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   ٢٠١٤فرباير / شباط٣-١تقرير بعثة جملس األمن إىل مايل،     
  

  مقدمة  -أوال   
، أبلــغ رئــيس جملــس األمــن األمــني ٢٠١٤ينــاير / كــانون الثــاين١٣يف رســالة مؤرخــة   - ١

. ٢٠١٤ينـاير  / كـانون الثـاين  ٣١العام بأن أعـضاء اجمللـس قـد قـرروا إرسـال بعثـة إىل مـايل يف          
  :ادة البعثة اليت ضمتواشتركت تشاد وفرنسا يف قي

  بيتر إليتشيف، نائب املمثل الدائم  االحتاد الروسي
  ماركوس ستانكانيلي، سكرتري ثان  األرجنتني
  حممود محود، نائب املمثل الدائم    األردن
  غاري فرانسيس كوينالن، املمثل الدائم    أستراليا
  البعثةبانتيه مانغارال، نائب املمثل الدائم، عضو مشارك يف قيادة     تشاد

  أوه جون، املمثل الدائم  مجهورية كوريا
  ريشار غاسانا، املمثل الدائم - أوجني    رواندا
  إغناسيو يانوس، منسق شؤون سياسية    شيلي
  شني بو، منسق شؤون سياسية    الصني
ميانويــل إجــريار أرو، املمثــل الــدائم، عــضو مــشارك يف قيــادة البعثــة، يــساعده     فرنسا

  الفرنسيةسوكيه، خبري من البعثة 
  سيلفي لوكاس، املمثلة الدائمة  لكسمربغ

  رميوندا مورموكاييت، املمثلة الدائمة    ليتوانيا
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  بيتر ويلسون، نائب املمثل الدائم    اململكة املتحدة لربيطانيا 
  يرلندا الشماليةأالعظمى و
  عثمان سركي، نائب املمثل الدائم        نيجرييا

  ور، املمثلة الدائمةسامانثا با  الواليات املتحدة األمريكية
وكـان  . كانت بعثـة جملـس األمـن إىل مـايل هـي أول زيـارة يقـوم هبـا اجمللـس إىل البلـد                       - ٢

 / كــانون الثــاين٢٣الغــرض األساســي منــها، وذلــك وفقــا لبيــان رئــيس جملــس األمــن املــؤرخ    
، هو تكرار دعوة اجمللس العاجلة إلطـالق عمليـة تفـاوض شـاملة وذات مـصداقية                 ٢٠١٤ يناير
 التنفيــذ املنــشأتني عمــال باتفــاق واغــادوغو د توقــف لعــدة أشــهر يف عقــد اجتماعــات هيــئيتبعــ

ــربم يف   ــدئي امل ــران١٨املب ــه / حزي ــة     - ٢٠١٣يوني ــة التقني ــيم واللجن ــة والتقي ــة املتابع  ومهــا جلن
وكانـــت البعثـــة هتـــدف كـــذلك إىل تقيـــيم التقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ القـــرار . املـــشتركة لألمـــن

 وال سيما اسـتقرار املراكـز الـسكانية الرئيـسية يف مشـال مـايل وإعـادة إرسـاء                    )٢٠١٣( ٢١٠٠
سلطة الدولة وإعادة بنـاء القطـاع األمـين ومحايـة حقـوق اإلنـسان، ومـستوى نـشر بعثـة األمـم                  

واتـصلت البعثـة جبميـع عناصـر        . املتحدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف مـايل             
  .اجملتمع املدين وممثلي احلكومة يف مايل، وباجلماعات املسلحة الشمالية واجملتمع الدويل

    
  املسائل الرئيسية  -ثانيا   

  حالة العملية السياسية    
دعت اجلماعتان املسلحتان اللتان وقعتا اتفاق واغادوغو املبـدئي، أي احلركـة الوطنيـة                - ٣

وأكـدتا جمـددا    . زواد واجمللس األعلى لوحدة أزواد، إىل تنفيذ االتفاق على حنو كامـل           لتحرير أ 
استعدادمها لتجميـع املقـاتلني ونـزع سـالحهم عنـد توقيـع اتفـاق الـسالم الـشامل، علـى النحـو                  

وقالـت اجلماعتـان إهنمـا ترحبـان مبـشاركة مجيـع دول            .  من االتفـاق   ٦املنصوص عليه يف املادة     
وار الـشامل، وفيمــا يتعلــق مببـادرة الوســاطة احلاليــة يف اجلزائـر، اقتــرح أن تنــضم    املنطقـة يف احلــ 

  .ودعت اجلماعتان إىل إجراء املفاوضات يف مكان حمايد. اجلزائر إىل آليات احلوار القائمة
ا احلركـة العربيـة األزواديـة       وأعربت اجلماعتان اللتان انضمتا إىل االتفاق املبـدئي، ومهـ           - ٤

ــراكهما   وجملـــس تنـــسيق  ــتيائهما لعـــدم إشـ ــة للمقاومـــة، عـــن اسـ احلركـــات والقـــوات الوطنيـ
وأصـرت  . اجتماعات اللجنة التقنية املشتركة لألمن ومل حتـدد هلمـا مواقـع لتجميـع العناصـر            يف

اجملموعتان على الطابع املتعدد األعراق لشمال مايل، حيث أكدتا أهنمـا متـثالن جمتمعـات حمليـة               
وطمأنـت بعثـة اجمللـس اجلمـاعتني املنـضمتني          . عملية تفاوض شـاملة   كبرية ينبغي أن ُتشرك أي      
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وذكــر . إىل االتفـاق علـى متــسك البعثـة املتكاملــة بالـدعم الكامـل إلجــراء عمليـة ســالم شـاملة       
 من االتفاق املبدئي هي الـيت حـددت   ٨ايل أن املادة ملاملمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة       

. احلـاليني  ح أن توسيع نطـاق اللجنـة يتطلـب اتفاقـا بـني أعـضائها              عضوية اللجنة التقنية، وأوض   
  .املنضمتني وأشار إىل أن اللجنة مل جتتمع لبعض الوقت ولكنه تعهد بدعم طلب اجلماعتني

وشــّدد اجملتمــع املــدين، مــن جانبــه، علــى إجــراء عمليــة حــوار شــاملة ال تقتــصر علــى      - ٥
لرتاع، حبجة أن الـرتاع ال ينبغـي أن ينظـر إليـه           اجلماعات املسلحة، بل أن تشمل أيضا ضحايا ا       

ــسكان         ــيت ارتكبــت ضــد ال ــهاكات ال ــأة إىل العناصــر املــسلحة عــن االنت ــه يقــدم مكاف ــى أّن عل
ــشامل يف مــايل وذلــك لتيــسري      . املــدنيني ودعــت منظمــات اجملتمــع املــدين إىل إجــراء احلــوار ال

ــاديني   ــواطنني العــ ــشاركة املــ ــر  . مــ ــة بإشــ ــسلطات املاليــ ــدت الــ ــدين يف  وتعهــ ــع املــ اك اجملتمــ
  .الشامل احلوار

. وأعرب الرئيس إبراهيم بوبكر كيتـا عـن امتنانـه لكـل الـدعم الـدويل املقـدم إىل مـايل                  - ٦
وأشار إىل تقديره جلهود الوساطة اليت تضطلع هبا بوركينا فاسـو، والـيت أدت إىل توقيـع اتفـاق                   

ال إنه قد رحب باملثل بعرض اجلزائـر        وق. واغادوغو املبدئي وتيسري إجراء االنتخابات الرئاسية     
ينـاير، ولكنـه ذكـر أنـه،        /عقد اجتماع للجماعات املسلحة الشمالية يف منتـصف كـانون الثـاين           

يف ظل تكون املؤسسات الشرعية اآلن يف مايل، فينبغي للحكومة األخذ بزمام عمليـة املـصاحلة           
ثــة بــأن احلكومــة قــد وضــعت  وأبلــغ الــرئيس البع. وينبغــي أن ُيوقّــع أي اتفــاق جديــد يف مــايل 

وشـدد  . خريطة طريق للمصاحلة الوطنية، وأعرب عن أمله يف أن تدعم األمم املتحـدة تنفيـذها              
ــة          ــسبق عمليـ ــب أن يـ ــسلحة جيـ ــات املـ ــل للجماعـ ــسالح الكامـ ــزع الـ ــرى أن نـ ــه يـ ــى أنـ علـ

  .الشاملة التفاوض
ــة الــ         - ٧ ــى اخلطــوات التمهيدي ــة عل ــام، البعث ــر تات ــوزراء، عم ــيس ال ــع رئ ــوّخى وأطل يت تت

وقـد عقـدت احلكومـة والبعثـة املتكاملـة          . احلكومة اختاذها قبل إطالق حمادثات السالم الشاملة      
وقـد  . بالفعل مشاورات أولية بشأن جتميع العناصر ونـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج            

خططــت البعثــة املتكاملــة لعقــد ثــالث حلقــات عمــل تتعلــق بالــدروس املــستفادة مــن اتفاقــات  
الم الــسابقة، وجتميــع العناصــر ونــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، وعــودة إدارة   الــس

وتعتـزم  . الدولة، واستئناف اخلدمات العامة يف مشال مايل، خالل األسبوع التـايل لزيـارة البعثـة              
وأشـار رئـيس    . احلكومة مواصلة إجراء مشاورات مع اجملتمع املـدين، بـدءا باملنظمـات النـسائية             

فربايــر، وذلــك شــريطة / إىل أنــه كــان مــن املقــرر عقــد هــذه األنــشطة األربــع يف شــباطالــوزراء
. ختتــتم اجلزائــر بــالتوازي حمادثاهتــا االستكــشافية، وميكــن أن يبــدأ احلــوار الــشامل قريبــا          أن

  .وأتاحت احلكومة للبعثة الحقا مذكرة مفاهيمية تبّين خريطة الطريق لتسوية الرتاع



S/2014/173
 

4/14 14-26014 
 

يون يف جلنة الرصد والتقييم على الضرورة امللحة إلطـالق احلـوار            وأكد األعضاء الدول    - ٨
وكان هناك توافـق يف اآلراء بـني هـؤالء األعـضاء علـى أن االنقطـاع احلـايل يف تنفيـذ                      . الشامل

االتفاق املبدئي قـد زاد مـن خطـر حـدوث املزيـد مـن االنقـسامات داخـل اجلماعـات املـسلحة                       
وأشـاروا أيـضا إىل خطـر أن تـستغل          . الح مـرة أخـرى    وخطر أن حيمل البعض الـس     وفيما بينها   

ويـرى االحتـاد األفريقـي    . بعض اجلهات املخربة احملتملة التأّخر يف إطالق عملية السالم الشامل     
ودعـا االحتـاد األورويب إىل تنفيـذ االتفـاق املبـدئي دون شـروط               . يوجـد بـديل للمـصاحلة      أنه ال 

ــة واخلــدمات يف   مــسبقة، بــدءا بــاحلوار الــشامل، وجتميــع العنا  صــر وإعــادة بــسط ســلطة الدول
وأعربــت اجلزائــر عــن تأييــدها لــإلدارة احلكوميــة يف مــايل ووافقــت علــى أن نــزع  . مــايل مشــال

وذكـرت اجلزائـر كـذلك      . سالح اجلماعات املسلحة سُيجرى يف سياق اتفاق الـسالم الـشامل          
متهيـد الطريـق إلجـراء احلـوار        أن املناقشات االستكشافية اجلارية يف اجلزائر العاصمة هتدف إىل          

وأكدت اجلماعة االقتصادية لغرب أفريقيا التعـاون اإلجيـايب بـني           . الشامل الذي سيعقد يف مايل    
وأكــد شــركاء مــايل الــدوليون اســتعدادهم . املمثــل اخلــاص لألمــني العــام واملنظمــات اإلقليميــة
  .“إطار التشاور”لدعم عملية السالم الداخلي يف مايل من خالل 

وأكد مجيع أصحاب املصلحة يف مايل اسـتعدادهم للمـشاركة يف حـوار شـامل هبـدف                   - ٩
ورأت البعثــة أنــه ال ميكــن إال ملــواطين . التوصــل إىل تــسوية شــاملة ومــستدامة لألزمــة املتكــررة

ــى        ــة املتكــررة يف مــايل وحثــت األطــراف عل ــسوية مــستدامة لألزم ــى ت مــايل أن يتفاوضــوا عل
وأشار أعضاء اجمللـس إىل االتفـاق       .  حمادثات شاملة على الفور    االخنراط دون شروط مسبقة يف    

ــسالح،          ــزع ال ــة ن ــوة األوىل يف عملي ــو اخلط ــيكون ه ــع س ــددا أن التجمي ــدوا جم ــدئي، وأك املب
ودعــت البعثــة إىل بــدء . وســيجري نــزع الــسالح الكامــل لــدى توقيــع اتفــاق الــسالم الــشامل 

  .حّدد سلفااملفاوضات يف أقرب وقت ممكن وفقا جلدول زمين ُي
  

  محاية حقوق اإلنسان ودعم العدالة الوطنية    
شــهدت منظمــات اجملتمــع املــدين حبــدوث حتــسن ملحــوظ يف حالــة حقــوق اإلنــسان      - ١٠
كمــا شــهدت حبــدوث بعــض التقــدم .جنــوب مــايل، يف أعقــاب اســتعادة النظــام الدســتوري يف
مقاضــاة منتــهكي حالــة حقــوق اإلنــسان يف مشــال مــايل، لكنــها تــساءلت عــن ســبب عــدم    يف

وأدان اجملتمـع املـدين     . حقوق اإلنسان، خصوصا مرتكيب العنف اجلنـسي، املعـروفني حـىت اآلن           
ــصادرة ضــد أعــضاء        ــع مــذكرات االعتقــال ال ــالرتاع ورف ــرتبطني ب ــسجناء امل إطــالق ســراح ال
سابقني يف الربملان، كانوا أيضا أعضاء يف مجاعـات مـسلحة، وفقـا لالتفـاق املبـدئي، واعتـربت                   

ودعــا بعــض ممثلــي اجملتمــع املــدين  . لــك تعــديا مــن الــسلطة التنفيذيــة علــى اســتقالل القــضاء  ذ



S/2014/173  
 

14-26014 5/14 
 

واجلماعــــات املــــسلحة إىل إنــــشاء جلنــــة حتقيــــق دوليــــة، علــــى النحــــو املنــــصوص عليــــه يف   
  .املبدئي االتفاق
وأطلع وزير العدل البعثـة علـى اجلهـود اجلاريـة لـضمان وصـول الـضحايا إىل العدالـة،                      - ١١
لك التعـاون بـني وزارتـه ومنظمـات اجملتمـع املـدين لتحديـد ودعـم النـاجني مـن العنـف                       يف ذ  مبا

  .اجلنسي وكذلك بني الوزارة والبعثة املتكاملة لتيسري عودة السلطات القضائية إىل مشال مايل
وأكدت احلكومـة أهنـا قـد أعـادت تـسمية جلنـة احلـوار واملـصاحلة الـسابقة وأصـلحتها                       - ١٢

وتعهد وزيـر املـصاحلة الوطنيـة    . ة والعدالة واملصاحلة، اليت ستبدأ عملها قريبا  لتصبح جلنة احلقيق  
بإشراك اجملتمع املدين يف عمل اللجنة، اليت ستكلف بالنظر يف مجيع انتهاكات حقـوق اإلنـسان           

  . حىت ال تظل هناك مطالبات معلقة دون رد١٩٦١والتجاوزات اليت ارتكبت منذ عام 
  

ملراكز السكانية الرئيسية ونشر بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة حتقيق االستقرار يف ا    
  األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل

أفاد ممثلو اجملتمع املدين من متبكتو وغاو أن البعثة املتكاملة ال تـوفر احلمايـة إال للمـدن                    - ١٣
ا مالحظــة رددهتــا  بينمــا ال يــزال املــدنيون معرضــني للخطــر يف املنــاطق الريفيــة، وهــي أيــض        

ودعا رئيس الـوزراء إىل تعزيـز القـوة، يف حـني دعـا وزيـر األمـن                  . اجلماعات املسلحة الشمالية  
وأكـدت القيـادة العـسكرية للبعثـة املتكاملـة          . البعثة املتكاملة إىل تعزيز تعاوهنا مع اجلـيش املـايل         

 من قدرهتا علـى االنتـشار   أن االفتقار إىل عوامل التمكني اجلوهرية مثل الطائرات العمودية حيد        
القطــاع الغــريب علــى احلاجــة امللحــة إىل  قائــد د القــوة وئــوشــدد قا. يف مجيــع أحنــاء مشــال مــايل

احلصول على األصول اجلوية الـيت سـتمكن القـوة مـن االسـتجابة للتطـورات الناشـئة يف الـزمن                     
  .احلقيقي

ال يــزال يتمثــل يف احتفــاظ وأكــد احملــاورون الــدوليون واملــاليون أن التهديــد اإلرهــايب   - ١٤
اجلماعــات اجلهاديــة بقــدرات كــبرية وال يــزال هــدفها يتمثــل يف اســتعادة الــسيطرة علــى مشــال  

وذكرت اجلماعات املسلحة الشمالية أهنا تواصل القتال ضد اجلماعـات اإلرهابيـة، وأنـه              . مايل
ا ونـزع سـالحهم     ينبغي أن يؤخذ ذلك يف احلسبان عند التخطيط لتجميـع املقـاتلني التـابعني هلـ               

  .وتسرحيهم وإعادة إدماجهم
وأُبلغت البعثـة بأنـه جيـب أن تـضطلع البعثـة املتكاملـة بـدور حمـوري يف تـأمني احلمايـة                         - ١٥

للمراكز السكانية الشمالية خالل األشهر املقبلـة، نظـراً ألن عمليـة سـريفال آخـذة يف التنـاقص                   
وقـدم قـادة سـريفال    .  يـزال يف مرحلـة مبكـرة   تدرجيياً وأن إعادة بناء القطاع األمـين يف مـايل ال     

وأكـد قائـد عمليـة سـريفال أنـه،          . وقوة البعثة املتكاملة إحاطة إىل البعثة بشأن واليـة كـل منـها            
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باســتثناء واليــة ســريفال املتمثلــة يف التــدخل لــدعم عناصــر البعثــة املتكاملــة إذا تعرضــوا لتهديــد  
، فـإن القـوة الفرنـسية       )٢٠١٣ (٢١٠٠ر  وشيك وخطري علـى النحـو املنـصوص عليـه يف القـرا            

ومـن شـأن ذلـك أن يتـرك         . ستقوم من اآلن فصاعدا وحدها بتنفيذ أنـشطة مكافحـة اإلرهـاب           
 للبعثة املتكاملة املسؤولية الرئيسية يف تأمني محاية املراكز الـسكانية الرئيـسية، وخاصـة يف مشـال              

  .مايل، ومحاية املدنيني
وقّدر قائد عملية سريفال أن قوة البعثة املتكاملة قد أبلت بالء حـسنا علـى الـرغم مـن                     - ١٦

وشـدد علـى احلاجـة إىل نـشر مـا تبقـى مـن قـدراهتا         . حمدودية القوات واألصول املتوافرة لـديها     
قواعـد االشـتباك الـصارمة      املأذون هبا، وقال إنه يتعني على القوة أن تـضع يف املمارسـة العمليـة                

لديها، وينصح بأن حتصل على منظومات جوية ذاتية التـشغيل للتعـرف علـى حنـو أكمـل علـى                    
  .طبيعة األرض اليت كلفت البعثة املتكاملة بالعمل فيها

وأبلغت إدارة البعثة املتكاملة البعثة بأهنا تقوم يف الوقت نفسه بنشر أعداد إضـافية مـن                   - ١٧
قاء ورفع مستوى املعدات اليت ورثتها من بعثة الدعم الدويل بقيادة أفريقيـة             ذوي اخلوذات الزر  

 أفـراد مـن     ٥ ٩١٠ومل يكن يف امليدان يف مايل أثناء الزيارة اليت قام هبـا جملـس األمـن إال                  . ملايل
ويف حـني أن األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة قـد              .  فـرد مـن القـوات املـأذون هبـا          ١١ ٢٠٠أصل  

 يف املائـة مـن االحتياجـات العـسكرية املعلقـة، فقـد قـّدرت             ٩٠سامهة بنـسبة    حددت الـدول املـ    
ويف مـوبيت، زارت    . يونيـه /البعثة املتكاملة أهنا لن حتقق القدرة التشغيلية الكاملة إال يف حزيـران           

بعثة اجمللس إحدى وحدات الشرطة املشكلة ومستـشفى مـن املـستوى الثـاين مـن توغـو، كـان                    
وأبلغـت البعثـة بأنـه سـيجري        .  بعثة الدعم الدولية يف مايل بقيـادة أفريقيـة         قد نشر أوال يف إطار    

. حتديث معدات املستشفى من املستوى الثاين وفق معايري األمم املتحدة عنـد نقلـها إىل كيـدال                
وأبلــغ مــدير دعــم البعثــة املتكاملــة بعثــة اجمللــس بــأن عقــودا قــد أبرمــت مــن أجــل إقامــة قواعــد  

. مشتركة ألفراد البعثـة املتكاملـة يف ثالثـة مواقـع رئيـسية يف أحنـاء البلـد                عسكرية مدنية رئيسية    
  .يونيه/ هكتاراً لبناء هذه القواعد يف حزيران٧٠وقد خصصت احلكومة أراضي مساحتها 

  
  إصالح القطاع األمين     

قدمت بعثة التـدريب التابعـة لالحتـاد األورويب يف مـايل وعمليـة سـريفال تقييمـا إجيابيـا                      - ١٨
ــاً        عــ ــت يف كوليكــورو وتعمــل حالي ــد ُدرِّب ــايل كانــت ق ــن اجلــيش امل ــب م ــالث كتائ ن أداء ث
وتقوم سريفال والبعثة املتكاملة بدعم أنشطة التدريب اليت تضطلع هبا بعثـة االحتـاد         . الشمال يف

ــرادى الكتائــب وإعــادة تــشكيل اجلــيش    . األورويب . ومنــهاج التــدريب يركــز علــى تــدريب ف
ريوهات خمتلفـة وتـدريبات عمليـة يف القـانون اإلنـساين الـدويل وحقـوق                ويشمل التدريب سينا  

وتقــوم عمليــة . اإلنــسان، ودروس نظريــة وتــدريبات عمليــة بــدعم مــن أفــراد البعثــة املتكاملــة   
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وبعد بضعة أشـهر مـن      . سريفال برصد أداء الكتائب اليت أهنت التدريب ومت نشرها يف الشمال          
ص املعلومات من الضباط املاليني وتقدم مزيداً مـن الـدعم           نشرها، تقوم بعثة التدريب باستخال    

وكانــت التعليقــات بــشأن أداء قــوات جــيش مــايل الــيت قامــت بعثــة االحتــاد     . حــسب احلاجــة
األورويب بتدريبها إجيابية بشكل عام، علـى الـرغم مـن اإلشـارة إىل أن الـسكان يف مشـال مـايل                      

يـر الـدفاع يركـز علـى زيـادة حجـم اجلـيش             وأشـري كـذلك إىل أن وز      . يثقون بـاجليش املـايل     ال
وأكدت بعثة االحتاد األورويب للتدريب على أمهيـة التركيـز علـى حتـسني نوعيـة القـوات                  . املايل

ويف الوقــت نفــسه، ذكــرت ســريفال وبعثــة االحتــاد األورويب  . لكــي تتــصف مبزيــد مــن املهنيــة 
ن صــون القــانون والنظــام إىل   للتــدريب والبعثــة املتكاملــة أنــه ينبغــي أالّ تعهــد املــسؤولية عــ       

وأبلغت البعثة أيضا بأن إعـادة بنـاء اجلـيش الـوطين            . السلطات العسكرية بل إىل الشرطة املدنية     
وإصالح القطاع األمين هو مسعى طويـل األمـد، مـن املـرجح أن يتجـاوز هنايـة الواليـة احلاليـة                      

  .لبعثة االحتاد األورويب للتدريب) ٢٠١٦مايو /أيار(
  

  ط سلطة الدولة واإلنعاش املبكر إعادة بس    
أحاط رئيس الوزراء البعثة بـشأن خطـة احلكومـة الراميـة إىل إعـادة نـشر إدارة الدولـة                      - ١٩

وذكــر أن املــوظفني . تــدرجييا واســتئناف تقــدمي اخلــدمات العامــة يف اجلــزء الــشمايل مــن مــايل   
ي ودون اإلقليمـي لكنـهم      اإلداريني يف منطقيت متبكتـو وغـاو قـد عـادوا علـى املـستويني اإلقليمـ                

ففـي كيـدال، اقتـصر      . يستأنفوا بعد مهامهم على املستوى احمللي بسبب تفشي انعدام األمن          مل
 بليـون   ٣٥وقـال رئـيس الـوزراء إن احلكومـة قـد خصـصت              . ممثلو الدولة على البلدة الرئيـسية     

مــن أجــل  ٢٠١٤-٢٠١٣فرنــك مــن فرنكــات اجلماعــة املاليــة األفريقيــة يف ميزانيتــها للفتــرة   
وأبلـغ البعثـة كـذلك بـأن        . إعادة تأهيل اهلياكل األساسية العامـة يف املنطقـة الـشمالية مـن مـايل              

االحتاد األورويب والبنك الدويل قد التزما بدعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومـة مـن خـالل الـربامج            
وأكــد منــسق . ةاإلنــسانية واإلمنائيــة الراميــة إىل تعزيــز األحــوال املعيــشية للمجتمعــات الــشمالي 

األمم املتحدة املقيم وللشؤون اإلنسانية على إحراز أوجـه حتـسن كـبرية يف منطقـة غـاو خـالل                    
 يف املائـة مـن املراكـز الـصحية          ٩٠ يف املائة مـن املـدارس و         ٧٥وقال إن   . األشهر الستة املاضية  

 يف املائـة  ٥٠اليت كانت تعمل قبل األزمة عادت للعمل مرة أخرى، لكنـه أشـار الحقـاً إىل أن                 
غـري أنـه أشـار إىل أن انعـدام األمـن الغـذائي       . فقط من األطفال املـؤهلني قـد التحقـوا باملـدارس         

  .يزال مرتفعاً ومثة حاجة ملحة إىل استعادة اخلدمات األساسية وحتسينها ال
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  مالحظات   -ثالثا   
وقفـة، وال سـيما   سافر جملس األمن إىل مايل والقلـق يـساوره بـأن العمليـة الـسياسية املت         - ٢٠

ــد          ــة، ق ــسوية ســلمية شــاملة لألزم ــن أجــل التوصــل إىل ت ــشروع يف إجــراء حــوار شــامل م ال
وأُبلـغ بأنـه   . التقدم امللحوظ الذي حققه الشعب والسلطات يف مايل خـالل العـام املاضـي           هتدد

ام ما مل يبدأ احلوار الشامل الذي ينص عليه االتفاق املبدئي دون إبطاء، فإن خطـر تعميـق انعـد           
الثقة بني األطراف وزيادة االنقسامات داخل اجلماعـات املـسلحة الـشمالية يـؤدي إىل تطـرف                 

وأبـرز حمـاورو اجمللـس      . بعض العناصر وإغالق هـذه الفرصـة الفريـدة إلجيـاد حـل دائـم لألزمـة                
باستمرار احلاجة إىل إجراء حوار داخل اجملتمعات احمللية فضال عن إجراء حوار بـني اجملتمعـات    

  .لية، واملشاركة الكاملة من جانب اجملتمع املديناحمل
وبعد أن طمأنت مجيع األطراف املعنية البعثة بالتزامها بعمليـة املـصاحلة، حـث أعـضاء                  - ٢١

اجمللس األطراف على الدخول يف أقرب وقـت ممكـن يف حـوار شـامل للجميـع، بـدون شـروط                 
 مبواصـلة عمليـة التجميـع       وأوصت هـذه األطـراف    . مسبقة لكن ضمن جدول زمين حمدد سلفا      

كجزء من عملية املفاوضات مما ميهـد الطريـق للتوصـل إىل اتفـاق شـامل وكامـل لـرتع سـالح                      
وكـرر جملـس األمـن اإلعـراب عـن تأييـده جلميـع              . وتسريح وإعادة إدماج اجلماعـات املـسلحة      

شعب املـايل  اجلهود املبذولة من قبل الشركاء الثنـائيني واملتعـددي األطـراف الراميـة إىل دعـم الـ               
ورحــب خبريطــة الطريــق الــيت وضــعتها  . يف ســعيه للتوصــل إىل حــل مــستدام لألزمــة املتكــررة  

احلكومة، مبا يف ذلـك حلقـات العمـل الـيت نظمتـها البعثـة املتكاملـة واألنـشطة التحـضريية الـيت                       
وأكـد جملـس األمـن مـن جديـد اسـتعداده لـدعم اجلهـود                . ختطط هلا احلكومة مع اجملتمع املـدين      

  .ايل والبعثة املتكاملةمليت تبذهلا األطراف يف مايل من خالل املمثل اخلاص لألمني العام ال
ودعا العديد من أصـحاب املـصلحة يف مـايل قـوات البعثـة املتكاملـة إىل توسـيع نطـاق                       - ٢٢

جهودهــا لتحقيــق االســتقرار يف مــا وراء املراكــز الــسكانية الرئيــسية يف مشــال مــايل، والحــظ     
وأعربـت البعثـة عـن    . ي تشكله العناصر اإلرهابية واإلجرامية على السكان املـدنيني  التهديد الذ 

قلقها إزاء حاالت التأخُّر يف نشر هذه القوة، ال سيما أن العمليـة الـسياسية املتوقفـة تـؤدي إىل                    
زيادة التوترات وسوف تدعى بعثة حفـظ الـسالم لالضـطالع بـدور حمـوري متزايـد يف خـضم                    

وأحاطت البعثة علما بالنداء الـذي وجهتـه احلكومـة للتعجيـل            .  لعملية سريفال  اإلهناء التدرجيي 
  .بنشر القوة وتعزيز التعاون بني اجليش املايل والعاملني يف جمال حفظ السالم

وأعرب عدد من ممثلي اجملتمع املدين عن رأي مفـاده أن األزمـة يف مشـال مـايل ال تنبـع                       - ٢٣
ووجهـوا انتبـاه جملـس األمـن إىل     . ل تتعلق بالتنمية واحلوكمـة من التوترات العرقية بل من مسائ   

ودعــت اجلماعــات . التخلــف الــذي يعــاين منــه مشــال مــايل وعــدم تــوفر فــرص عمــل للــشباب  
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وأطلـع الـرئيس كييتـا البعثـة        . املسلحة الشمالية أيـضا إىل تعزيـز أنـشطة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة              
بشأن الفساد، وشدد علـى إيـالء املـصاحلة الوطنيـة           على أنه اعتمد سياسة عدم التسامح إطالقا        

وقــال إنــه يأمــل يف . األولويــة، وهــو مــا رحبــت بــه البعثــة باعتبــاره أمــرا جوهريــاً حلــل األزمــة  
التوصل إىل تسوية دائمة لألزمة لكي يتمكن مـن توجيـه اهتمامـه بالكامـل إىل مكافحـة الفقـر                    

 البعثـة علمـا بـالتوافق يف اآلراء بـني مجيـع             وأحاطـت . واإلشراف على التنمية املستدامة يف بلده     
اجلهات املعنية يف مايل بشأن احلاجة إىل تعزيز املصاحلة الوطنية واملساءلة، وأكـدت مـن جديـد                 
الــدعوة الــيت وجههــا جملــس األمــن إىل معاجلــة األســباب الكامنــة وراء األزمــات املتكــررة الــيت   

  .أثرت على مايل
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  املرفق األول 
   جملس األمن إىل مايلاختصاصات بعثة    

الترحيب باالستعادة الكاملة للحكـم الـدميقراطي والنظـام الدسـتوري يف مـايل، عقـب                  - ١
، بـدعم مـن بعثـة    ٢٠١٣جناح عملية إجـراء انتخابـات رئاسـية وتـشريعية سـلمية وشـفافة عـام          

ات مــع األمــم املتحــدة املتكاملــة املتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار يف مــايل؛ وإجــراء مــشاور 
  .السلطات املعينة واملنتخبة حديثاً

الترحيــب بــاجلهود األوليــة الــيت بذلتــها حكومــة مــايل مــن أجــل بــدء سلــسلة مــن              - ٢
االجتماعات االستشارية الوطنية بشأن الوضع يف مشـال مـايل والتـشجيع علـى اختـاذ مزيـد مـن                    

لتماســـك اخلطـــوات صـــوب توطيـــد االســـتقرار، والنـــهوض باملـــصاحلة الوطنيـــة، وتعزيـــز ا       
االجتماعي، ومعاجلة األسـباب الكامنـة لألزمـات املتكـررة الـيت عـصفت مبـايل؛ وتقيـيم التقـدم                    
احملــرز يف جمــال أنــشطة التخفيــف مــن حــدة الرتاعــات ومنــع نــشوهبا علــى الــصعيدين الــوطين      
واحمللــي، مبــا يف ذلــك عــن طريــق الــشركاء احمللــيني، ويف إجــراء عمليــة حــوار ومــصاحلة علــى     

  .طين، مبا يف ذلك عن طريق مشاركة اجملتمع املدينالصعيد الو
تكـــرار الـــدعوة امللحـــة الـــيت وجههـــا جملـــس األمـــن إلجـــراء عمليـــة تفـــاوض شـــاملة    - ٣

مــصداقية ومفتوحــة جلميــع القبائــل يف مشــال مــايل هبــدف ضــمان تــسوية سياســية دائمــة   وذات
اء البلـد، يف ظـل احتـرام        أحنـ  لألزمة وإحـالل الـسالم واالسـتقرار علـى املـدى الطويـل يف مجيـع                 

ســيادة دولــة مــايل ووحــدهتا وســالمتها اإلقليميــة، علــى النحــو املطلــوب يف اتفــاق واغــادوغو    
  .٢٠١٣يونيه / حزيران١٨املبدئي املربم يف 

تأكيــد دعــوة جملــس األمــن مجيــع األطــراف املوقعــة علــى االتفــاق املبــدئي واجلماعــات   - ٤
لعالقـات مـع املنظمـات اإلرهابيـة والتزمـت باالتفـاق            قطعـت كـل ا     املسلحة يف مشال مايل الـيت       

بالكامــل وعلــى وجــه الــسرعة، مبــا يف ذلــك جتميــع   دون قيــد أو شــرط، إىل أن تنفــذ أحكامــه 
يف مجيــع أحنــاء البلــد وبــدء  عناصــر اجلماعــات املــسلحة، وإعــادة بــسط ســلطة الدولــة تــدرجيياً  

  .حمادثات سالم شاملة وذات مصداقية
لـس األمـن بالكامـل لتيـسري عمليـة شـاملة مـن خـالل املـساعي احلميـدة                    تكرار دعم جم    - ٥

حتـاد  للممثل الدائم لألمني العام يف مـايل، بالتنـسيق الوثيـق مـع اجملتمـع الـدويل، مبـا يف ذلـك اال                      
حتـــاد األورويب، وفقـــاً ملـــا ورد يف ادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا واالصاألفريقـــي واجلماعـــة االقتـــ

، من أجـل اسـتعادة الـسالم واألمـن يف مجيـع             )٢٠١٣ (٢١٠٠من   من قرار جملس األ    ٤ الفقرة
  .األزمة أحناء األراضي الوطنية ملايل، يف سياق اتفاق شامل ينهي 
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تكرار دعوة جملس األمن مجيع األطراف ذات الصلة يف مـايل إىل أن تتفـق دون تـأخري                    - ٦
بتجميــع عناصــر اجلماعــات املــسلحة، باعتبــار ذلــك خطــوة    ابري فعالــة للمــضي قــدما  علــى تــد

والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، يف ســياق تــسوية  أساســية تفــضي إىل عمليــة فعالــة لــرتع الــسالح 
سلمية شاملة؛ وتقيـيم الطريقـة الـيت ميكـن للبعثـة املتكاملـة أن تواصـل هبـا تقـدمي الـدعم لعمليـة                       

  .ح وإعادة اإلدماجنزع السالح والتسري
تكرار تأكيد دعم جملس األمن لبعثة األمـم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق                    - ٧

، وال ســيما )٢٠١٣ (٢١٠٠االســتقرار يف مــايل واالســتماع إىل إحاطــة بــشأن تنفيــذ القــرار   
ــشغيلي للبعثــ  ــشر الت ــسية،     الن ــسكانية الرئي ــق االســتقرار يف املراكــز ال ــة مــن أجــل حتقي ة املتكامل

مجيع أحناء البلـد، وتعزيـز    سيما يف مشال مايل، ومن أجل دعم إعادة بسط سلطة الدولة يف          وال
  .سيادة القانون ومحاية حقوق اإلنسان

 إىل إحاطـة    تكرار اإلعراب عن قلق جملس األمن بشأن تقلب احلالة األمنية واالستماع            - ٨
بشأن احلالة األمنيـة، ال سـيما يف مشـال مـايل، والتهديـد الـذي متثلـه اجلماعـات اإلرهابيـة علـى                        
استقرار املنطقة؛ واالطالع على املستجدات بشأن تنفيذ والية البعثة املتكاملـة، دعمـاً حلكومـة               

لرئيـسية، وال سـيما يف      مايل، املتمثلة يف محاية املدنيني وحتقيـق االسـتقرار يف املراكـز الـسكانية ا              
مشــال مــايل، ويف هــذا الــسياق، ردع التهديــدات واختــاذ خطــوات نــشطة ملنــع عــودة العناصــر    
املسلحة إىل تلـك املنـاطق، ويف اإلسـهام يف هتيئـة بيئـة آمنـة إليـصال املـساعدة اإلنـسانية بأمـان                        

نــسانية يف حــاالت وبقيــادة مدنيــة، وفقــا ملبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة لتقــدمي املــساعدة اإل 
الطوارئ؛ وتلقي معلومات مستكملة بشأن تعاون مجيـع األطـراف مـع البعثـة املتكاملـة هبـدف                  
كفالة سالمتها وأمنها؛ واالستماع إىل إحاطة بشأن تنفيذ والية القوات الفرنسية لـدعم البعثـة               

  .املتكاملة يف حال تعرضها لتهديد وشيك وخطري
ن إىل استمرار الرقابة املدنية واإلشراف املدين ملايل علـى          تكرار تأكيد دعوة جملس األم      - ٩

بوصــف ذلــك عنــصرا أساســيا مــن اإلصــالح الــشامل لقطــاع    قــوات الــدفاع واألمــن يف مــايل  
األمن، وتشجيع حكومة مايل يف هذا الصدد على مواصلة إحـراز تقـدم وتقيـيم مـسامهة البعثـة                   

ــة واجلهــات   ــة األخــرى، مبــ   املتكامل ــسياسة   املاحنــة الدولي ا فيهــا االحتــاد األورويب مــن خــالل ال
  .األوروبية املشتركة لألمن والدفاع وبعثة التدريب التابعة لالحتاد األورويب يف مايل

التـشديد علــى اســتمرار انـشغال جملــس األمــن بــشـأن محايـة املــدنيني، وأمهيــة مكافحــة      - ١٠
زيـز محايـة الطفـل؛ والـدعوة        اإلفالت من العقاب، وضرورة التصدي ملسألة العنف اجلنسي وتع        

إىل احتــرام حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل وتــشجيع حكومــة مــايل علــى ضــمان    
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اإلسراع بتقدمي املسؤولني عن ارتكاب االنتهاكات والتجـاوزات اخلطـرية حلقـوق اإلنـسان إىل      
  . العدالة وعلى مواصلة التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية

لــى أمهيــة حماســبة مــرتكيب العنــف اجلنــسي والتــشديد علــى ضــرورة ضــمان   التأكيــد ع  - ١١
ــق          ــة حتقي ــن عملي ــال يف وقــت مبكــر م ــشكل كامــل ومتكــافئ وفع ــها ب ــرأة ومتثيل ــشاركة امل م
االســتقرار، مبــا يف ذلــك يف عمليــات إصــالح قطــاع األمــن ونــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة   

بيـة علـى الـصعيد الـوطين، مـع مراعـاة قـرار              اإلدماج، ويف احلـوار الـسياسي والعمليـات االنتخا        
ــهاكات     )٢٠٠٠ (١٣٢٥جملــس األمــن   ــرتكيب االنت ــة حماســبة م ــى أمهي ــد كــذلك عل ؛ والتأكي

والتجاوزات ضد األطفال وضـمان إيـالء اهتمـام خـاص حلمايـة األطفـال يف عمليـات إصـالح                    
  .ع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجقطاع األمن ونز

التشديد على ضرورة استمرار حكومة مايل يف التـصدي للتحـديات اإلنـسانية، مبـا يف                  - ١٢
ذلــك األزمــة الغذائيــة، وحتقيــق حلــول دائمــة لالجــئني واملــشردين داخليــاً، بوســائل منــها هتيئــة  

  .تهمالظروف املؤاتية لعودهتم عودة طوعية وآمنة ومستدامة حتفظ كرام
تكرار دعوة جملس األمـن مجيـع وكـاالت األمـم املتحـدة ذات الـصلة واجملتمـع الـدويل                      - ١٣

ــود    ــزز دعمهــا للجه ــدمي املــساعدة إىل الــسكان        إىل أن تع ــة مــن أجــل تق الــيت تبــذهلا احلكوم
األساسـية للـسكان، وال سـيما        ودعـم تـوفري اخلـدمات       ،  املتضررين، وال سيما النساء واألطفال    

ــا  ــة        يف مشــال م ــة االحتياجــات الفوري ــوده لتلبي ــسيق جه ــى تن ــدويل عل ــع ال ــشجيع اجملتم يل؛ وت
والطويلة األجـل لـسكان مـايل، مبـا يف ذلـك يف إطـار املـؤمتر الرفيـع املـستوى للمـاحنني املعقـود                         

فربايــر لــدعم تنميــة مــايل وبالتــشاور مــع احلكومــة؛ وتكــرار دعــوة    / شــباط٥بروكــسل يف  يف
  .يف متويل النداء اإلنساين املوحد تاليف الثغرة اجمللس اجملتمع الدويل إىل

اإلشــادة بتــويل حكومــة مــايل رئاســة منتــدى التنــسيق خــالل الــسنتني املقبلــتني، نتيجــة   - ١٤
لالجتماع الوزاري املعين باسـتراتيجية األمـم املتحـدة املتكاملـة ملنطقـة الـساحل الـذي عقـد يف                    

رار دعوة جملس األمن دول منطقـة الـساحل         ؛ وتك ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥باماكو، يوم   
ــا واملغــرب العــريب إىل تعزيــز التعــاون علــى الــصعيد األقــاليم     مــن أجــل وضــع  يوغــرب أفريقي

استراتيجيات شـاملة وفعالـة ملواجهـة التحـديات عـرب الوطنيـة يف منطقـة الـساحل، مبـا يف ذلـك               
ة يف املنطقــة؛ والتأكيــد مــن مكافحــة أنــشطة اجلماعــات اإلرهابيــة واجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــ

ــة والــسياسية املعقــدة يف منطقــة الــساحل،       ــة األمني ــزام اجمللــس بالتــصدي للحال جديــد علــى الت
  .واملرتبطة بالقضايا اإلنسانية واإلمنائية

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)�
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  املرفق الثاين
  برنامج العمل : بعثة جملس األمن إىل مايل    

  
   ٢٠١٤فرباير / شباط١    

  ل اخلاص لألمني العام املمثيقيمه عشاء عمل     ٢٢:٠٠
  

  ٢٠١٤فرباير / شباط٢    
  

  موبيت    
  اجتماع مع السلطات  ١١:٠٠-١٠:٣٠
  لقاء مع اجملتمع املدين  ١٢:١٥-١١:١٥
   وإحاطات إعالمية، البعثة املتكاملةخميمزيارة   ١٣:١٠-١٢:٢٥
  اجتماع مع وكاالت األمم املتحدة وغداء عمل  ١٤:٠٠-١٣:١٠

  
  باماكو    

مــع صــاحب الفخامــة الــسيد إبــراهيم بــوبكر كيتــا، رئــيس   اجتمــاع   ١٨:٣٠-١٧:٠٠
  اجلمهورية 

   احلكومةعشاء تقيمه     ٢٠:٠٠
  

  ٢٠١٤فرباير / شباط٣    
ــة، ومفــوض شــ       ٠٨:٣٠-٠٨:٠٠ ــة املتكامل ــوة البعث ــد ق ــة مــن قائ رطتها، إحاطــة مقدم

  وكبري مستشاري األمن فيها
  لقاء مع اجملتمع املدين  ١٠:٠٠-٠٩:٠٠
  سريفالعملية  قائد اجتماع مع  ١٠:٤٥-١٠:١٥
  لتدريب التابعة لالحتاد األورويباجتماع مع رئيس بعثة ا  ١١:٣٠-١١:٠٠
  اجتماع مع أعضاء جلنة املتابعة والتقييم  ١٤:٠٠-١١:٣٠
  اجتماع مع احلكومة  ١٦:٣٠-١٥:٠٠
  اجتماع مع أعضاء الربملان  ١٨:١٥-١٧:٣٠
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  مؤمتر صحفي  ٢٠:٠٠-١٩:٠٠
  عشاء  ٢١:٠٠-٢٠:٠٠
   سريفالخميم عمليةارة زي  ٢٢:٠٠-٢١:٣٠

  


	تقرير بعثة مجلس الأمن إلى مالي، 1-3 شباط/فبراير 2014 
	أولا - مقدمة
	1 - في رسالة مؤرخة 13 كانون الثاني/يناير 2014، أبلغ رئيس مجلس الأمن الأمين العام بأن أعضاء المجلس قد قرروا إرسال بعثة إلى مالي في 31 كانون الثاني/يناير 2014. واشتركت تشاد وفرنسا في قيادة البعثة التي ضمت:
	الاتحاد الروسي بيتر إليتشيف، نائب الممثل الدائم
	الأرجنتين ماركوس ستانكانيلي، سكرتير ثان
	الأردن  محمود حمود، نائب الممثل الدائم
	أستراليا  غاري فرانسيس كوينلان، الممثل الدائم
	تشاد  بانتيه مانغارال، نائب الممثل الدائم، عضو مشارك في قيادة البعثة
	جمهورية كوريا أوه جون، الممثل الدائم
	رواندا  أوجين - ريشار غاسانا، الممثل الدائم
	شيلي  إغناسيو يانوس، منسق شؤون سياسية
	الصين  شين بو، منسق شؤون سياسية
	فرنسا  جيرار أرو، الممثل الدائم، عضو مشارك في قيادة البعثة، يساعده إيمانويل سوكيه، خبير من البعثة الفرنسية
	لكسمبرغ سيلفي لوكاس، الممثلة الدائمة
	ليتوانيا  ريموندا مورموكايتي، الممثلة الدائمة
	المملكة المتحدة لبريطانيا   بيتر ويلسون، نائب الممثل الدائم
	العظمى وأيرلندا الشمالية
	نيجيريا    عثمان سركي، نائب الممثل الدائم
	الولايات المتحدة الأمريكية سامانثا باور، الممثلة الدائمة
	2 - كانت بعثة مجلس الأمن إلى مالي هي أول زيارة يقوم بها المجلس إلى البلد. وكان الغرض الأساسي منها، وذلك وفقا لبيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 23 كانون الثاني/ يناير 2014، هو تكرار دعوة المجلس العاجلة لإطلاق عملية تفاوض شاملة وذات مصداقية بعد توقف لعدة أشهر في عقد اجتماعات هيئتي التنفيذ المنشأتين عملا باتفاق واغادوغو المبدئي المبرم في 18 حزيران/يونيه 2013 - وهما لجنة المتابعة والتقييم واللجنة التقنية المشتركة للأمن. وكانت البعثة تهدف كذلك إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ القرار 2100 (2013) ولا سيما استقرار المراكز السكانية الرئيسية في شمال مالي وإعادة إرساء سلطة الدولة وإعادة بناء القطاع الأمني وحماية حقوق الإنسان، ومستوى نشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي. واتصلت البعثة بجميع عناصر المجتمع المدني وممثلي الحكومة في مالي، وبالجماعات المسلحة الشمالية والمجتمع الدولي.
	ثانيا - المسائل الرئيسية
	حالة العملية السياسية

	3 - دعت الجماعتان المسلحتان اللتان وقعتا اتفاق واغادوغو المبدئي، أي الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، إلى تنفيذ الاتفاق على نحو كامل. وأكدتا مجددا استعدادهما لتجميع المقاتلين ونزع سلاحهم عند توقيع اتفاق السلام الشامل، على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من الاتفاق. وقالت الجماعتان إنهما ترحبان بمشاركة جميع دول المنطقة في الحوار الشامل، وفيما يتعلق بمبادرة الوساطة الحالية في الجزائر، اقترح أن تنضم الجزائر إلى آليات الحوار القائمة. ودعت الجماعتان إلى إجراء المفاوضات في مكان محايد.
	4 - وأعربت الجماعتان اللتان انضمتا إلى الاتفاق المبدئي، وهما الحركة العربية الأزوادية ومجلس تنسيق الحركات والقوات الوطنية للمقاومة، عن استيائهما لعدم إشراكهما في اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة للأمن ولم تحدد لهما مواقع لتجميع العناصر. وأصرت المجموعتان على الطابع المتعدد الأعراق لشمال مالي، حيث أكدتا أنهما تمثلان مجتمعات محلية كبيرة ينبغي أن تُشرك أي عملية تفاوض شاملة. وطمأنت بعثة المجلس الجماعتين المنضمتين إلى الاتفاق على تمسك البعثة المتكاملة بالدعم الكامل لإجراء عملية سلام شاملة. وذكر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمالي أن المادة 8 من الاتفاق المبدئي هي التي حددت عضوية اللجنة التقنية، وأوضح أن توسيع نطاق اللجنة يتطلب اتفاقا بين أعضائها الحاليين. وأشار إلى أن اللجنة لم تجتمع لبعض الوقت ولكنه تعهد بدعم طلب الجماعتين المنضمتين.
	5 - وشدّد المجتمع المدني، من جانبه، على إجراء عملية حوار شاملة لا تقتصر على الجماعات المسلحة، بل أن تشمل أيضا ضحايا النزاع، بحجة أن النزاع لا ينبغي أن ينظر إليه على أنّه يقدم مكافأة إلى العناصر المسلحة عن الانتهاكات التي ارتكبت ضد السكان المدنيين. ودعت منظمات المجتمع المدني إلى إجراء الحوار الشامل في مالي وذلك لتيسير مشاركة المواطنين العاديين. وتعهدت السلطات المالية بإشراك المجتمع المدني في الحوار الشامل.
	6 - وأعرب الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا عن امتنانه لكل الدعم الدولي المقدم إلى مالي. وأشار إلى تقديره لجهود الوساطة التي تضطلع بها بوركينا فاسو، والتي أدت إلى توقيع اتفاق واغادوغو المبدئي وتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية. وقال إنه قد رحب بالمثل بعرض الجزائر عقد اجتماع للجماعات المسلحة الشمالية في منتصف كانون الثاني/يناير، ولكنه ذكر أنه، في ظل تكون المؤسسات الشرعية الآن في مالي، فينبغي للحكومة الأخذ بزمام عملية المصالحة وينبغي أن يُوقّع أي اتفاق جديد في مالي. وأبلغ الرئيس البعثة بأن الحكومة قد وضعت خريطة طريق للمصالحة الوطنية، وأعرب عن أمله في أن تدعم الأمم المتحدة تنفيذها. وشدد على أنه يرى أن نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة يجب أن يسبق عملية التفاوض الشاملة.
	7 - وأطلع رئيس الوزراء، عمر تاتام، البعثة على الخطوات التمهيدية التي تتوخّى الحكومة اتخاذها قبل إطلاق محادثات السلام الشاملة. وقد عقدت الحكومة والبعثة المتكاملة بالفعل مشاورات أولية بشأن تجميع العناصر ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وقد خططت البعثة المتكاملة لعقد ثلاث حلقات عمل تتعلق بالدروس المستفادة من اتفاقات السلام السابقة، وتجميع العناصر ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وعودة إدارة الدولة، واستئناف الخدمات العامة في شمال مالي، خلال الأسبوع التالي لزيارة البعثة. وتعتزم الحكومة مواصلة إجراء مشاورات مع المجتمع المدني، بدءا بالمنظمات النسائية. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كان من المقرر عقد هذه الأنشطة الأربع في شباط/فبراير، وذلك شريطة أن تختتم الجزائر بالتوازي محادثاتها الاستكشافية، ويمكن أن يبدأ الحوار الشامل قريبا. وأتاحت الحكومة للبعثة لاحقا مذكرة مفاهيمية تبيّن خريطة الطريق لتسوية النزاع.
	8 - وأكد الأعضاء الدوليون في لجنة الرصد والتقييم على الضرورة الملحة لإطلاق الحوار الشامل. وكان هناك توافق في الآراء بين هؤلاء الأعضاء على أن الانقطاع الحالي في تنفيذ الاتفاق المبدئي قد زاد من خطر حدوث المزيد من الانقسامات داخل الجماعات المسلحة وفيما بينها وخطر أن يحمل البعض السلاح مرة أخرى. وأشاروا أيضا إلى خطر أن تستغل بعض الجهات المخربة المحتملة التأخّر في إطلاق عملية السلام الشامل. ويرى الاتحاد الأفريقي أنه لا يوجد بديل للمصالحة. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ الاتفاق المبدئي دون شروط مسبقة، بدءا بالحوار الشامل، وتجميع العناصر وإعادة بسط سلطة الدولة والخدمات في شمال مالي. وأعربت الجزائر عن تأييدها للإدارة الحكومية في مالي ووافقت على أن نزع سلاح الجماعات المسلحة سيُجرى في سياق اتفاق السلام الشامل. وذكرت الجزائر كذلك أن المناقشات الاستكشافية الجارية في الجزائر العاصمة تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء الحوار الشامل الذي سيعقد في مالي. وأكدت الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا التعاون الإيجابي بين الممثل الخاص للأمين العام والمنظمات الإقليمية. وأكد شركاء مالي الدوليون استعدادهم لدعم عملية السلام الداخلي في مالي من خلال ”إطار التشاور“.
	9 - وأكد جميع أصحاب المصلحة في مالي استعدادهم للمشاركة في حوار شامل بهدف التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة المتكررة. ورأت البعثة أنه لا يمكن إلا لمواطني مالي أن يتفاوضوا على تسوية مستدامة للأزمة المتكررة في مالي وحثت الأطراف على الانخراط دون شروط مسبقة في محادثات شاملة على الفور. وأشار أعضاء المجلس إلى الاتفاق المبدئي، وأكدوا مجددا أن التجميع سيكون هو الخطوة الأولى في عملية نزع السلاح، وسيجري نزع السلاح الكامل لدى توقيع اتفاق السلام الشامل. ودعت البعثة إلى بدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن وفقا لجدول زمني يُحدّد سلفا.
	حماية حقوق الإنسان ودعم العدالة الوطنية

	10 - شهدت منظمات المجتمع المدني بحدوث تحسن ملحوظ في حالة حقوق الإنسان في جنوب مالي، في أعقاب استعادة النظام الدستوري.كما شهدت بحدوث بعض التقدم في حالة حقوق الإنسان في شمال مالي، لكنها تساءلت عن سبب عدم مقاضاة منتهكي حقوق الإنسان، خصوصا مرتكبي العنف الجنسي، المعروفين حتى الآن. وأدان المجتمع المدني إطلاق سراح السجناء المرتبطين بالنزاع ورفع مذكرات الاعتقال الصادرة ضد أعضاء سابقين في البرلمان، كانوا أيضا أعضاء في جماعات مسلحة، وفقا للاتفاق المبدئي، واعتبرت ذلك تعديا من السلطة التنفيذية على استقلال القضاء. ودعا بعض ممثلي المجتمع المدني والجماعات المسلحة إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق المبدئي.
	11 - وأطلع وزير العدل البعثة على الجهود الجارية لضمان وصول الضحايا إلى العدالة، بما في ذلك التعاون بين وزارته ومنظمات المجتمع المدني لتحديد ودعم الناجين من العنف الجنسي وكذلك بين الوزارة والبعثة المتكاملة لتيسير عودة السلطات القضائية إلى شمال مالي.
	12 - وأكدت الحكومة أنها قد أعادت تسمية لجنة الحوار والمصالحة السابقة وأصلحتها لتصبح لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، التي ستبدأ عملها قريبا. وتعهد وزير المصالحة الوطنية بإشراك المجتمع المدني في عمل اللجنة، التي ستكلف بالنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبت منذ عام 1961 حتى لا تظل هناك مطالبات معلقة دون رد.
	تحقيق الاستقرار في المراكز السكانية الرئيسية ونشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي

	13 - أفاد ممثلو المجتمع المدني من تمبكتو وغاو أن البعثة المتكاملة لا توفر الحماية إلا للمدن بينما لا يزال المدنيون معرضين للخطر في المناطق الريفية، وهي أيضا ملاحظة رددتها الجماعات المسلحة الشمالية. ودعا رئيس الوزراء إلى تعزيز القوة، في حين دعا وزير الأمن البعثة المتكاملة إلى تعزيز تعاونها مع الجيش المالي. وأكدت القيادة العسكرية للبعثة المتكاملة أن الافتقار إلى عوامل التمكين الجوهرية مثل الطائرات العمودية يحد من قدرتها على الانتشار في جميع أنحاء شمال مالي. وشدد قائد القوة وقائد القطاع الغربي على الحاجة الملحة إلى الحصول على الأصول الجوية التي ستمكن القوة من الاستجابة للتطورات الناشئة في الزمن الحقيقي.
	14 - وأكد المحاورون الدوليون والماليون أن التهديد الإرهابي لا يزال يتمثل في احتفاظ الجماعات الجهادية بقدرات كبيرة ولا يزال هدفها يتمثل في استعادة السيطرة على شمال مالي. وذكرت الجماعات المسلحة الشمالية أنها تواصل القتال ضد الجماعات الإرهابية، وأنه ينبغي أن يؤخذ ذلك في الحسبان عند التخطيط لتجميع المقاتلين التابعين لها ونزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم.
	15 - وأُبلغت البعثة بأنه يجب أن تضطلع البعثة المتكاملة بدور محوري في تأمين الحماية للمراكز السكانية الشمالية خلال الأشهر المقبلة، نظراً لأن عملية سيرفال آخذة في التناقص تدريجياً وأن إعادة بناء القطاع الأمني في مالي لا يزال في مرحلة مبكرة. وقدم قادة سيرفال وقوة البعثة المتكاملة إحاطة إلى البعثة بشأن ولاية كل منها. وأكد قائد عملية سيرفال أنه، باستثناء ولاية سيرفال المتمثلة في التدخل لدعم عناصر البعثة المتكاملة إذا تعرضوا لتهديد وشيك وخطير على النحو المنصوص عليه في القرار 2100 (2013)، فإن القوة الفرنسية ستقوم من الآن فصاعدا وحدها بتنفيذ أنشطة مكافحة الإرهاب. ومن شأن ذلك أن يترك للبعثة المتكاملة المسؤولية الرئيسية في تأمين حماية المراكز السكانية الرئيسية، وخاصة في شمال مالي، وحماية المدنيين.
	16 - وقدّر قائد عملية سيرفال أن قوة البعثة المتكاملة قد أبلت بلاء حسنا على الرغم من محدودية القوات والأصول المتوافرة لديها. وشدد على الحاجة إلى نشر ما تبقى من قدراتها المأذون بها، وقال إنه يتعين على القوة أن تضع في الممارسة العملية قواعد الاشتباك الصارمة لديها، وينصح بأن تحصل على منظومات جوية ذاتية التشغيل للتعرف على نحو أكمل على طبيعة الأرض التي كلفت البعثة المتكاملة بالعمل فيها.
	17 - وأبلغت إدارة البعثة المتكاملة البعثة بأنها تقوم في الوقت نفسه بنشر أعداد إضافية من ذوي الخوذات الزرقاء ورفع مستوى المعدات التي ورثتها من بعثة الدعم الدولي بقيادة أفريقية لمالي. ولم يكن في الميدان في مالي أثناء الزيارة التي قام بها مجلس الأمن إلا 910 5 أفراد من أصل 200 11 فرد من القوات المأذون بها. وفي حين أن الأمانة العامة للأمم المتحدة قد حددت الدول المساهمة بنسبة 90 في المائة من الاحتياجات العسكرية المعلقة، فقد قدّرت البعثة المتكاملة أنها لن تحقق القدرة التشغيلية الكاملة إلا في حزيران/يونيه. وفي موبتي، زارت بعثة المجلس إحدى وحدات الشرطة المشكلة ومستشفى من المستوى الثاني من توغو، كان قد نشر أولا في إطار بعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة أفريقية. وأبلغت البعثة بأنه سيجري تحديث معدات المستشفى من المستوى الثاني وفق معايير الأمم المتحدة عند نقلها إلى كيدال. وأبلغ مدير دعم البعثة المتكاملة بعثة المجلس بأن عقودا قد أبرمت من أجل إقامة قواعد عسكرية مدنية رئيسية مشتركة لأفراد البعثة المتكاملة في ثلاثة مواقع رئيسية في أنحاء البلد. وقد خصصت الحكومة أراضي مساحتها 70 هكتاراً لبناء هذه القواعد في حزيران/يونيه.
	إصلاح القطاع الأمني 

	18 - قدمت بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي وعملية سيرفال تقييما إيجابيا عن أداء ثلاث كتائب من الجيش المالي كانت قد دُرِّبت في كوليكورو وتعمل حالياً في الشمال. وتقوم سيرفال والبعثة المتكاملة بدعم أنشطة التدريب التي تضطلع بها بعثة الاتحاد الأوروبي. ومنهاج التدريب يركز على تدريب فرادى الكتائب وإعادة تشكيل الجيش. ويشمل التدريب سيناريوهات مختلفة وتدريبات عملية في القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ودروس نظرية وتدريبات عملية بدعم من أفراد البعثة المتكاملة. وتقوم عملية سيرفال برصد أداء الكتائب التي أنهت التدريب وتم نشرها في الشمال. وبعد بضعة أشهر من نشرها، تقوم بعثة التدريب باستخلاص المعلومات من الضباط الماليين وتقدم مزيداً من الدعم حسب الحاجة. وكانت التعليقات بشأن أداء قوات جيش مالي التي قامت بعثة الاتحاد الأوروبي بتدريبها إيجابية بشكل عام، على الرغم من الإشارة إلى أن السكان في شمال مالي لا يثقون بالجيش المالي. وأشير كذلك إلى أن وزير الدفاع يركز على زيادة حجم الجيش المالي. وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب على أهمية التركيز على تحسين نوعية القوات لكي تتصف بمزيد من المهنية. وفي الوقت نفسه، ذكرت سيرفال وبعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب والبعثة المتكاملة أنه ينبغي ألاّ تعهد المسؤولية عن صون القانون والنظام إلى السلطات العسكرية بل إلى الشرطة المدنية. وأبلغت البعثة أيضا بأن إعادة بناء الجيش الوطني وإصلاح القطاع الأمني هو مسعى طويل الأمد، من المرجح أن يتجاوز نهاية الولاية الحالية (أيار/مايو 2016) لبعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب.
	إعادة بسط سلطة الدولة والإنعاش المبكر 

	19 - أحاط رئيس الوزراء البعثة بشأن خطة الحكومة الرامية إلى إعادة نشر إدارة الدولة تدريجيا واستئناف تقديم الخدمات العامة في الجزء الشمالي من مالي. وذكر أن الموظفين الإداريين في منطقتي تمبكتو وغاو قد عادوا على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لكنهم لم يستأنفوا بعد مهامهم على المستوى المحلي بسبب تفشي انعدام الأمن. ففي كيدال، اقتصر ممثلو الدولة على البلدة الرئيسية. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة قد خصصت 35 بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية في ميزانيتها للفترة 2013-2014 من أجل إعادة تأهيل الهياكل الأساسية العامة في المنطقة الشمالية من مالي. وأبلغ البعثة كذلك بأن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قد التزما بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال البرامج الإنسانية والإنمائية الرامية إلى تعزيز الأحوال المعيشية للمجتمعات الشمالية. وأكد منسق الأمم المتحدة المقيم وللشؤون الإنسانية على إحراز أوجه تحسن كبيرة في منطقة غاو خلال الأشهر الستة الماضية. وقال إن 75 في المائة من المدارس و 90 في المائة من المراكز الصحية التي كانت تعمل قبل الأزمة عادت للعمل مرة أخرى، لكنه أشار لاحقاً إلى أن 50 في المائة فقط من الأطفال المؤهلين قد التحقوا بالمدارس. غير أنه أشار إلى أن انعدام الأمن الغذائي لا يزال مرتفعاً وثمة حاجة ملحة إلى استعادة الخدمات الأساسية وتحسينها.
	ثالثا - ملاحظات 
	20 - سافر مجلس الأمن إلى مالي والقلق يساوره بأن العملية السياسية المتوقفة، ولا سيما الشروع في إجراء حوار شامل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة للأزمة، قد تهدد التقدم الملحوظ الذي حققه الشعب والسلطات في مالي خلال العام الماضي. وأُبلغ بأنه ما لم يبدأ الحوار الشامل الذي ينص عليه الاتفاق المبدئي دون إبطاء، فإن خطر تعميق انعدام الثقة بين الأطراف وزيادة الانقسامات داخل الجماعات المسلحة الشمالية يؤدي إلى تطرف بعض العناصر وإغلاق هذه الفرصة الفريدة لإيجاد حل دائم للأزمة. وأبرز محاورو المجلس باستمرار الحاجة إلى إجراء حوار داخل المجتمعات المحلية فضلا عن إجراء حوار بين المجتمعات المحلية، والمشاركة الكاملة من جانب المجتمع المدني.
	21 - وبعد أن طمأنت جميع الأطراف المعنية البعثة بالتزامها بعملية المصالحة، حث أعضاء المجلس الأطراف على الدخول في أقرب وقت ممكن في حوار شامل للجميع، بدون شروط مسبقة لكن ضمن جدول زمني محدد سلفا. وأوصت هذه الأطراف بمواصلة عملية التجميع كجزء من عملية المفاوضات مما يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل وكامل لنزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة. وكرر مجلس الأمن الإعراب عن تأييده لجميع الجهود المبذولة من قبل الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف الرامية إلى دعم الشعب المالي في سعيه للتوصل إلى حل مستدام للأزمة المتكررة. ورحب بخريطة الطريق التي وضعتها الحكومة، بما في ذلك حلقات العمل التي نظمتها البعثة المتكاملة والأنشطة التحضيرية التي تخطط لها الحكومة مع المجتمع المدني. وأكد مجلس الأمن من جديد استعداده لدعم الجهود التي تبذلها الأطراف في مالي من خلال الممثل الخاص للأمين العام لمالي والبعثة المتكاملة.
	22 - ودعا العديد من أصحاب المصلحة في مالي قوات البعثة المتكاملة إلى توسيع نطاق جهودها لتحقيق الاستقرار في ما وراء المراكز السكانية الرئيسية في شمال مالي، ولاحظ التهديد الذي تشكله العناصر الإرهابية والإجرامية على السكان المدنيين. وأعربت البعثة عن قلقها إزاء حالات التأخُّر في نشر هذه القوة، لا سيما أن العملية السياسية المتوقفة تؤدي إلى زيادة التوترات وسوف تدعى بعثة حفظ السلام للاضطلاع بدور محوري متزايد في خضم الإنهاء التدريجي لعملية سيرفال. وأحاطت البعثة علما بالنداء الذي وجهته الحكومة للتعجيل بنشر القوة وتعزيز التعاون بين الجيش المالي والعاملين في مجال حفظ السلام.
	23 - وأعرب عدد من ممثلي المجتمع المدني عن رأي مفاده أن الأزمة في شمال مالي لا تنبع من التوترات العرقية بل من مسائل تتعلق بالتنمية والحوكمة. ووجهوا انتباه مجلس الأمن إلى التخلف الذي يعاني منه شمال مالي وعدم توفر فرص عمل للشباب. ودعت الجماعات المسلحة الشمالية أيضا إلى تعزيز أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية. وأطلع الرئيس كييتا البعثة على أنه اعتمد سياسة عدم التسامح إطلاقا بشأن الفساد، وشدد على إيلاء المصالحة الوطنية الأولوية، وهو ما رحبت به البعثة باعتباره أمرا جوهرياً لحل الأزمة. وقال إنه يأمل في التوصل إلى تسوية دائمة للأزمة لكي يتمكن من توجيه اهتمامه بالكامل إلى مكافحة الفقر والإشراف على التنمية المستدامة في بلده. وأحاطت البعثة علما بالتوافق في الآراء بين جميع الجهات المعنية في مالي بشأن الحاجة إلى تعزيز المصالحة الوطنية والمساءلة، وأكدت من جديد الدعوة التي وجهها مجلس الأمن إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمات المتكررة التي أثرت على مالي.
	المرفق الأول 
	اختصاصات بعثة مجلس الأمن إلى مالي
	1 - الترحيب بالاستعادة الكاملة للحكم الديمقراطي والنظام الدستوري في مالي، عقب نجاح عملية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سلمية وشفافة عام 2013، بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي؛ وإجراء مشاورات مع السلطات المعينة والمنتخبة حديثاً.
	2 - الترحيب بالجهود الأولية التي بذلتها حكومة مالي من أجل بدء سلسلة من الاجتماعات الاستشارية الوطنية بشأن الوضع في شمال مالي والتشجيع على اتخاذ مزيد من الخطوات صوب توطيد الاستقرار، والنهوض بالمصالحة الوطنية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومعالجة الأسباب الكامنة للأزمات المتكررة التي عصفت بمالي؛ وتقييم التقدم المحرز في مجال أنشطة التخفيف من حدة النزاعات ومنع نشوبها على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك عن طريق الشركاء المحليين، وفي إجراء عملية حوار ومصالحة على الصعيد الوطني، بما في ذلك عن طريق مشاركة المجتمع المدني.
	3 - تكرار الدعوة الملحة التي وجهها مجلس الأمن لإجراء عملية تفاوض شاملة وذات مصداقية ومفتوحة لجميع القبائل في شمال مالي بهدف ضمان تسوية سياسية دائمة للأزمة وإحلال السلام والاستقرار على المدى الطويل في جميع أنحاء البلد، في ظل احترام سيادة دولة مالي ووحدتها وسلامتها الإقليمية، على النحو المطلوب في اتفاق واغادوغو المبدئي المبرم في 18 حزيران/يونيه 2013.
	4 - تأكيد دعوة مجلس الأمن جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق المبدئي والجماعات المسلحة في شمال مالي التي قطعت كل العلاقات مع المنظمات الإرهابية والتزمت بالاتفاق دون قيد أو شرط، إلى أن تنفذ أحكامه بالكامل وعلى وجه السرعة، بما في ذلك تجميع عناصر الجماعات المسلحة، وإعادة بسط سلطة الدولة تدريجياً في جميع أنحاء البلد وبدء محادثات سلام شاملة وذات مصداقية.
	5 - تكرار دعم مجلس الأمن بالكامل لتيسير عملية شاملة من خلال المساعي الحميدة للممثل الدائم للأمين العام في مالي، بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي، وفقاً لما ورد في الفقرة 4 من قرار مجلس الأمن 2100 (2013)، من أجل استعادة السلام والأمن في جميع أنحاء الأراضي الوطنية لمالي، في سياق اتفاق شامل ينهي الأزمة.
	6 - تكرار دعوة مجلس الأمن جميع الأطراف ذات الصلة في مالي إلى أن تتفق دون تأخير على تدابير فعالة للمضي قدما بتجميع عناصر الجماعات المسلحة، باعتبار ذلك خطوة أساسية تفضي إلى عملية فعالة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، في سياق تسوية سلمية شاملة؛ وتقييم الطريقة التي يمكن للبعثة المتكاملة أن تواصل بها تقديم الدعم لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
	7 - تكرار تأكيد دعم مجلس الأمن لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والاستماع إلى إحاطة بشأن تنفيذ القرار 2100 (2013)، ولا سيما النشر التشغيلي للبعثة المتكاملة من أجل تحقيق الاستقرار في المراكز السكانية الرئيسية، ولا سيما في شمال مالي، ومن أجل دعم إعادة بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء البلد، وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
	8 - تكرار الإعراب عن قلق مجلس الأمن بشأن تقلب الحالة الأمنية والاستماع إلى إحاطة بشأن الحالة الأمنية، لا سيما في شمال مالي، والتهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية على استقرار المنطقة؛ والاطلاع على المستجدات بشأن تنفيذ ولاية البعثة المتكاملة، دعماً لحكومة مالي، المتمثلة في حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في المراكز السكانية الرئيسية، ولا سيما في شمال مالي، وفي هذا السياق، ردع التهديدات واتخاذ خطوات نشطة لمنع عودة العناصر المسلحة إلى تلك المناطق، وفي الإسهام في تهيئة بيئة آمنة لإيصال المساعدة الإنسانية بأمان وبقيادة مدنية، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ؛ وتلقي معلومات مستكملة بشأن تعاون جميع الأطراف مع البعثة المتكاملة بهدف كفالة سلامتها وأمنها؛ والاستماع إلى إحاطة بشأن تنفيذ ولاية القوات الفرنسية لدعم البعثة المتكاملة في حال تعرضها لتهديد وشيك وخطير.
	9 - تكرار تأكيد دعوة مجلس الأمن إلى استمرار الرقابة المدنية والإشراف المدني لمالي على قوات الدفاع والأمن في مالي بوصف ذلك عنصرا أساسيا من الإصلاح الشامل لقطاع الأمن، وتشجيع حكومة مالي في هذا الصدد على مواصلة إحراز تقدم وتقييم مساهمة البعثة المتكاملة والجهات المانحة الدولية الأخرى، بما فيها الاتحاد الأوروبي من خلال السياسة الأوروبية المشتركة للأمن والدفاع وبعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي.
	10 - التشديد على استمرار انشغال مجلس الأمن بشـأن حماية المدنيين، وأهمية مكافحة الإفلات من العقاب، وضرورة التصدي لمسألة العنف الجنسي وتعزيز حماية الطفل؛ والدعوة إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتشجيع حكومة مالي على ضمان الإسراع بتقديم المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان إلى العدالة وعلى مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. 
	11 - التأكيد على أهمية محاسبة مرتكبي العنف الجنسي والتشديد على ضرورة ضمان مشاركة المرأة وتمثيلها بشكل كامل ومتكافئ وفعال في وقت مبكر من عملية تحقيق الاستقرار، بما في ذلك في عمليات إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وفي الحوار السياسي والعمليات الانتخابية على الصعيد الوطني، مع مراعاة قرار مجلس الأمن 1325 (2000)؛ والتأكيد كذلك على أهمية محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال وضمان إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال في عمليات إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
	12 - التشديد على ضرورة استمرار حكومة مالي في التصدي للتحديات الإنسانية، بما في ذلك الأزمة الغذائية، وتحقيق حلول دائمة للاجئين والمشردين داخلياً، بوسائل منها تهيئة الظروف المؤاتية لعودتهم عودة طوعية وآمنة ومستدامة تحفظ كرامتهم.
	13 - تكرار دعوة مجلس الأمن جميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمجتمع الدولي إلى أن تعزز دعمها للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تقديم المساعدة إلى السكان المتضررين، ولا سيما النساء والأطفال، ودعم توفير الخدمات الأساسية للسكان، ولا سيما في شمال مالي؛ وتشجيع المجتمع الدولي على تنسيق جهوده لتلبية الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل لسكان مالي، بما في ذلك في إطار المؤتمر الرفيع المستوى للمانحين المعقود في بروكسل في 5 شباط/فبراير لدعم تنمية مالي وبالتشاور مع الحكومة؛ وتكرار دعوة المجلس المجتمع الدولي إلى تلافي الثغرة في تمويل النداء الإنساني الموحد.
	14 - الإشادة بتولي حكومة مالي رئاسة منتدى التنسيق خلال السنتين المقبلتين، نتيجة للاجتماع الوزاري المعني باستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل الذي عقد في باماكو، يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013؛ وتكرار دعوة مجلس الأمن دول منطقة الساحل وغرب أفريقيا والمغرب العربي إلى تعزيز التعاون على الصعيد الأقاليمي من أجل وضع استراتيجيات شاملة وفعالة لمواجهة التحديات عبر الوطنية في منطقة الساحل، بما في ذلك مكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة عبر الوطنية في المنطقة؛ والتأكيد من جديد على التزام المجلس بالتصدي للحالة الأمنية والسياسية المعقدة في منطقة الساحل، والمرتبطة بالقضايا الإنسانية والإنمائية.
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