العسكرية التي ستحقق في نهاية الأمر هدف تحييد أنشطة الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة في شمال مالي. وظل يواصل إقناع قيادة مالي بضرورة الإسراع باستحداث الآليات المتوخاة لإجراء المفاوضات.
	41 - وأكد ممثلي الخاص لغرب أفريقيا أيضا لجميع الأطراف المعنية في مالي أهمية السعي إلى تسوية عن طريق التفاوض للوضع في شمال البلد، كما أكد في هذا الصدد، على الطابع الملح لتشكيل لجنة المفاوضات التي أعلن عنها الرئيس المؤقت في تموز/يوليه. وأبدت السلطات الانتقالية ومعظم الماليين تأييدهم لإيجاد حل للأزمة عن طريق التفاوض. وفي هذا الصدد، حدّدت السلطات المعايير الواضحة التالية لمشاركتها في المفاوضات، وهي: احترام وحدة مالي وسلامتها الإقليمية؛ واحترام الطابع العلماني لدستور عام 1992؛ وضرورة أن تنأى الجماعات المعنية بنفسها عن الشبكات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، خصوصا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأكد الرئيس المؤقت أن الجهود جارية للتعامل مع تلك الجماعات. ومن شأن لجنة المفاوضات المتوخّاة، فور إنشائها، أن تكمّل تلك الجهود. ودعا رئيس الوزراء إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين السلطات الانتقالية وجماعات في شمال مالي وطلب أن يسلم وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مقاليدَ الأمور إلى الماليين تدريجيا. وطلب الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء كلاهما إلى الأمم المتحدة المساعدة في بناء قدرات لجنة المفاوضات المتوخاة. وتحقيقا لذلك، تم إيفاد خبير في مجال الوساطة تابع للأمم المتحدة للمساعدة في بناء قدرات الجهات الفاعلة المالية بهدف إجراء مفاوضات فعالة.
	3 - الانتخابات

	42 - حال الانقلاب دون إجراء الانتخابات الرئاسية في 29 نيسان/أبريل، على نحو ما كان مقررا في جدولها الزمني الأصلي. وقبل الانقلاب، كانت الأمم المتحدة تقدم الدعم الانتخابي التقني في عدة مجالات، منها تعزيز قدرات هيئات إدارة الانتخابات، وتدريب موظفي الاقتراع، وتوعية الناخبين وتسجيلهم.
	43 - وقد ترك احتلال شمال مالي البلد أمام ثلاثة خيارات هي: إعطاء الأولوية لإجراء انتخابات عاجلة من أجل الإسراع بتشكيل حكومة وبرلمان منتخبَين ديمقراطيا، بصرف النظر عن ضعف إمكانية الوصول إلى الشمال؛ أو الانتظار حتى يبلغ وجود الدولة في الشمال ما يكفي لإتاحة إجراء انتخابات في دوائر معينة؛ أو الانتظار حتى استعادة بسط سلطة الدولة كاملةً على جميع أنحاء البلد قبل إجراء الانتخابات. أما الخيار الأول فينطوي على خطر كبير يتمثل في استبعاد سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المتمردة والمسلحة، من العملية الانتخابية، الأمر الذي من شأنه أن يبعث أيضا برسالة مفادها أن الجنوب يقبل بالوضع الراهن في الشمال. وهذا الخيار ترفضه السلطات الانتقالية ومعظم الأحزاب السياسية ومجموعات المجتمع المدني. وأما الخيار الثاني فيفترض أن ما سيؤدي إلى إعادة بسط وجود جزئي للدولة هو عملية التفاوض، أو تدخل عسكري دولي، أو كلاهما معا، مما سيعزز مشاركة مجتمعات الشمال المحلية في الانتخابات وشرعية التصويت. وأما الخيار الثالث فيحمل في طياته احتمال أن يطول أمد المرحلة الانتقالية إلى أن تُستعاد سلامة مالي الإقليمية كاملةً. ومن المتوقع مناقشة هذه الخيارات، بالإضافة إلى جوانب الانتخابات التي يغلب عليها الطابع التقني، في إطار الحوار الوطني.
	44 - وقد تحوّلت بؤرة اهتمام الأمم المتحدة نحو مساعدة سلطات مالي على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية في أثناء الفترة الانتقالية. وتحقيقا لذلك، حُدّدت ثلاث خطوات يتعين اتخاذها فورا هي: إصلاح القوانين الانتخابية، وتنقيح سجلات الناخبين، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. بيد أن عددا من التحديات لا يزال ماثلا، بما في ذلك اتخاذ قرار بشأن توقيت الانتخابات واعتماد الأطراف المعنية في مالي جدولا زمنيا واقعيا وبالتراضي، واعتماد ميزانية، وتشكيل لجنة انتخابية وطنية مستقلة. 
	45 - وفي المستقبل، من المتوقع أن تؤدي الحالة الأمنية والحاجة إلى استبدال معدّات الانتخابات وهياكلها الأساسية في الشمال وبدء استخدام تكنولوجيات جديدة لتسجيل الناخبين، إلى زيادة تكلفة الانتخابات. وتوجد حاليا في باماكو بعثة للأمم المتحدة معنية بتقييم الاحتياجات الانتخابية بهدف مساعدة سلطات مالي على إعداد جدول زمني مفصّل وواقعي للانتخابات، مع مراعاة الخيارات المشار إليها أعلاه؛ والتوصية بسبل للتصدي للتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وإعادة تقييم الدعم التقني والمالي الذي تقدمه الأمم المتحدة للعملية الانتخابية.
	دعم العملية الأمنية
	46 - في حزيران/يونيه، شرعت مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في تقييم لجدوى نشر قوة لتحقيق الاستقرار بهدف مساعدة السلطات المالية على استعادة السلامة الإقليمية للبلد. وعُقِد مؤتمر تخطيطي أولي في أبيدجان في الفترة من 11 إلى 15 حزيران/يونيه، قدمت له الأمم المتحدة والشركاء الدوليون دعماً في المجالين الاستشاري والتخطيطي. وقد أسفر المؤتمر عن وضع نهج للتصدي للأزمة الأمنية في مالي. وفي 14 حزيران/يونيه، قدمت الجماعة الاقتصادية والاتحاد الأفريقي طلباً بأن يأذن مجلس الأمن بنشر قوة لتحقيق الاستقرار تابعة للجماعة الاقتصادية لدعم العملية السياسية في مالي والمساعدة في الحفاظ على سلامتها الإقليمية ومكافحة الإرهاب في البلد. وعقب اتخاذ القرار 2056 (2012) المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012، واصلت الأمم المتحدة دعمها للجماعة الاقتصادية والاتحاد الأفريقي وبلدان المنطقة، لوضع الأهداف والوسائل والطرائق المتعلقة بالنشر المستهدف والتدابير الأخرى الممكنة.
	47 - وأُوفِدَت إلى باماكو بعثة للتقييم التقني لوضع خطط بشأن إمكان إيفاد قوة دولية لتحقيق الاستقرار، خلال الفترة بين 8 و 17 تموز/يوليه، بقيادة الممثل الخاص لمالي التابع لرئيس الجماعة الاقتصادية، عبده توريه شياكا. وضمت البعثة أعضاء القوة الاحتياطية التابعة للجماعة الاقتصادية والاتحاد الأفريقي. وشارك فريق متعدد التخصصات تابع للأمم المتحدة بصفة استشارية. 
	48 - وفي 2 آب/أغسطس، عرض رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية، في رسالة موجهة إليَّ، مفهوم الجماعة الاقتصادية المطروح لحل الأزمة في مالي. وتولت الجماعة الاقتصادية تنظيم مؤتمر آخر للتخطيط عقد في باماكو في الفترة من 9 إلى 13 آب/أغسطس، شاركت فيه السلطات المالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الشركاء الدوليين، وطُوِّر خلاله مفهوم العمليات المطروح للقوة التابعة للجماعة الاقتصادية، بالتشاور مع قوات الدفاع والأمن في مالي.
	49 - وفي 1 أيلول/سبتمبر، وَجَّهَت السلطات الانتقالية رسالة إلى الجماعة الاقتصادية تطلب فيها مساعدة عسكرية لإعادة تنظيم القوات المسلحة واستعادة السلامة الإقليمية في البلد. وفي 23 أيلول/سبتمبر، أرسلت السلطات الانتقالية رسالة أخرى إلى الجماعة الاقتصادية بشأن الشروط المتعلقة بنشر قوات الجماعة الاقتصادية في مالي. وطلبت السلطات الانتقالية في رسالة مؤرخة 18 أيلول/سبتمبر والجماعة الاقتصادية، في رسالة مؤرخة 28 أيلول/سبتمبر، إصدار قرار لمجلس الأمن يأذن بنشر قوة عسكرية دولية لمساعدة القوات المسلحة المالية، متصَرِّفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لاستعادة المناطق المحتلة الواقعة شمال البلد. 
	50 - ومنذ اتخاذ القرار 2071 (2012)، واصلت الأمم المتحدة مساعدة الجماعة الاقتصادية والاتحاد الأفريقي في جهود التخطيط المشترك الرامية إلى تحديد وسائل وطرائق نشر هذه القوة العسكرية الدولية. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر أَوفَدْت فريقاً متعدد التخصصات من الأمم المتحدة إلى أبوجا، للتشاور مع مفوضية الجماعة الاقتصادية، وتقييم جهود التخطيط الجارية، والتحضير لعقد مؤتمر للتخطيط المشترك. وشكَّل ”المفهوم الاستراتيجي“ لحل الأزمات إطاراً لمؤتمر التخطيط الذي عُقِد في باماكو في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر بمبادرة من الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية، بالتشاور الوثيق مع السلطات المالية، وبحضور مشاركين من ألمانيا والجزائر وفرنسا وكندا وموريتانيا والنيجر والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووُضِع مفهوم مشترك ومتوائم للعمليات، يحقق التوافق على المستوى الاستراتيجي بين خطط العمليات المستقلة لقوات الدفاع والأمن المالية، وبين القوة العسكرية الدولية المقترحة.
	51 - وقد أُقِر مفهوم العمليات المشترك المتوائم في وقت لاحق من جانب رؤساء أركان الدفاع في الجماعة الاقتصادية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، ومن جانب مجلس السلام والوساطة التابع للجماعة الاقتصادية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، ومن جانب رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي رسالة مؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر أُرسلت إلي مفوضية الاتحاد الأفريقي مفهوم العمليات المشترك المتوائم، والبيان الذي أصدره مجلس السلام والأمن في اجتماعه المعقود في اليوم نفسه. وفي ذلك البيان، حَثّ مجلس السلام والأمن ومجلس الأمن على أن يدعم دعما كاملا ”المفهوم الاستراتيجي“ ومفهوم العمليات المتوائم، وعلى أن يأذن، لفترة مبدئية مدتها سنة واحدة، بالنشر المقرر لـ ”بعثة للدعم الدولي بقيادة أفريقية لمالي“، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وحَث مجلس السلام والأمن مجلس الأمن أيضاً على الإذن بإنشاء مجموعة من عناصر الدعم تُموَّل من الأنصبة المقررة للأمم المتحدة، بهدف تيسير نشر البعثة وبدء عملياتها على وجه السرعة.
	52 - وفي إطار مفهوم العمليات المشترك المتوائم، يعيِّن الاتحاد الأفريقي، بالتشاور مع الجماعة الاقتصادية، ممثلاً خاصاً لرئاسة البعثة. ويضطلع الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي بمهام الرقابة السياسية والاستراتيجية فيما يتعلق بالأفراد العسكريين وأفراد الشرطة الذين تتألف منهم القوة الدولية. ويضم مكتب الممثل الخاص خبراء مدنيين وموظفين لشؤون الاتصال في مجالات من قبيل الشؤون السياسية، والشؤون الإنسانية، وحقوق الإنسان، وإصلاح القطاع الأمني، والعدالة والسجون، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
	ألف - الإطار الاستراتيجي للعمليات
	53 - يشار إلى مفهوم العمليات المشترك المتوائم الذي أقره الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بـ ”الإطار الاستراتيجي للعمليات“ اعترافاً بأن هدفه هو وضع إطار على المستوى الاستراتيجي لخطط العمليات المنفصلة وإن كانت مترابطة، الخاصة بأي قوة دولية وبقوات الدفاع والأمن المالية. ووضعه النهائي الاستراتيجي المنشود هو تهيئة الظروف اللازمة لقيام دولة مستقرة وديمقراطية تمارس سلطتها على إقليمها الوطني وتضطلع بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية السكان والممتلكات وسبل كسب الرزق، وتتصدى للتحديات الأمنية الإقليمية، لا سيما الإرهاب الدولي والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية. 
	54 - ويحدد الإطار الاستراتيجي للعمليات الطرائق التي يتعين على أي قوة دولية بقيادة أفريقية أن تتبعها لدعم قوات الدفاع والأمن المالية في تطوير ما يلزمها من قدرات؛ وفي استعادة المناطق المحتلة في شمال مالي؛ والحد من الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية والجماعات التابعة لها. وعلى الصعيد العسكري، يتمثل الوضع النهائي المنشود فيما يلي: استعادة السلامة الإقليمية في مالي والحد من المخاطر التي تشكلها الجماعات الإرهابية والجماعات التابعة لها وتقليص الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية؛ وتهيئة بيئة آمنة بشكل كاف بواسطة قوات الدفاع والأمن المالية التي تتوافر لديها قدرات عملياتية، بما يتيح توطيد سلطة الدولة وصون السلامة الإقليمية وحماية السكان؛ وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الخدمات الأساسية وإصلاح المرافق الاجتماعية وعودة السكان. وتحقيقاً لتلك الأهداف، يُقتَرَح نشر القوة الدولية في مالي لفترة أولية مدتها سنة واحدة.
	55 - وستُجرَى العملية في إطار الحدود الإقليمية لمالي، وعلى طول المناطق الحدودية وفي إطار المناطق المحددة في البلدان المجاورة، حسبما تقتضيه العمليات، رهنا بموافقتها ووفقاً للأطر القانونية الملائمة. ومع استعادة المناطق، تقوم السلطات المالية تدريجياً ببسط سلطة الدولة من جديد وترسيخ القانون والنظام وحفظ السلامة العامة. وحالما تتم استعادة السلامة الإقليمية، تتولى قوات الدفاع والأمن المالية دعم أنشطة تحقيق الاستقرار التي تقودها السلطات بغرض استعادة الأمن وحفظه في بيئة ما بعد انتهاء النزاع. وفي تلك المرحلة، تكون القوة الدولية قد حققت الغرض منها، وتنتهي بذلك هذه المرحلة من الولاية. أما العمليات الأخرى، المقرر تنسيقها مع الشركاء الإقليميين والدوليين، فسوف تستمر من أجل التصدي لما يتبقى من تهديدات إرهابية وإجرامية في منطقة الساحل.
	المهام المنوطة بالعملية الدولية التي تقودها أفريقيا

	56 - ستدعم القوة الدولية أجهزة الدفاع والأمن المالية في ثلاث مراحل متداخلة هي: بناء قدرات قوات الدفاع والأمن؛ واستعادة المناطق المحتلة في الشمال، والحد من خطر الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة التابعة لها والجريمة عبر الوطنية؛ والانتقال إلى أنشطة تحقيق الاستقرار التي تقوم بها السلطات للحفاظ على الأمن، وتوطيد سلطة الدولة من خلال القدرات المناسبة. 
	57 - وتحقيقا لتلك الغاية، ستساعد العملية الدولية في تجهيز قوات الدفاع والأمن المالية بالمعدات وتدريبها وتوفير الدعم اللوجستي لها، ومن المتوقع أن يتوفر معظم ذلك الدعم من الشركاء الدوليين، وأن يتيح لها الدعم الهجومي والتمكيني لقوات الدفاع والأمن لاستعادة المناطق المحتلة في شمال مالي. وعلاوة على ذلك، ستسهم الإجراءات التي تتخذها القوة الدولية في تهيئة بيئة آمنة لاستعادة سلطة الدولة، وذلك بعدة طرق منها إعادة نشر مؤسسات سيادة القانون والمؤسسات الأمنية واستعادة القانون والنظام والأمن العام والسلامة في الشمال في المناطق المستعادة. كما ستساعد القوة الدولية السلطات في تهيئة بيئة آمنة لإيصال المساعدة الإنسانية والعودة الطوعية للمشردين داخليا واللاجئين. وأخيرا، ستقوم القوة بدعم السلطات في الاضطلاع بمسؤوليتها الرئيسية عن حماية السكان فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي. وإضافة إلى ذلك، ستؤمن عناصر الشرطة في القوة الدولية موظفي البعثة ومبانيها ومعداتها؛ وتكفل أمن أفرادها وحريتهم في التنقل؛ وتعزز مركز تنسيق عمليات تأمين المؤسسات الانتقالية؛ وتدعم القدرات التشغيلية للأجهزة الأمنية الوطنية، بما في ذلك ما يتعلق بمكافحة الشغب، من خلال التدريب المتخصص، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
	تشكيل العملية التي تقودها أفريقيا وتكوينها

	58 - تضم العملية الدولية 300 3 فرد، بما في ذلك كتائب المشاة والقدرات التمكينية المناسبة، مثل المهندسين والدعم بالنيران والعتاد الجوي واللوجستيات، وعنصر للشرطة، بما في ذلك وحدات الشرطة المشكَّلة.
	59 - وسوف تُستمد القوات العسكرية وأفراد الشرطة من القوة الاحتياطية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومن المساهمات المقدمة من البلدان الأخرى، مع التركيز على تكوين كتائب من أجل تحسين التشغيل البيني والتماسك، ومع القدرات المناسبة للبيئة الصحراوية والتهديد في شمال مالي. وقد تلقت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعهدات بقوات عسكرية وأفراد شرطة من عدد من الدول الأعضاء، وأجرت بعض التقييمات الميدانية. ويلزم إعادة تأكيد التعهدات، وإجراء تقييمات لقدراتها، بما في ذلك مقابل الاحتياجات النهائية للقوة من أجل تحديد الثغرات الحرجة في القدرات. ولا تزال التعهدات مطلوبة، بما في ذلك عتاد وأفراد الدعم الجوي (الطائرات المقاتلة وطائرات الخدمات والنقل الجوي اللوجستي) والمهندسين وقدرات الدعم بالنيران الإضافية والاستخبارات ومعدات مكافحة الأجهزة المتفجرة المرتجلة، والتدريب. ويلزم أيضا بعض التدريب الأساسي والمتخصص والمعدات بناء على الاستعداد الفردي للعناصر العسكرية. وقد يكون الاتحاد الأفريقي، بالتشاور الوثيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في وضع أفضل للاضطلاع بمهمة تكوين القوات وبناء القدرات المطلوبة استنادا إلى مبادئ القوة الاحتياطية الأفريقية وستكون القدرة على استمداد الأفراد والقدرات العسكرية والشرطية المطلوبة بالغة الأهمية في ضمان نجاح تنفيذ العملية.
	تشكيل قوات الدفاع والأمن المالية وقدراتها

	60 - ستوفر قوات الدفاع والأمن المالية 000 5 فرد من أجل العملية العسكرية لاستعادة المناطق المحتلة في الشمال، على حين تواصل القوات المتبقية توفير الأمن في الجنوب. وستتوفر القوات الإضافية المطلوبة للعمليات من خلال التجنيد والتدريب، واستخدام الحرس الوطني، حسب الاقتضاء.
	61 - ويشكل توافر المعدات تحديا، نظرا لفقد قدر كبير منها نتيجة لانسحاب القوات المسلحة المالية من المناطق الشمالية في أوائل عام 2012، مع مراعاة انخفاض معدلات صلاحية المعدات. وفي حين سيضطلع شريك ثنائي بمراجعة للحسابات، تواجه القوات المسلحة المالية ثغرات حرجة في القدرات بما في ذلك اللوجستيات (القدرة والمعدات والمركبات المرتبطة بها) والدعم الجوي (المسلح والخدمي والمتصل بالنقل) والمركبات القتالية الرئيسية (لا سيما ناقلات الأفراد المدرعة) والأسلحة ومعدات الاتصال. وتشير مراجعة مبدئية لحسابات المؤسسات الأمنية (الشرطة الوطنية والدرك الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية) إلى أنها لديها أيضا نقص في المعدات والدعم اللوجستي، بما في ذلك معدات النقل ومكافحة الشغب.
	62 - وهناك أيضا حاجة إلى دعم العملية الطويلة الأجل لتغيير هيكل القطاع الأمني. ويلزم موازنة هذا الأمر مع الجهود الآنية الرامية إلى تعزيز القدرات التنفيذية لاستعادة السلامة الإقليمية على النحو المبين أعلاه. واعترف اتفاق 6 نيسان/أبريل الإطاري بدعم قطاع الأمن كأولوية رئيسية، وأنشأت السلطات لجنة عسكرية لرصد إصلاح قوات الدفاع والأمن، على النحو المنصوص عليه فيه.
	آليات القيادة والمراقبة والتنسيق

	63 - سيضطلع بعملية تحقيق الأهداف المبينة أعلاه قوتان، هما القوة الدولية وقوات الدفاع والأمن المالية. وستتحمل السلطات المسؤولية الرئيسية عن استعادة السلامة الإقليمية، مع دعم القوة الدولية لها. وستقود القوات المالية هذه العمليات، مع تقديم القوة الدولية الدعم الهجومي والتمكيني. وسيضطلع بقيادة العمليات العسكرية قائدان مستقلان، أحدهما لقوات الدفاع والأمن المالية، والثاني للقوة الدولية التابعة لرئيس الأركان المالي، وممثل خاص يعينه الاتحاد الأفريقي. وسيتم إنشاء مركز تخطيط وتنسيق مشترك لدعم كلا القائدين، من أجل تنسيق العملية وتعزيز قابلية التشغيل البيني.
	64 - كما سيتم إنشاء آلية تنسيق مشتركة تتكون من وزراء دفاع مالي والبلدان المساهمة بقوات والبلدان الأساسية، والجزائر وموريتانيا والنيجر فضلا عن الأطراف المهتمة الأخرى، لتقديم الدعم للممثل الخاص ومساعدته. وسيشكل رؤساء أركان دفاع البلدان الأعضاء فريقا عاملا استشاريا تقنيا فرعيا. وسوف تشارك الأمم المتحدة والشركاء الدوليون الآخرون أيضا في آلية التنسيق المشتركة، حسب الاقتضاء. وسوف تقوم الأطراف المعنية التي تقدم الدعم إلى البعثة، بالتشاور مع الممثل الخاص، بتنسيق أنشطتها وتيسير تنفيذ الدعم من خلال منتدى لتنسيق الشركاء. ويمكن للشركاء أيضا المساهمة مباشرة، حسب الاقتضاء، على الصعيدين السياسي والتعبوي.
	2 - الاحتياجات من الدعم اللوجستي

	65 - سوف يلزم القوة الدولية وقوات الدفاع والأمن المالية توفير الدعم اللوجستي للعملية. هذا بالإضافة إلى القدرة والاحتياجات الأخرى للاستعداد التشغيلي للقوتين. ومن المتوقع أن يلزم الدعم اللوجستي وأشكال الدعم الأخرى بمستوى ملائم في الميدان في جميع المراحل التنفيذية عن طريق سلسلة الإمدادات التي سيتم وضعها، ويتوقف هذا على توفير وسائل النقل المطلوبة. وسوف يتم إنشاء قاعدة لوجستيات رئيسية للحفاظ على المخزون الاحتياطي الاستراتيجي وتعهده، وتقديم الخدمات المركزية، فضلا عن قواعد إضافية، حسب الاقتضاء، بما يشمل الخدمات الطبية والصيانة والإمدادات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومحطات التموين بالوقود، والخدمات الهندسية. ويلزم في البداية تحقيق الاكتفاء الذاتي لوحدات القوة الدولية أثناء نشرها لمدة 90 يوما على الأقل، يلزم بعدها الدعم من خلال ترتيبات خارجية. وسيتطلب ذلك التخزين المسبق للمخزونات المتنقلة وإنشاء قدرات لوجستية رئيسية، مثل الوقود والغذاء والماء، قبل عمليات نشر القوات. ويحدد الإطار التنفيذي الاستراتيجي عشرة أيام للاكتفاء الذاتي. ولذلك، يتعين سد الفجوة الناتجة عن ذلك من خلال الدعم الخارجي.
	3 - تحليل الإطار الاستراتيجي للعمليات والعملية المقترحة

	66 - جاء الإطار الاستراتيجي للعمليات نتيجة للمفاوضات بين الأطراف المعنية الرئيسية، ولا سيما السلطات المالية والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وذلك بدعم من الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك الأمم المتحدة. ويمكن للإطار الذي أقره الاتحاد الأفريقي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر أن يشكل أساسا مفيدا للنظر في دعوة الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن لإصدار قرار يأذن للبعثة الدولية المقترحة لتقديم الدعم بقيادة أفريقية إلى مالي، على الرغم من أن التخطيط للعملية لا يزال جاريا. ويمكنه أيضا أن يوفر أساسا لقيام القوة الدولية وقوات الدفاع والأمن المالية بوضع خطط تشغيلية متوائمة أكثر تفصيلا. غير أنه لا بد من مواصلة التخطيط المشترك لوضع كامل تفاصيل عمليات الطرفين. ويلزم أن يضع هذا التخطيط في الاعتبار التطورات السياسية اللاحقة وما يقابلها من تطورات في الميدان، وأن يضمن إيجاد بيئة آمنة للمدنيين وإيصال المساعدة الإنسانية. وسيلزم أيضا مزامنة التخطيط مع الخطط الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومراقبة الحدود، والتصدي للشبكات الإجرامية.
	67 - وستكون فعالية آليات القيادة والمراقبة والتنسيق أمرا أساسيا، وكذلك فعالية رقابة الحكومة الشرعية والرقابة الدولية. وسيلزم أن تضمن جهود التخطيط المستمرة الموصى بها أعلاه إجراء المزيد من التطوير لآليات القيادة والمراقبة والتنسيق هذه. ويمكن أيضا أن يصدر عن جهود التخطيط المشترك الجارية الأخرى تقسيم واضح على المستوى التعبوي للأدوار والمسؤوليات بين القوة الدولية والقوات المسلحة وقوات الأمن المالية.
	68 - ويسمح الإطار الاستراتيجي للعمليات بالعواقب غير المقصودة التي قد تسببها العملية العسكرية في الحالة الهشة للحالة الإنسانية ولحقوق الإنسان في شمال مالي، ومن ثم في فرص تحقيق سلام مستدام. وينبغي أن يندرج الالتزام الشامل للسلطات بضمان توفير الحماية والأمن لجميع المواطنين، على أساس شامل وغير تمييزي، في أعمال التخطيط اللاحقة وأداء المهام الموكلة لكلا القوتين. وينبغي أن تضمن عملية التخطيط المستمرة تفعيل هذا الإقرار في الخطط التفصيلية، بما في ذلك فيما يتعلق باحتمال زيادة تشرد الأشخاص مع عواقب مباشرة على العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة، وإمكانية إحداث هجمات انتقامية موجهة. وينبغي للتدريب الملائم في مجال القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتنسيق المدني - العسكري، وحقوق الطفل، وإزالة الألغام لأغراض إنسانية، والحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، أن يشكّل جزءا من الأعمال التحضيرية في هذا الصدد. وينبغي نشر قدرات استشارية ورقابية في المجال الداخلي ومجالي حقوق الإنسان والقانون الإنساني في إطار البعثة لضمان اتخاذ التدابير لامتثالها الصارم للقانون الدولي والمساءلة.
	69 - ويستند التنفيذ الفعال للإطار الاستراتيجي للعمليات إلى افتراض أن القوة الدولية وقوات الدفاع والأمن المالية تمتلك القدرات اللازمة، وأنها مدعومة بهذه القدرات، بما في ذلك القدرة على العمل في بيئة صحراوية ومواجهة التهديدات التي جرى تحديدها في شمال مالي مواجهة فعالة. ولا يزال يتعين إيجاد تلك القدرات. وسيكون تقديم الدعم الخارجي الكبير والآني فيما يتعلق بالتدريب والمعدات واللوجستيات والتمويل لكل من العملية الدولية وقوات الدفاع والأمن المالية بالغ الأهمية في ضوء القدرات اللازمة، وفي ظل الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية والجماعات المرتبطة بها والأنشطة الإجرامية المنظمة عبر الوطنية. وسيلزم الدعم الخارجي لأنشطة مكافحة الإرهاب، ولتنسيق مراقبة الحدود والمكافحة الإقليمية المستدامة للإرهاب ومكافحة الاستراتيجيات والعمليات الإجرامية عبر الوطنية.
	70 - وتتطلب معرفة الاحتياجات المحددة في مجالات التدريب والمعدات والسوقيات إجراء تقييم عاجل للقدرات العسكرية والشرطية كل على حدة. وسيكون من الأهمية بمكان في هذا الصدد تنسيق الأدوار والمسؤوليات وتقسيمها بشكل واضح فيما يتعلق بهذا التقييم وما يعقبه من سد أي ثغرات موجودة بين السلطات المالية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين الآخرين. ومن الممكن عقد مؤتمر للمانحين يمكن أن يتواصل فيه تحديد أدوار ومسؤوليات كل طرف وجمع التعهدات المتعلقة بالتمويل أو المساهمات العينية. وحث أيضا مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيانه الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر مجلس الأمن على إنشاء صندوق استئماني لذلك الغرض.
	71 - وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، نظر مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في مفهوم لإدارة الأزمة يقدم في إطاره التدريب والمشورة في المجال العسكري للقوات المسلحة المالية. ومن المتوقع النظر في المفهوم للحصول على موافقة المجلس في 10 كانون الأول/ديسمبر. وعلاوة على ذلك، أكد المجلس أهمية الدعم المالي الكافي للعملية في مالي التي تضطلع بها دول المنطقة والمنظمات الإقليمية والشركاء الدوليون الآخرون، وأشار إلى استعداده لتقديم الدعم، وطلب إلى المفوضية الأوروبية الاستعداد لحشد الأموال من مرفق السلام الأفريقي.
	72 - وستتطلب أيضا أي جهود ترمي إلى بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء البلد، وتمكين العمل الإنساني، وحماية المدنيين، ودعم الفئات الضعيفة، وتعزيز الحوار والحوكمة على الصعيد الوطني مساعدة دولية ذات أهداف محددة في العديد من المجالات الحاسمة. وستواجه القوة الدولية وقوات الدفاع والأمن المالية خطرا كبيرا من الأجهزة المتفجرة المرتجلة والألغام الأرضية، وهو ما من شأنه أن يؤثر أيضا في سلامة إيصال المعونة الإنسانية، وفي عودة المشردين داخليا واللاجئين. وسيلزم أيضا توفير التدريب والدعم الاستشاري والمعدات الأساسية لكل من القوتين للقيام بأنشطة إزالة الألغام، والتخلص من الذخائر المتفجرة، وأنشطة مكافحة الأجهزة المتفجرة المرتجلة، فضلا عن استعادة الأسلحة والذخائر في المناطق المستعادة من الجماعات الإرهابية والجماعات المرتبطة بها. وسيكون من الضروري تنسيق الدعم الخارجي المقدم للإجراءات المتعلقة بالألغام وإنشاء القدرات الوطنية في هذا القطاع. 
	73 - وسيتطلب تحقيق الاستقرار تعزيز منظومة القيادة والمراقبة التابعة للشرطة الوطنية وإعادة بناء هياكل إنفاذ القانون التابعة للحكومة في الشمال، بما في ذلك تدريب وتجهيز وحدات الدرك وشرطة المناطق، وآليات إدارة الحدود، والتعاون الإقليمي. وسيكون تقديم المساعدة لإصلاح قطاع العدل، بما في ذلك السجون والمحاكم المحلية في الشمال، ولتعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء في المناطق المستعادة لازما بشكل متزامن مع تقديم الدعم إلى مبادرات العدالة الانتقالية. وسيتطلب توطيد السلام برنامج مساعدات مكتملا لعودة المشردين داخليا واللاجئين وإدماجهم المستدام. وأخيرا، سيلزم برنامج أولي لمعالجة مسألة نزع السلاح وإعادة إدماج المقاتلين السابقين، بمن فيهم الأطفال، بحيث يشمل مساعدة الفئات الضعيفة من السكان المرتبطة بالمقاتلين السابقين. 
	74 - وفي الأجل الطويل، ستستفيد مالي من تعزيز حوكمة القطاع الأمني، والرقابة والمساءلة فيه، بما في ذلك هياكل الإنذار المبكر في الشمال، وتعزيز المجتمع المدني في البلد، ولا سيما الجماعات النسائية والشبابية. وعلاوة على ذلك، وفي ضوء تدهور حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بهجوم عسكري في الشمال، ينبغي توخي وجود عنصر قوي لحقوق الإنسان يتبع الأمم المتحدة في إطار وجود الأمم المتحدة المتعدد الأبعاد الذي يستهدف رصد الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وتقديم تقارير علنية عنها والتصدي لها، بما في ذلك القيام بعملية عسكرية في نهاية المطاف. وينبغي أن يسهم عنصر حقوق الإنسان في المصالحة الوطنية والدولية، والمساءلة، والجهود الإنسانية، ويشارك في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إصلاح قطاع العدالة والأمن، وأن يدعم توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان. ومن أجل تعزيز استقلال وفعالية قدرة الأمم المتحدة هذه في مجال حقوق الإنسان، ينبغي أن تنشر أي قوة لتحقيق الاستقرار قدرة مشابهة بشكل منفصل. ومن المهم أيضا البدء في التخطيط للإجراءات التي يلزم أن تواكب أو تعقب أي عملية عسكرية في الشمال فيما يتعلق ببسط سلطة الدولة، بما في ذلك سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، والإجراءات المتعلقة بالألغام، والتعاون الإقليمي، وإصلاح قطاع الأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية المؤسسية، والتسريح الأولي، ونزع السلاح وإعادة إدماج المقاتلين السابقين، وحماية اللاجئين العائدين والمشردين داخليا.
	رابعا - الملاحظات والتوصيات
	75 - يساورني قلق بالغ إزاء الأزمة المتفاقمة في مالي، التي تشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين. فشمال مالي معرض لخطر أن يصبح ملاذا دائما للإرهابيين والشبكات الإجرامية المنظمة، حيث يُخضع الناس لتفسير متشدّد للغاية للشريعة الإسلامية وتُنتهك حقوق الإنسان انتهاكا ممنهجا. ومن اللازم اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة الحكومة وشعب مالي على إعادة توحيد البلد، والعودة السريعة إلى النظام الدستوري، وحرمان تنظيم القاعدة والمنتسبين إليه من تهديد الدولة والبلدان المجاورة والمجتمع الدولي ككل. 
	76 - وتقتضي هذه الأزمة المعقدة استجابة متعددة الجوانب ومتكاملة، تُنسق فيها الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية والأبعاد المتصلة بحقوق الإنسان تنسيقا محكما ويعزز بعضها بعضا. ولا بد أيضا من معالجة التحديات التي تواجه مالي من منظور سياق أوسع لمنطقة الساحل الشديدة الاضطراب. ومن الأسباب الكامنة وراء الأزمة الحالية أسباب متأصلة في مالي. وأما الأسباب الأخرى، ومنها التغيرات المناخية والإيكولوجية الضارة، وسخط السكان المحليين، والإرهاب والجريمة المنظمة العابرين للحدود الوطنية، فهي أسباب ذات تأثير يعم المنطقة بكاملها. ولا يمكن التوصل إلى حل دائم لمشاكل مالي دون مواصلة تركيز الاهتمام بشدة على منطقة الساحل. ولهذا السبب، قرَّرْت تعيين رومانو برودي مبعوثا خاصا لي للمنطقة وأنطت به المهمة الرئيسية المتمثلة في وضع استراتيجية متكاملة للأمم المتحدة للمنطقة، وأعتزم عرضها على مجلس الأمن في أوائل عام 2013. 
	77 - وربما استدعى الأمر عملية عسكرية يُلجَأ إليها كخيار أخير للتصدي لأشد العناصر تطرفا وإجراما في الشمال. ولكن، قبل بلوغ تلك المرحلة، لا بد من التركيز على بدء عملية حوار سياسي ذات قاعدة عريضة وشاملة لتحقيق توافق في الآراء على الصعيد الوطني بشأن خريطة طريق للمرحلة الانتقالية، وإلى معالجة ما طال أمده من مظالم الطوارق وغيرها من الطوائف في الشمال.
	78 - وتقع مسؤولية المصالحة السياسية، في المقام الأول، على عاتق الماليين أنفسهم. ويجب أن يتحد القادة الماليون حول الأهداف المتمثلة في الاستعادة الكاملة للشرعية الدستورية والسلامة الإقليمية. ومن المهم بصفة خاصة أن يقروا بالمظالم التي طال أمدها. 
	79 - ويبدو أن التهديد الأخير بالتدخل العسكري، علاوة على تطورات أخرى، قد جعلت بعض الجماعات في الشمال أكثر استجابة للحوار. ويجب أن تستفيد السلطات من هذه الفرصة السانحة لوضع إطار ذي مصداقية للتفاوض مع الراغبين في النأي بأنفسهم عن الإرهاب. وأدعو السلطات إلى أن تعالج بجدية الشواغل المشروعة للمواطنين الماليين في الشمال بغرض تعزيز مشاركتهم الكاملة في مؤسسات الحكم وعملية صنع القرار على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد، أرحب بالبيانات الصادرة مؤخرا عن الحكومة بأن الحوار مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين أمر لا مفر منه.
	80 - ويشجعني ما يظهر من اتفاق واسع النطاق بين الأطراف المعنية المالية الرئيسية على ضرورة تركيز العملية السياسية على أربعة أهداف أسياسية، هي: إجراء حوار سياسي ذي قاعدة عريضة وشامل يرمي إلى وضع خريطة طريق للمرحلة الانتقالية؛ وإجراء مفاوضات مع الجماعات المسلحة في الشمال التي تنبذ الإرهاب؛ والقيام بالأعمال التحضيرية لإجراء الانتخابات؛ وتعزيز المصالحة الوطنية. ومع ذلك، ما زالت هناك انقسامات بين الماليين بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف. فبينما تتفق السلطات الانتقالية وغيرها من الأطراف المعنية، بشكل عام، مع هذه الأولويات، فإنها تختلف حول التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ. وترى جماعات المعارضة ذات النفوذ أن الأعمال التحضيرية للحوار الوطني لم تتسم، لحد الآن، بما يكفي من الشمول أو الشفافية، وتهدد بمقاطعة العملية السياسية برمتها، إلى حين معالجة شواغلها. ويساورني القلق بوجه خاص إزاء تأخير بدء الحوار الوطني نظرا لعدم توافق آراء الجهات الفاعلة السياسية الرئيسية في باماكو بشأن شكل الحوار والأطراف المشاركة فيه. ومن الضروري أن يُعجّل ببدء أعمال هذا المنتدى الهام دون المزيد من التأخير. 
	81 - وتمثل الانقسامات الداخلية في باماكو وحدها أكبر عقبة تعترض التقدم على المسار السياسي، ولا بد من معالجتها على وجه الاستعجال. ويجب أن تلتف السلطات المالية حول رؤية مشتركة لمستقبل البلد، تحظى بدعم مختلف الأطراف المعنية. ويشمل ذلك تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، التي تشكل عنصرا هاما من عناصر المصالحة الوطنية، ووضع جدول زمني واقعي وتفصيلي لها. ويجب، لإيجاد إحساس بالزخم، أن تبدأ الأعمال التحضيرية فورا، وسيتوقف توقيتها على معرفة متى يمكن للأطراف في الشمال أن تشارك فيها مشاركة كاملة. فالانتخابات التي تحرم فئات من السكان من حقها في التصويت ستعزز الانقسامات بدل أن تنهيها. 
	82 - وقد أشارت السلطات إلى أنها ترحب بالمشاركة المباشرة للأمم المتحدة في دعم العملية السياسية. وقد أدرج مبعوثي الخاص لمنطقة الساحل مالي ضمن جهوده الرامية إلى وضع استراتيجية متكاملة للأمم المتحدة للمنطقة. ويعمل ممثلي الخاص لغرب أفريقيا بشكل وثيق مع السلطات في باماكو وغيرها من الأطراف المعنية الوطنية والقادة الإقليميين والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وذلك للدفع قدما بالعملية السياسية. وأوفدت أيضا إلى باماكو بعثة لتقييم الاحتياجات الانتخابية من أجل مساعدة السلطات على التصدي للتحديات التي تواجه العملية الانتخابية. 
	83 - وأعتقد أنه، علاوة على هذه الجهود، هناك حاجة ملحة إلى وجود سياسي دائم للأمم المتحدة في باماكو، ويشمل ذلك الخبرات في مجال حقوق الإنسان وغيره من المجالات الرئيسية، للقيام برصد الحالة والإبلاغ عنها وتقديم الدعم اليومي والمشورة إلى السلطات وغيرها من الأطراف المعنية الوطنية الرئيسية. وأعتزم تعزيز وجود الأمم المتحدة في باماكو في الأيام المقبلة من خلال إيفاد أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة ليتولى مسؤولية التفاعل اليومي مع الأطراف المعنية الرئيسية، تحت إشراف وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، وليقوم أيضا برفع التقارير إلى كل من ممثلي الخاص لغرب أفريقيا ومبعوثي الخاص لمنطقة الساحل. 
	84 - وإذ يحدوني وطيد الأمل أن يتسنى إعادة توحيد البلد من خلال المفاوضات، فمن المرجح أنه، في نهاية المطاف، سيكون هناك بعض الإرهابيين والمجرمين الذين لا يمكن إجراء أي حوار معهم. وقد يطيل تقاعس المجتمع الدولي معاناة الناس في الشمال الذين يعيشون تحت نير عنف المتطرفين ويشهدون تدمير تراثهم الثقافي. ولا يمر يوم إلا ويأتي بخطر ازدياد تخندق الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية. ومع ذلك، فإني أدرك تمام الإدراك أنه إذا لم يُحكَم التدخل العسكري في الشمال، تصميما وتنفيذا، فيمكن أن يفاقم الحالة الإنسانية التي هي أصلا في غاية الهشاشة وأن يؤدي أيضا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وربما أدى ذلك أيضا إلى القضاء على أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة، وهو ما يظل أفضل أمل لتحقيق الاستقرار في مالي على الأمد الطويل. 
	85 - وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أقر الاتحاد الأفريقي إطار العمل التنفيذي الاستراتيجي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي المتعلق ببعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في مالي، والذي أقره في السابق رؤساء أركان الدفاع للبلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، ومجلس السلام والوساطة التابع لها في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، ورؤساء دولها وحكوماتها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر. وأرحب بالجهود التي بُذلت في إعداد هذه الوثيقة الهامة، كما أسلم بأنه يجري القيام بالمزيد من جهود التخطيط والأعمال التحضيرية. وإذ يجري تناول هذه المجالات، فمن شأن الوثيقة أن تتيح أساسا مفيدا للنظر في الدعوة الموجهة من مجلس الأمن والسلام إلى مجلس الأمن بأن يأذن، وهو يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بإنشاء بعثة دولية لدعم مالي بقيادة أفريقية، لفترة أولية مدتها سنة واحدة، وتضم 300 3 فردا من أجل اتخاذ جميع التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لمساعدة السلطات المالية على استعادة المناطق المحتلة في شمال مالي، وذلك سعيا لاستعادة وحدة البلد وسلامته الإقليمية والحد من الأخطار التي تمثلها الجماعات الإرهابية والجماعات المنتسبة إليها والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
	86 - ولم تُحسَم بعدُ المسائل الأساسية المتعلقة بكيفية قيادة القوة وتوفير الموارد لاستمرارها وتدريب أفرادها وتجهيزها وتمويلها. وهناك حاجة إلى مواصلة تطوير خطط كل من القوة الدولية وقوات الأمن والدفاع المالية. وينبغي أن تشمل هذه الخطط تفاصيل عن عملية منسقة تتسم بالتوزيع الواضح للمهام، والفعالية في القيادة والسيطرة، وإخضاع قوات الدفاع والأمن المالية لرقابة سلطة مدنية شرعية. وينبغي أن تجري أيضا مواءمة عملية التخطيط هذه مع الخطط الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود والتصدي للشبكات الإجرامية. ولا بد من إدماج تدابير تخفيف الأثر المحتمل للعملية العسكرية على الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في شمال مالي وفي المنطقة دون الإقليمية، المتسمة بالهشاشة البالغة، وذلك في جميع مراحل عملية التخطيط وجوانبها.
	87 - وسيتطلب التنفيذ الفعال للإطار الاستراتيجي للعمليات دعما خارجيا مهما وحسن التوقيت، فيما يتعلق بإتاحة فرص التدريب والمعدات واللوجستيات والتمويل لكل من القوة الدولية وقوات الدفاع والأمن المالية. وهناك حاجة ملحة إلى تقييم قدرات القوات العسكرية وقوات الشرطة المالية وسد فجواتها. وفي هذا الصدد، سيكون تنسيق الأدوار والمسؤوليات وتوزيعها توزيعا واضحا بين السلطات المالية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الشركاء الدوليين، أمرا حيويا. ويمكن للأمم المتحدة أن تيسر، دعما للاتحاد الأفريقي وغيره من الأطراف المعنية الرئيسية، المساهمات المقدمة من الجهات الثنائية أو غيرها من الجهات المعنية، وذلك على أساس تحديد الاحتياجات، ويمكن أن يتسنى ذلك من خلال مؤتمر للجهات المانحة. 
	88 - وفي هذا الصدد، أشيد بالقرار الذي اتخذه مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي رحب فيه بعرض مفهوم لإدارة الأزمة يتعلق بإيفاد بعثة تدريبية عسكرية إلى مالي، والذي من المتوقع أن يُنظر فيه للموافقة عليه في 10 كانون الأول/ديسمبر. وأرحب أيضا بطلبه المقدم إلى المفوضية الأوروبية لحشد أموال من مرفق السلام الأفريقي لفائدة العملية في مالي. وستكون مساهمات الشركاء الآخرين على نفس القدر من الأهمية بالنسبة إلى جوانب منها مواصلة جهود التخطيط والأعمال التحضيرية. 
	89 - وفي حال أذن المجلس بإنشاء بعثة الدعم، فمن الضروري أن يضطلع المجلس بدور نشط في كفالة إخضاع القوات التي تقودها أفريقيا والقوات المالية المشاركة في أي عمليات عسكرية هجومية في الشمال للمساءلة الكاملة عن أعمالها. وبالتالي، فإنني أوصي بقوة بأن يطلب المجلس في أي قرار ذي صلة إلى الاتحاد الأفريقي بأن يقدم إلى المجلس بصفة منتظمة تقريرا عن الأنشطة التي تضطلع بها بعثة الدعم. وفي إطار عملية المساءلة هذه، فمن المستصوب للمجلس أن يطلب إلى الاتحاد الأفريقي والسلطات المالية احترام النقاط المرجعية المحددة لبدء العمليات الهجومية، بما في ذلك إظهار القوات المالية وبعثة الدعم لاستعدادهما للعمليات؛ وتحقيق تطورات إيجابية في العملية السياسية من جانب القيادة في باماكو، في المقام الأول؛ والتدريب الفعال للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة التابعين لكل من بعثة الدعم والقوات المالية فيما يتعلق بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين. 
	90 - وسيلزم أن تعمل كل من بعثة الدعم وقوات الدفاع والأمن المالية في إطار الامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبي التطبيق، وذلك خلال تنفيذ أي ولاية يأذن بها المجلس، ومع الاحترام الكامل لسيادة مالي والبلدان المجاورة وسلامتها الإقليمية. وينبغي إصدار تكليف بنشر عدد كافٍ من مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة لرصد الامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم المشورة بشأن السبل الكفيلة بتخفيف أي آثار ضارة على السكان المدنيين، وإبلاغ العموم في هذا الصدد. 
	91 - ويثير طلب الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن بأن يأذن بتخصيص مجموعة عناصر دعم تابعة للأمم المتحدة للعملية العسكرية الهجومية تساؤلات بالغة الأهمية. ولا بد من إنعام النظر في الأثر على سمعة الأمم المتحدة وقدرتها على القيام بدور هادف في دعم جهود المساعدة الإنسانية والطارئة، على الأمد القصير، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في مالي، على الأمد الأطول، إضافة إلى الآثار المترتبة على سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فللأمم المتحدة قدرة محدودة على إتاحة مجموعة عناصر الدعم لقوة قتالية في وقت قريب. وتقتضي الأدوات المتاحة لها، مثل الشراء التجاري، اتباع إجراءات صارمة لكفالة المساءلة عن استخدام الأموال. ومن شأن ذلك أن يضع قيودا هامة على قدرة المنظمة على دعم العمليات العسكرية الهجومية في الشمال.
	92 - وإذ تتبلور الاستجابة الدولية للأزمة في مالي، فهناك عدد من المجالات التي يمكن أن تقوم فيها الأمم المتحدة بدور، مع مراعاة الدروس المستفادة من التجارب السابقة. فالمنظمة ليست في أفضل وضع للتصدي مباشرة للخطر الأمني الذي يشكله الإرهابيون والجماعات المنتسبة إليهم. ومن المتوقع أن يقف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والمنتسبون إليه، بما لهم من أسلحة متطورة وتدريب جيد، بقوة في وجه أي نشر للقوات المالية و/أو الدولية. وقد يستدعي الأمر تنفيذ عمليات عسكرية محددة الأهداف لإجلائهم عن شمال مالي، وفي هذه الحالة، قد تقرر الدول الأعضاء تقديم دعم مباشر للأنشطة العسكرية اللازمة لمكافحة جماعات من هذا القبيل. 
	93 - وبصرف النظر عن الجهة التي تضطلع بهذه الأنشطة، يمكن أن يجري تمويل العمليات العسكرية الأولية المتصلة بالقتال من خلال التبرعات أو المساهمات الثنائية. وبعد تحقيق أهداف العملية العسكرية الأولية، يمكن للمجلس أن ينظر في خيار إتاحة مجموعة عناصر الدعم اللوجستي التابعة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة لقوة دولية خلال العمليات المتعلقة بتحقيق الاستقرار.
	94 - وفي غضون ذلك، يمكن للأمم المتحدة أن تواصل دعم بعثة الدعم والسلطات المالية في جهود التخطيط والأعمال التحضيرية لتدخُّل ينفَّذ في الشمال، وكذلك في المجالات الحاسمة التي ستكون مطلوبة لمواكبة أو متابعة أي عملية تتعلق ببسط سلطة الدولة. ومن شأن ذلك أن يشمل مؤسسات سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، والإجراءات المتعلقة بالألغام، وتعزيز الحوار الوطني، والتعاون الإقليمي، وإصلاح قطاع الأمن، وحقوق الإنسان، والعمليات الأولية لتسريح المحاربين السابقين ونزع سلاحهم وإعادة إدماجهم. 
	95 - ويجب أن يُنفذ أي دعم تقدمه الأمم المتحدة لبعثة الدعم أو للقوات المسلحة المالية في إطار الامتثال الصارم لسياسة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان التي تتبعها الأمم المتحدة، والتي ترمي إلى المساهمة في حماية المدنيين مع تعزيز فعالية قوات الأمن غير التابعة للأمم المتحدة التي تتلقى الدعم من المنظمة. ووفقا لهذه السياسة، لا يمكن تقديم دعم الأمم المتحدة إذا كانت هناك أسباب جدية تعزز الاعتقاد بوجود خطر حقيقي يتمثل في ارتكاب الكيانات المستفيدة من الدعم لانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وإذا فشلت السلطات المعنية في اتخاذ التدابير التصحيحية أو التخفيفية اللازمة. وينبغي أن تضطلع الأمم المتحدة بمثل هذا التقييم للمخاطر وأن تحدد، في أقرب وقت ممكن، التدابير التخفيفية ذات الصلة؛ وفي جميع الحالات، يجب أن يجري ذلك قبل تقديم الدعم. ويلزم أن يتقيد هذا الدعم أيضا بسياسة إصلاح قطاع الدفاع التي تتبعها الأمم المتحدة، والتي تسلط الضوء على معايير تقديم الأمم المتحدة للمساعدة المباشرة أو غير المباشرة لمؤسسات قطاع الدفاع. وترحب الأمانة العامة بأن تتضمن الولاية التي تصدر من المجلس توجيها لها بأن تستشير جميع الشركاء والمستفيدين المحتملين من دعم الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعمليات في مالي، والغرض من ذلك هو التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة ووضع آليات لكفالة تنفيذ سياسة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان وسياسة إصلاح قطاع الدفاع.
	96 - وعلى النحو المشار إليه أعلاه، فإنني أعتزم اتخاذ خطوات فورية من أجل تعزيز وجود الأمم المتحدة في باماكو بقدرات قوية في مجال حقوق الإنسان. ويمكن أن يتطور هذا الوجود ليصبح بعثة متعددة الأبعاد للأمم المتحدة تناط بها ولاية تقديم مساعدة طويلة الأمد للسلطات المالية في مجال تحقيق الاستقرار وبناء السلام. وستشمل هذه البعثة وجود نشاط قوي لحقوق الإنسان لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف والإبلاغ عنها والتصدي لها، وستسهم في دعم السلطات الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان. وستحتاج الأمم المتحدة إلى البدء فورا في أنشطة التخطيط والأعمال التحضيرية من أجل كفالة ألا ينشأ أي فراغ أمني أو إداري عن التدخل العسكري المحتمل في الشمال. وبناء على موافقة من مجلس الأمن، سأشرع في عملية متكاملة للتقييم والتخطيط وسأعرض عليه اقتراحات محددة للنظر فيها بمزيد من التفصيل.
	97 - ويمكن إتاحة تمويل الأنشطة المحتملة المذكورة أعلاه من خلال الأنصبة المقررة للأمم المتحدة، والتبرعات و/أو المساهمات المباشرة الثنائية/المتعددة الأطراف. وتتوقف الآثار المالية المحتملة للعمليات المقترحة على إرشادات إضافية بشأن المجالات الواردة في هذا التقرير وتطوراتها، وكذلك على التوجيه الصادر من المجلس. ومع ذلك، سيعرض تحديد أولي للتكاليف المحتملة على أعضاء المجلس، وذلك بشكل منفصل. ويمكن أيضا النظر في إمكانية نشر عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة بعد انتهاء العمليات القتالية الرئيسية. 
	98 - وأعتقد أنه من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي بسرعة للمساعدة على استعادة السلامة الإقليمية في مالي والتصدي لخطر الإرهاب في الشمال. وما زلت مقتنعا بأن التحديات المعقدة التي تواجه مالي تتطلب استجابة شاملة ومنسقة ومتعددة الأوجه، في السياق الأوسع لاستراتيجية متكاملة لمنطقة الساحل. ولا أغالي إذ أشدد على الحاجة الماسة إلى إحراز تقدم في المسار السياسي. وأكرر دعوتي إلى جميع الماليين للمشاركة في حوار وطني شامل يرمي إلى رأب الصدع الذي جر الويلات على بلدهم. 
	99 - وقد تكون هناك حاجة إلى استخدام القوة العسكرية في مرحلة ما، كخيار أخير لتخليص الشمال من تنظيم القاعدة والمنتسبين إليه، لكن من الأهمية بمكان أن تُبذل كل الجهود للحد من الآثار المحتملة لهذه العملية على المجال الإنساني ومجال حقوق الإنسان. وبالتالي يجب أن تراعى الاعتبارات الإنسانية في عملية التخطيط منذ البداية من أجل تجنب المزيد من معاناة السكان وتشردهم وكفالة وصول العاملين في المجال الإنساني إلى من يحتاج إلى خدماتهم. 
	100 - والأمم المتحدة ناشطة بالفعل على صُعد عدة. فالوكالات الإنسانية تشارك مشاركة كبيرة في الوصول إلى الفئات الضعيفة من السكان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقيِّم الاحتياجات والشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، والخبراء التقنيون في مجال الانتخابات قد شرعوا في عملهم مع السلطات المالية. ويركز مبعوثي الخاص لمنطقة الساحل على المسائل المطروحة على نطاق الساحل، التي، إن لم تتم معالجتها، ستجعل التوصل إلى حل دائم في مالي أمرا مستحيلا. أما ممثلي الخاص لغرب أفريقيا، فقد رفع مستوى عمله مع السلطات الانتقالية المالية، والجماعات في شمال مالي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل دعم المفاوضات، على حين يقدم المخططون العسكريون المساعدة إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مجال تطوير مفهوم بعثة الدعم. وأعتقد أنه سيكون من الأنسب لشركاء الأمم المتحدة في مالي وللمنطقة وللمجتمع الدولي أن يقوموا بما يلزم في المجالات الأخرى، من قبيل مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية الهجومية المحتملة في الشمال، التي لا تكون الأمم المتحدة هي الجهة الأنسب للاضطلاع بدور مباشر فيها.

