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     تقرير األمني العام عن احلالة يف مايل    
  مقدمة  - أوال   

ــرار جملــس األمــن       - ١ ــر عمــال بق ــذي مــدد اجمللــس  ٢٠١٤( ٢١٦٤يقــدم هــذا التقري ) ال
مبوجبه والية بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل. وقد ركـز  

) على تنفيـذ اتفـاق واغـادوغو األويل وتوسـيع وجـود قـوة البعثـة        S/2014/692تقريري السابق (
ــة، كمــا يقــدم آخــر         ــة البعث ــع جوانــب والي ــذ مجي ــر احلــايل تنفي يف مشــال مــايل. ويغطــي التقري

مسـي  املستجدات عن تنفيذ التدابري اليت رحب هبا جملس األمـن خـالل حـواره التفـاعلي غـري الر     
ــرة امل  ١٠الـــذي أُجـــري يف  ــرين الثـــاين/نوفمرب. والفتـ ــالتقرير هـــي املمتـــدة مـــن  تشـ شـــمولة بـ

كانون األول/ديسمرب، ولكـنين ضـمنته معلومـات يعـود تارخيهـا إىل       ١٦أيلول/سبتمرب إىل  ١٦
  أيار/مايو بشأن جوانب الوالية اليت مل يشملها تقريري السابق.  ٢٧
    

 احلة الوطنيةاحلوار السياسي واملص  - ثانيا   

ُعقدت خالل الفترة املشمولة بالتقرير ثالث جوالت إضافية من احلوار بـني األطـراف     - ٢
ــذي ترأســه        ــق الوســاطة ال ــدعم مــن فري ــه، ب ــر العاصــمة يف متوز/يولي ــة اســُتهلت يف اجلزائ املالي

ــاد لت      ــة املتعــددة األبع ــة األمــم املتحــدة املتكامل ــر، ويتكــون مــن األمــم املتحدة/بعث ــق اجلزائ حقي
االســتقرار يف مــايل، واالحتــاد األفريقــي، واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، واالحتــاد   
ــا فاســو، وتشــاد، وموريتانيــا، والنيجــر. ويف     األورويب، ومنظمــة التعــاون اإلســالمي، وبوركين
ــة للمفاوضــات         ــق الوســاطة وثيق ــد فري ــه، أع ــدت يف متوز/يولي ــيت عق ــة األوىل ال ــاب اجلول أعق

عناصر التفاق سالم اقترحها كل من األطراف وممثلي اجملتمـع املـدين الـذين اختـارهم.     تتضمن 
ويف اجلوالت الالحقة، تفاوضت األطراف على أسـاس تلـك الوثيقـة. ويف هنايـة اجلولـة الرابعـة       
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مــن املفاوضــات الــيت جــرت يف أواخــر تشــرين الثــاين/نوفمرب، مل يطــرأ أي تغــيري علــى مواقــف   
  ايا الرئيسية.األطراف بشأن القض

أيلول/ســبتمرب، جولــة ثانيــة مــن املفاوضــات   ٢٣واخُتتمــت يف اجلزائــر العاصــمة يــوم    - ٣
يسَّرها فريق الوساطة. وقد أجرى فريق الوساطة مناقشات ثنائية مع احلكومة وجملـس التنسـيق   

بيـة  الذي يتألف من احلركة الوطنية لتحريـر أزواد واجمللـس األعلـى لوحـدة أزواد واحلركـة العر     
الثـــاين للحركـــات والقـــوات الوطنيـــة  جملـــس التنســـيق ألزواد، وانضـــم إليهمـــا أشـــخاص مـــن

للمقاومة، وفصيل تابع الئـتالف الشـعب مـن أجـل أزواد، مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى، مـع           
احلكومــة واجلماعــات املســلحة الئــتالف اخلطــة التمهيديــة الــذي يضــم جملــس التنســيق األول     

ــة لل   ــوات الوطني ــتالف الشــعب مــن أجــل أزواد والفصــيل اآلخــر     للحركــات والق ــة وائ مقاوم
للحركة العربية ألزواد، فضال عن أفـراد مـن جمموعـة طـوارق إمغـاد وحلفـائهم للـدفاع الـذايت         
(غاتيــا) دعــاهم ائــتالف اخلطــة التمهيديــة. ويف حــني اتفقــت األطــراف علــى مبــادئ الســالمة    

ات العامـــة إىل الكيانـــات اإلقليميـــة اإلقليميـــة، وعلمانيـــة الدولـــة ووحـــدهتا، ونقـــل الصـــالحي 
واالعتــراف بــالتنوع الثقــايف وتيســريه، ظلــت اختالفــات كــبرية قائمــة فيمــا يتعلــق باإلطــار           
املؤسسي. ودعا كل من احلكومة وائتالف اخلطة التمهيدية إىل تعزيـز األقلمـة يف حـني واصـل     

طراف على احلاجـة إىل فتـرة   جملس التنسيق الدعوة إىل إقامة نظام فيدرايل يف مايل. واتفقت األ
مؤقتة ليتسىن االنتقال إىل أي ترتيبات حكم جديدة، واحلاجة إىل اخنراط اجملتمـع الـدويل بقـدر    

  هام لتوفري الضمانات التفاق سالم هنائي واإلشراف عليه.
وعــادت األطــراف إىل اجلزائــر العاصــمة يف منتصــف تشــرين األول/أكتــوبر للتحضــري     - ٤

تشـرين   ١٧فاوضات. وعشية اسـتئناف احملادثـات، أصـدر جملـس األمـن يـوم       جلولة ثالثة من امل
األول/أكتوبر بيانا صحفيا دعا فيه مجيع األطراف إىل االمتثال التام لاللتزامات اليت قطعتـها يف  

متوز/يوليه والدخول يف حمادثات سـالم حبسـن نيـة وبـروح      ٢٤خارطة الطريق اليت وضعت يف 
ــة. ويف  ــرين ا ١٨توافقيـ ــا     تشـ ــا وزاريـ ــاطة اجتماعـ ــق الوسـ ــاء فريـ ــد أعضـ ــوبر، عقـ ألول/أكتـ

، قبــل “عناصــر التفــاق ســالم ومصــاحلة يف مــايل  ”الســتعراض وإقــرار عناصــر وثيقــة بعنــوان   
  إطْالع األطراف عليها.

تشرين األول/أكتوبر، عرضت اجلزائر مشروع الوثيقة علـى األطـراف، نيابـة     ٢٠ويف   - ٥
ــوبر عقــدت األطــراف، كــل علــى    ٢٣إىل  ٢١عــن فريــق الوســاطة، ومــن   تشــرين األول/أكت

حدة، مشاورات مع فريـق الوسـاطة بشـأن مشـروع الوثيقـة. ويف حماولـة لتضـييق الفجـوة بـني          
دعوة جملس التنسـيق إىل نظـام فيـدرايل واقتـراح احلكومـة تعزيـز الالمركزيـة، اقترحـت الوثيقـة          

األقـاليم واحلكومـات احملليـة علـى      صفقة شاملة، تتيح (أ) زيادة األقلمة وتعزيـز قـدرات جمـالس   
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حتديد أولويات احملليات واألقاليم؛ (ب) وجمموعة هامة مـن تـدابري التنميـة االقتصـادية للشـمال      
ميوهلا أساسا اجملتمـع الـدويل. كمـا اقترحـت إنشـاء قـوة شـرطة حمليـة؛ وإضـافة جملـس تشـريعي            

ــألف مــن ممــثلني عــن اجملتمعــات احمل      ــان، هــو جملــس للشــيوخ يت ــديني  وطــين ث ــة وزعمــاء تقلي لي
وعرفيني؛ وحتديد حصة من املقاعد يف اجلمعيـة الوطنيـة واحلكومـة للـدوائر الشـمالية. وتـوخى       
االقتراح أيضا تدعيم الترتيبـات األمنيـة املؤقتـة يف الشـمال، بسـبل منـها وضـع ترتيبـات معـززة          

الــيت تــنظم العمليــات إلدارة وقــف اطــالق النــار تشــرف عليهــا البعثــة املتكاملــة. وبــّين املبــادئ  
املقترحــة لــرتع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج وإصــالح القطــاع األمــين؛ ودعــا إىل جلنــة   
معززة للحقيقة والعدالة واملصاحلة حتترم املعـايري الدوليـة فيمـا يتعلـق بالتمثيـل املسـتقل؛ وطلـب        

ــن     ــة الــيت ت ــرام املعــايري الدولي ــة؛ ودعــا األطــراف إىل احت ــة حتقيــق دولي ظم العمــل اإلنســاين. جلن
وختاما، حددت الوثيقة جمموعة من التدابري املؤقتة مـن أجـل تنظـيم فتـرة انتقاليـة وإنشـاء جلنـة        

  متابعة قوية لإلشراف على تنفيذ اتفاق السالم.
وأشـارت إىل   “بالعناصر املنقحة التفـاق سـالم ومصـاحلة يف مـايل    ”ورحبت احلكومة   - ٦

ــوفر أساســا للتوصــل إ   ــة ت ــى     أن الوثيق ــيريات عل ــة أيضــا إدخــال تغ ىل اتفــاق. وطلبــت احلكوم
الوثيقــة، تتعلــق جبملــة أمــور منــها احلصــص املقتــرح ختصيصــها ملــواطين الشــمال يف مؤسســات  
الدولة، وتعيني منطقة تنمية اقتصـادية وحيـدة يف الشـمال، وإنشـاء جملـس للشـيوخ والترتيبـات        

وف بشـأن تركيـز الوثيقـة علـى التنميـة      املشتركة بني األقاليم. وأعـرب جملـس التنسـيق عـن خمـا     
االقتصادية ولـيس علـى طلبـه وضـع ترتيبـات سياسـية ومؤسسـية ملـنح احلكـم الـذايت للشـمال.            

  ووافق ائتالف اخلطة التمهيدية على الوثيقة بشكل عام.
تشــرين األول/أكتــوبر، غــادرت األطــراف اجلزائــر العاصــمة للتشــاور مــع         ٢٤ويف   - ٧

املقترحـة التفـاق السـالم. ويسـرت البعثـة املتكاملـة التـدريب وقـدمت         دوائرها بشـأن العناصـر   
الــدعم اللوجســيت جلميــع األطــراف خــالل محــالت التوعيــة الــيت قــام هبــا كــل منــها. وأطلعــت   
األطراف دوائرها، مبن فيهم الالجئـون املـاليون املقيمـون يف موريتانيـا والنيجـر، علـى مضـمون        

ت يف مجيع أحناء البلد، باستثناء كيدال، يف حـني ركـزت   الوثيقة. وقامت احلكومة هبذه احلمال
  اجلماعات املسلحة على األقاليم الشمالية.

ــر     ٢٠ويف   - ٨ ــة مـــن احملادثـــات يف اجلزائـ ــة رابعـ ــتؤنفت جولـ ــاين/نوفمرب، اسـ ــرين الثـ تشـ
العاصمة على أساس الوثيقة املنقحة الـيت تضـمنت عـددا مـن التعليقـات الـيت قدمتـها األطـراف         

تشــرين  ٢٤إىل  ٢٢زائــر، وأضــيفت هلــا مرفقــات تــبني تفاصــيل ترتيبــات التنفيــذ. ومــن إىل اجل
الثاين/نوفمرب، نظم فريق الوساطة جلسات حتاور بني احلكومـة وائـتالف اخلطـة التمهيديـة مـن      

تشرين الثاين، قدم فريـق الوسـاطة    ٢٦جهة، واحلكومة وجملس التنسيق، من جهة أخرى. ويف 
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لــت عليــه تنقيحــات طفيفــة، يتضــمن ثالثــة مرفقــات، ومت تغــيري عنوانــه إىل األطــراف نصــا أُدخ
تشـرين الثـاين/نوفمرب، عـادت     ٢٧. ويف “مشروع اتفـاق للسـالم واملصـاحلة يف مـايل    ”ليصبح 

األطــراف إىل مــايل للتشــاور مــع دوائرهــا علــى أســاس أن كبــار القــادة ســيجتمعون جمــددا يف    
ــاير    ــر العاصــمة يف كــانون الثاين/ين ــدء    ٢٠١٥اجلزائ ــذ ب ــرة األوىل من ــوم نفســه، وللم . ويف الي

احلوار بني األطراف املالية، أصدر فريق الوساطة بيانا يشجع فيه األطـراف علـى االسـتمرار يف    
  التزامها بعملية السالم واتفاق وقف إطالق النار، ويهيب باجملتمع الدويل إىل مواصلة دعمه.

احلكومة النتقادات وضـغوط عامـة متزايـدة     وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، تعرضت  - ٩
ــار         ــورط بعــض كب ــة الســالم، وواجهــت ادعــاءات بت ــها مــع عملي ــها تعامل خبصــوص أمــور من

تشــــرين األول/أكتــــوبر، أســــفرت  ١٩املســــؤولني يف الفســــاد، واضــــطرابات عماليــــة. ويف  
ائب املفاوضات املتوترة بـني النقابـات واحلكومـة عـن موافقـة هـذه األخـرية علـى خفـض الضـر          

ورفع احلد األدىن لألجور. وفيما يتعلق باحلوار بني األطراف املاليـة، انتقـدت وسـائط اإلعـالم     
واألحزاب السياسية يف اجلنوب احلكومة ملشاركتها يف مناقشات بشأن الالمركزيـة احملتملـة يف   

نتقـد  تشـرين الثـاين/نوفمرب، ا   ١٩الشمال، معتربة إياها عامال قـد يـؤدي إىل تقسـيم مـايل. ويف     
أحــد زعمــاء املعارضــة عــدم بــذل احلكومــة جهــودا إلطــالع الســكان علــى عمليــة التفــاوض،    
وكـــذلك علـــى مضـــمون املفاوضـــات الـــيت جـــرت يف اجلزائـــر العاصـــمة، وخباصـــة الترتيبـــات 
املؤسسية األمنية والسياسية املقترحة بني احلكومة واألقاليم الشمالية. ويف اليوم نفسه احتجـت  

  جمموعة من اجملتمع املدين ضد مضمون مشروع الوثيقة. ٤٠ثر من معا يف باماكو أك
وأعربــت أحــزاب املعارضــة أيضــا عــن خمــاوف بشــأن مــزاعم فســاد يف صــرف أمــوال     - ١٠

ــدويل      ــد الـ ــندوق النقـ ــزاعم بصـ ــذه املـ ــَدت هـ ــة. وحـ ــن   الدولـ ــايل مـ ــزور مـ إىل  ١١ إىل أن يـ
دعوم يف إطـــار التســـهيل أيلول/ســـبتمرب الســـتعراض الربنـــامج االقتصـــادي للحكومـــة املـــ  ٢٥

أيلول/سبتمرب، اتفقت احلكومـة مـع الصـندوق علـى نشـر       ٢٥االئتماين املمدد للصندوق. ويف 
تقارير مراجعة حسابات مستقلة، تشمل اإلنفـاق مـن مـوارد خارجـة عـن امليزانيـة علـى طـائرة         
تابعة للرئاسة وعقد عسكري، وذلـك يف أعقـاب عمليـة مراجعـة حسـابات أجراهـا الصـندوق        
لنظام امليزانية الوطنيـة وحتقيقـات يف أوجـه اخللـل يف اإلدارة املاليـة. وبعـد أن اختـذت احلكومـة         

كـانون األول/ديسـمرب، اسـتئناف     ١إجراءات تصحيحية، قرر اجمللس التنفيـذي للصـندوق، يف   
  املعونة املقدمة اىل مايل.

ون األول/ديسـمرب،  كـان  ٩كانون األول/ديسمرب، أكد وزير العدل أنـه مت يف   ١٢ويف   - ١١
إطالق سراح أربعة سجناء حمتجزين بتهم تتراوح بني اإلرهـاب واخلطـف مقابـل اإلفـراج عـن      

يف بــالد املغــرب اإلســالمي منــذ     مــواطن فرنســي حمتجــز كرهينــة مــن قبــل تنظــيم القاعــدة        
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. وطالبــت جمموعــات اجملتمــع املــدين وأحــزاب املعارضــة تفســريا للظــروف احمليطــة  ٢٠١١ عــام
عن السجناء، يف حني هدد موظفو السجون يف مايل باإلضراب حبجـة أن سـجينا مـن     باإلفراج

  املفرج عنهم قد قتل أحد حراس السجن خالل حماولة فرار سابقة.
تشرين األول/أكتـوبر ، اسـتهلت احلكومـة عمليـة لتحـديث السـجالت املدنيـة         ١ويف   - ١٢

، وهـو تعـداد إداري اهلـدف    الـة املدنيـة  للتعداد اإلداري املتصـل باحل عن طريق اللجنة التوجيهية 
منه حتديث نظام السجل املـدين إلعـداد قائمـة للنـاخبني تتضـمن عناصـر االسـتدالل األحيـائي.         
وقدم فريق األمـم املتحـدة االنتخـايب املتكامـل الـدعم الـتقين واللوجسـيت هلـذه العمليـة. وسـيتم           

ات على صعيد احملليات واألقاليم املقـرر  استخدام القائمة احلاملة للسمات األحيائية يف االنتخاب
  .٢٠١٥إجراؤها يف الربع األول من عام 

    
  األمن وحتقيق االستقرار ومحاية املدنيني  -  ثالثا  

ظلت احلالة األمنية غـري مسـتقرة خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير. وأعـادت األطـراف           - ١٣
الـذي اسـتمرت فيـه املفاوضـات يف     متركز قواهتا، ووقعت بينـها اشـتباكات متكـررة يف الوقـت     

اجلزائر العاصمة. ولدعم تنفيذ ترتيبات وقف إطالق النار اليت ما برحت تزداد هشاشـة سـعت   
البعثة املتكاملة إىل تفعيل دور اللجنة التقنية املشتركة املوسعة لألمن واألفرقـة املشـتركة للرصـد    

النشـاط، وواصـلت اسـتهداف    والتحقق. وحافظت اجلماعات املتطرفة على مستوى عـالٍ مـن   
 البعثة املتكاملـة. وأثـرت االشـتباكات بـني األطـراف وانتشـار األجهـزة املتفجـرة املرجتلـة تـأثرياً          

  على محاية املدنيني. سلبياً
أيلول/سبتمرب، على هامش احلوار املشترك بني األطراف املالية، وقع كل مـن   ١٦ويف   - ١٤

ــا صــ     ــاطة إعالن ــق الوس ــة     األطــراف وأعضــاء فري ــد مشــاركة كاف ــة يؤي ــة التقني ادرا عــن اللجن
اجلماعات املسلحة الست، فضال عـن اجلزائـر وتشـاد وموريتانيـا والنيجـر يف هـذه اللجنـة الـيت         

 ٢٠١٣حزيران/يونيــه  ١٨ترأســها البعثــة املتكاملــة. وأســس اتفــاق واغــادوغو األويل املــربم يف 
واحلركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد اللجنـة     واملوقع بني حكومة مايل واجمللس األعلى لوحدة أزواد 

التقنية املشتركة لألمن لوضع طرائـق لتنفيـذ وقـف إطـالق النـار ورصـده وكـذلك التحقيـق يف         
االنتهاكات احملتملة من خـالل أفرقـة الرصـد والتحقـق املشـتركة الـيت ستنشـأ يف غـاو وكيـدال          

طــراف اهلجمــات ضــد   أيلول/ســبتمرب، أدانـــت األ   ١٦ومتبكتــو. ويف اإلعــالن الصــادر يــوم    
القــوات الدوليــة والتزمــت بالتعــاون التــام مــع البعثــة املتكاملــة وعمليــة بارخــان ملنعهــا. وخــالل 
الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، مت تعــديل تشــكيل الفريــق املشــترك للرصــد والتحقــق يف غــاو حبيــث  

لتمهيديـة  أصبح يشمل كافة اجلماعـات املسـلحة األعضـاء يف جملـس التنسـيق وائـتالف اخلطـة ا       
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تشــرين  ٢٢إىل  ١٩وكــذلك ممــثلني مــن تشــاد واجلزائــر وموريتانيــا والنيجــر. ويف الفتــرة مــن   
الثــاين/نوفمرب، أوفــد فريــق غــاو بعثــة لتقصــي احلقــائق إىل ديــدي علــى جــانيب هنــر النيجــر. ويف  
غضون ذلك، بدأت البعثة املتكاملة األعمال التحضريية إلنشاء فريق مشترك للرصـد والتحقـق   

كانون األول/ديسمرب، اجتمعت اللجنة يف غاو، حيث ركـزت املناقشـات    ١٦متبكتو. ويف  يف
علــى طريقــة عمــل اللجنــة بعــد توســيعها واألعمــال الــيت يضــطلع هبــا الفريــق املشــترك للرصــد    

  والتحقق وحتديد مواقع التجميع واستطالعها.
ون عنـف مـن سـيطرة    تشرين األول/أكتوبر، انتقلت نتيليـت (إقلـيم غـاو) بـد     ١٦ ويف - ١٥

احلركة الوطنية لتحرير أزواد إىل سيطرة جمموعة غاتيا املوالية للحكومة، إال أن هذا أسـفر عـن   
من املدنيني. وأجرت البعثة دوريات يف املنطقة من أجل نزع فتيل التـوتر احملتمـل    ٥٠٠تشريد 

اتلـت احلركـة   تشـرين األول/أكتـوبر تق   ١٩وطمأنة السـكان قبـل تيسـري عـودة املشـردين. ويف      
ــا يف          ــيت جنحــت غاتي ــة تيســيت اجملــاورة ال ــن أجــل ضــم مدين ــا م ــر أزواد وغاتي ــة لتحري الوطني
االستيالء عليها مـن احلركـة. وأدى نشـر قـوات الـدفاع واألمـن املاليـة يف نتيليـت وتيسـيت يف          
ــا.        ــة وغاتي ــدفاع واألمــن املالي ــوات ال ــأجيج ادعــاءات وجــود تواطــؤ بــني ق وقــت الحــق إىل ت

ضــم األمينــان العامــان للحركــة الوطنيــة لتحريــر أزواد واجمللــس األعلــى لوحــدة أزواد إىل ين ومل
اجلولة الرابعة من احلـوار بـني األطـراف املاليـة يف تشـرين الثـاين/نوفمرب حبجـة أن التطـورات يف         

ك امليدان تقتضي بقاءمها يف مايل. واهتم ممثلو جملس التنسيق يف اجلزائر العاصمة احلكومة بانتـها 
  وقف إطالق النار وتأجيج العنف بني الطوائف.

تشــرين الثــاين/نوفمرب، ســيطرت قــوات الــدفاع واألمــن املاليــة علــى الضــفة           ٦ويف   - ١٦
اجلنوبية لنهر النيجر يف ديدي شرق متبكتو بينما ظلت احلركة العربية ألزواد (جملـس التنسـيق)   

 مالية. ويف منتصـف تشـرين الثــاين/  واحلركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد تســيطران علـى الضـفة الشــ     
ــوفمرب، ســيطر جملــس التنســيق علــى زارهــو (علــى بعــد      ــومتر شــرق ديــدي). ويف   ١٠٠ن كيل

كيلـومترا   ٣٠كانون األول/ديسمرب استوىل ائتالف اخلطة التمهيديـة علـى بامبـا (علـى بعـد       ١
  من زاهرو) ومل ُيسَجل وقوع أي أعمال عنف خطرية خالل هذه التحركات.

مــن أفــراد حفــظ الســالم وإصــابة   ١٦شــُتبه يف ضــلوع اجلماعــات املتطرفــة يف قتــل  وا  - ١٧
آخرين خالل الفترة املشمولة بالتقرير. وأدت األجهـزة املتفجـرة املرجتلـة واأللغـام املضـادة       ١٤

ــة املتكاملــة إىل إعاقــة عملياهتــا       للمركبــات املزروعــة علــى طــول الطــرق الــيت تســتخدمها البعث
ل/سبتمرب، انفجرت قذيفة هاون بـالقرب مـن منشـآت البعثـة املتكاملـة يف      أيلو ١٦بشدة. ويف 

أيلول/سبتمرب، لقي مخسة من أفراد حفظ السالم مصـرعهم   ١٨أغيلهوك (إقليم كيدال). ويف 
وُجرح مخسة آخرون عندما اصطدمت سيارة دوريـة بلغـم جنـوب تيسـاليت (إقلـيم كيـدال).       
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تشـرين األول/أكتـوبر، مت نصـب     ٣جبراحـه. ويف   وتويف أحد حفظـة السـالم بعـد ذلـك متـأثًرا     
كمني لقافلة لوجستية تابعة للبعثـة املتكاملـة بـالقرب مـن إنـدالمني (إقلـيم غـاو) ، فُقتـل تسـعة          
مــن حفظــة الســالم. وأعلنــت حركــة التوحيــد واجلهــاد يف غــرب أفريقيــا مســؤوليتها عــن هــذا  

ة شــخص وإصــابة اثــنني مــن اهلجــوم، وكــذلك عــن هجــوم الحــق وقــع يف النيجــر وأودى حبيــا
ــة يف    ــدفاع النيجريي ــوات ال ــراد ق ــاين/نوفمرب. ويف   ١٩أف ــوبر،   ٧تشــرين الث تشــرين األول/أكت

أصابت سبع قذائف هاون خميما تابعا للبعثة يف كيدال مما أسفر عن مقتل واحـد وإصـابة اثـنني    
تابعـة لقـوة   تشرين األول/أكتوبر، اصـطدمت شـاحنة إمـداد بامليـاه      ٢٥من حفظ السالم. ويف 

كيلومترا غرب مدينة كيـدال، ممـا أدى إىل إصـابة ثالثـة مـن       ١٢البعثة املتكاملة بلغم على بعد 
كانون األول/ديسمرب، أصـيب ثالثـة مـن حفظـة السـالم جبـروح عنـدما         ٢حفظة السالم. ويف 

كانون األول/ديسـمرب، ارتطمـت    ٩اصطدمت حافلتهم بلغم يف أغيلهوك (إقليم كيدال). ويف 
كيلـومترا شـرق أنسـونغو (إقلـيم غـاو)، فأصـيب        ٧٠بة عسكرية جبهـاز تفجـري علـى بعـد     مرك

  فرد من حفظة السالم جبروح طفيفة.
ــن    - ١٨ ــرة م ــا      ٥إىل  ٣ويف الفت ــا وزاري ــاين/نوفمرب، استضــافت النيجــر اجتماع تشــرين الث

ــة املســامهة بقــوات يف البعثــة املتكاملــة ملناقشــة تــدهور احلالــة    ــة. وتعهــد  للبلــدان األفريقي األمني
املشاركون بدعم توقيع اتفاق سالم ودعـوا إىل تعزيـز قـدرات البعثـة املتكاملـة والتزمـوا بتعزيـز        
التعــاون األمــين علــى الصــعيد اإلقليمــي ملكافحــة اإلرهــاب. وأعــرب جملــس األمــن عــن أمهيــة     

وط الـيت يقودهـا   اآلليات األمنية اإلقليمية بالنسبة لالستقرار يف مايل، مبا يف ذلك عملية نواكشـ 
تشـرين   ١٠االحتاد األفريقي، وذلك خالل احلوار التفاعلي غري الرمسي الذي عقـده اجمللـس يف   

  الثاين/نوفمرب.
ــة      - ١٩ ــاملني حلســـاب البعثـ ــدين املـــدنيني العـ ــة املتعاقـ ــتهدفت اجلماعـــات املتطرفـ ــا اسـ كمـ

أجرة بعقــد تشــرين األول/أكتــوبر، أوقفــت عناصــر مســلحة شــاحنة مســت   ١٢املتكاملــة. ففــي 
تشـرين   ٦ودمرت البضائع اليت حتمـل عالمـات واضـحة، دون أن يصـاب سـائقها بـأذى. ويف       

كيلـومترا جنـوب    ٤٠الثاين/نوفمرب، اصطدمت شـاحنة ملتعاقـد مـدين جبهـاز متفجـر علـى بعـد        
ــة أشــخاص. ويف       ــا أدى إىل جــرح ثالث ــاو) مم ــيم غ ــترات (إقل ــاين/نوفمرب،   ٨أملوس تشــرين الث

حة شاحنتني مدنيتني مستأجرتني حلساب البعثـة املتكاملـة وقامـت بالسـطو     أوقفت عناصر مسل
  على سائقيهما وهددت حبرق الشاحنتني إذا استمر السائقان يف العمل لدى البعثة املتكاملة.

ــن    - ٢٠ ــرة م ــايو إىل  ٢٧ويف الفت ــزة    ١٦أيار/م كــانون األول/ديســمرب، أدى انفجــار أجه
ــى طــول ال    ــة موضــوعة عل ضــحية يف صــفوف   ١٩طــرق الرئيســية إىل ســقوط   متفجــرة مرجتل

زالت خملفات احلرب من املتفجرات مبعث قلـق شـديد    جرحيا. وما ١٦ املدنيني: ثالثة قتلى و
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ــذ     ــرب، ونتيليــت   ١٥بالنســبة للمــدنيني، حيــث ســجلت ســت حــوادث من أيلول/ســبتمرب يف ال
أدت خملفــات وكيــدال، وتابــانكورت، ممــا أســفر عــن مقتــل طفلــني وتشــويه عشــرة أطفــال. و 

  آذار/ ١مــــدنيا ماليــــاً يف الفتــــرة مــــن  ١٤٠احلــــرب مــــن املتفجــــرات إىل مقتــــل أو إصــــابة 
ــارس  ــمرب  ١٦إىل  ٢٠١٢مـ ــانون األول/ديسـ ــاين/نوفمرب،  ١٠. وحـــىت ٢٠١٤كـ ــرين الثـ تشـ

قريـة، ودمـرت    ١ ١٦٧أجرت دائرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام مسـحاً مشـل        
متوز/يوليــه إىل  ١ الفتــرة مــن حــدة مــن الــذخائر غــري املنفجــرة. ويف و ١ ٣٧١بشــكل مــأمون 

أكتــوبر، نظــم شــركاء دائــرة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام ومنظمــة األمــم    تشــرين األول/ ٣١
املتحدة للطفولة (اليونيسيف) دورات للتوعية بشأن خماطر املتفجرات استفاد منـها مـا جمموعـه    

  رجال وامرأة. ٣٣ ١٢٢
    

  إعادة بسط سلطة الدولة  - رابعا   
ــن           - ٢١ ــدام األم ــة انع ــتمرار حال ــاق سياســي، باإلضــافة إىل اس ــدم التوصــل إىل اتف ــل ع ظ

وسيطرة اجلماعات املسلحة على أجزاء كبرية من مشال مايل عائقا دون إعـادة نشـر املسـؤولني    
راكــز الــوطنيني ومقــدمي اخلــدمات. ففــي إقلــيم غــاو، عــاد احملــافظون ونــواب احملــافظني إىل م    

عملــهم يف ثــالث مــن الــدوائر األربــع يف اإلقلــيم أال وهــي بــورمي وغــاو وأنســونغو. ويف غــاو،  
يف املائـة مـن نـواب احملـافظني مهـامهم. ويف مـوبيت،        ٨٠يف املائة مـن احملـافظني و    ٧٥استأنف 

. ٥٠ميارس احملافظون الثمانية مجيعا مهامهم، وكذلك مجيع نواب احملافظني البـالغ عـددهم حنـو   
مــن بــني نــواب احملــافظني البــالغ عــددهم  ١٣ويف متبكتــو، مت نشــر احملــافظني اخلمســة مجيعــا، و 

يف املائة مـن احملـافظني يف منـاطق متبكتـو وغـاو ومـوبيت أداء مهـامهم،         ٩٥. وإمجاال، يتوىل ٢٧
يف املائـة مــن نـواب احملـافظني. ويف إقلــيم كيـدال، مل يعــد هنـاك وجــود       ٨٠فضـال عـن حــوايل   

  .٢٠١٤ إداريني حكوميني منذ أيار/مايو ملسؤولني
مـن   ٣٦ومت إصالح عدد مـن املبـاين العامـة الـيت دمـرت وهنبـت يف مدينـة متبكتـو ويف           - ٢٢

مــدن اإلقلــيم مــن خــالل برنــامج نفــذه برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي لــدعم اســتعادة ســلطة    
إطــار مركــز التنســيق العــاملي   الدولــة. وعمــل الربنــامج اإلمنــائي أيضــا مــع البعثــة املتكاملــة، يف  

لشؤون الشرطة والعدالة واملؤسسات اإلصـالحية، السـتكمال إصـالح سـجون غـاو ومتبكتـو.       
ومت إصالح ألوية الدرك يف غوندام ونيافونكو ومتبكتو، من خالل املشاريع السـريعة األثـر الـيت    

ــالح و       ــدعم إلصـ ــيف الـ ــدمت اليونيسـ ــك، قـ ــافة إىل ذلـ ــة. وباإلضـ ــا البعثـ ــطلع هبـ ــتضـ ز جتهيـ
مكتبــا مــن مكاتــب  ٤٧ مكتبــا مــن مكاتــب تســجيل املواليــد يف مــدينيت غــاو ومتبكتــو و ١١٣

  األحوال املدنية، وهيئة إقليم غاو حلماية األسرة واملرأة والطفل.
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ــالتزامن مــع جتديــد      - ٢٣ ومل ُيَعــد نشــر مــوظفي قطــاعي العدالــة واملؤسســات اإلصــالحية ب
ــاطق مشــال مــايل اخلاضــعة   اهلياكــل األساســية نظــرا الســتمرار الشــ   واغل املتعلقــة بأمنــهم يف من

لســيطرة اجلماعــات املســلحة، وكــذلك تلــك املتعلقــة باملعــدات املفقــودة. ويف اجملمــوع، يعمــل 
من موظفي قطاعي العدالة واملؤسسات اإلصالحية يف املنـاطق الشـمالية ، بزيـادة قـدرها      ١٢٢

 املائة من مالك املوظفني املـأذون بـه حاليـا    يف ٥١أربعة موظفني منذ أيلول/سبتمرب. وهذا ميثل 
حمكمـة ومـا يتصـل هبـا      ١٢موظفا. ويف مشال مايل، تعمل سبع حماكم مـن أصـل    ٢٣٧والبالغ 

سـجنا. وواصـلت البعثـة     ١٢من مكاتب املدعني العامني وجيري تشغيل سبعة سجون من بـني  
جمال عمليات التفتـيش القضـائي،   تقدمي املساعدة التقنية والدعم اللوجسيت إىل وزارة العدل يف 

 تشــرين الثــاين/ ١٩إىل  ٨مبــا يف ذلــك تفتــيش مرافــق الســجون يف إقلــيم متبكتــو يف الفتــرة مــن 
كانون األول/ديسمرب، قدم برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي والبعثـة املتكاملـة إىل     ٨نوفمرب. ويف 

ويهدف اإلصـالح املقتـرح إىل    وزير العدل مشروع خطة استراتيجية إلصالح العدالة يف مايل.
  ضمان استقالل النظام القضائي وتيسري الوصول إىل العدالة وإقامة العدل.

تشــرين األول/أكتــوبر، صــدر مرســوم رئاســي بتعــيني قــاضٍ لتنســيق برنــامج    ٢١ويف   - ٢٤
لـى  وطين ملكافحة االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وال تزال القيود املفروضة ع

املوارد تعوق إىل حد بعيد فعالية وحدات مكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة يف مـايل، رغـم      
أن خلية تابعة لشرطة األمم املتحدة معنية مبكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة تتقاسـم أمـاكن      

الـدعم  العمل مع النظراء املاليني. ومن خالل تقاسم أماكن العمـل، وتـوفري التـدريب العملـي و    
ــق         ــذي حق ــواء مكافحــة املخــدرات ال ــم املتحــدة مســاعدة ل التكتيكــي، واصــلت شــرطة األم
جناحـــات هامـــة يف ضـــبط كميـــات كـــبرية مـــن املـــواد املخـــدرة غـــري املشـــروعة ويف مقاضـــاة  

  شخصا.  ١٣
آب/أغسطس جملسا وطنيـا إلصـالح قطـاع األمـن، برئاسـة       ١٤وأنشأت احلكومة يف   - ٢٥

تا، سيحدد التوجـه االسـتراتيجي إلصـالح قطـاع األمـن يف املسـتقبل       الرئيس إبراهيم بوبكر كي
مبشاركة مجيع الوزارات املعنيـة مبـا يف ذلـك وزارات العـدل والـدفاع واألمـن واملاليـة واألسـرة         
واملــرأة والبيئــة. ولتعزيــز التنســيق بــني اجلهــات الفاعلــة الدوليــة، أنشــأت البعثــة املتكاملــة جلنــة    

ــة املســت  ــزع الســالح والتســريح وإعــادة     اســتراتيجية رفيع ــة بإصــالح قطــاع األمــن ون وى معني
اإلدمـــاج وفريقـــا عـــامال تقنيـــا علـــى املســـتوى العملـــي. وشـــرعت البعثـــة املتكاملـــة أيضـــا يف  
االضطالع بأعمال يف جمال بناء قدرات اجلمعية الوطنية فيمـا يتعلـق مبسـألة الرقابـة الدميقراطيـة      

  على املؤسسات األمنية.
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  قوق اإلنسانح  -  خامسا  
ــات        - ٢٦ ــق عــدد مــن عملي ــة بتوثي ــة املتكامل ــالتقرير، قامــت البعث ــرة املشــمولة ب خــالل الفت

االبتزاز اليت ارتكبتها قوات الدفاع واألمن املالية، مبا فيها االستخدام املفرط للقوة الذي أسـفر  
ون تشـرين األول/أكتـوبر، أطلـق حـراس السـج      ٣عن عمليات قتل خارج نطاق القضـاء. ويف  

يف مدينة غاو النار على حمتجز غري مسـلح أثنـاء تسـليم نفسـه بعـد حماولـة فاشـلة للـهروب مـن          
تشرين الثاين/نوفمرب، يف مدينة غاو أيضا، أطلق جندي من القوات املسـلحة   ١٦السجن. ويف 

املالية النار بصورة عشوائية يف أحد األماكن العامة، ممـا أسـفر عـن مقتـل رجـل وإصـابة مخسـة        
  . وأمرت السلطات املالية بفتح حتقيق يف احلادثني.آخرين
ــاين/نوفمرب، أبلــغ   ٢ويف   - ٢٧ ــة    ٢٠مــن بــني   ١٦تشــرين الث ــوا خــالل عملي شخصــا اعتقل

نفــذهتا قــوات الــدفاع واألمــن املاليــة يف بولكيســي (إقلــيم مــوبيت)، وهــي منطقــة يســيطر عليهــا 
للضرب املربح أثناء التحقيق. وقـالوا إن  اجمللس األعلى لوحدة أزواد، البعثة املتكاملة بتعرضهم 

ــراف بانتمــائهم جلماعــات         ــى االعت ــارهم عل ــة كانــت حتــاول إجب ــدفاع واألمــن املالي ــوات ال ق
مسلحة. وأُفرج عن املعتقلني العشرين بعد احتجازهم ملدة شهر دون توجيه هتم إلـيهم. وتـرى   

تجواهبم ميكـن اعتبارهـا مـن أعمـال     البعثة أن املعاملـة الـيت لقيهـا احملتجـزون أثنـاء اعتقـاهلم واسـ       
  املهينة. الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو

ويف مــنطقيت أنيفــيس وتابــانكورت، تواصــل احلركــة العربيــة ألزواد (جملــس التنســيق)،   - ٢٨
ــدنيني      ــاتلني وكــذلك م ــة ) احتجــاز مق ــة ألزواد (اخلطــة التمهيدي ــد أهنــم   واحلركــة العربي ُيعتق

يدعمون الطرف املعارض. وترفض كلتا اجلماعتني الكشف عن عدد احملتجزين بالضـبط وعـن   
أماكن االحتجاز. وميكـن اعتبـار هـذه املمارسـة ضـربا مـن ضـروب االختفـاء القسـري، ومتثـل           

  انتهاكا اللتزامات اجلماعات املسلحة مبوجب القانون الدويل اإلنساين العريف.
ثة املتكاملة أيضا بتوثيق أعمـال انتقاميـة ارتكبـت ضـد أشـخاص يتعـاونون       وقامت البع  - ٢٩

مع األمـم املتحـدة أو اجملتمـع الـدويل عمومـا. ففـي لرينيـب (إقلـيم متبكتـو)، يف أيلول/سـبتمرب،           
حذرت احلركة العربية ألزواد (اخلطـة التمهيديـة) يف العديـد مـن االجتماعـات العامـة مـن أهنـا         

 الذين يقدمون معلومات إىل البعثـة املتكاملـة والقـوات الفرنسـية. ويف     ستعاقب السكان احملليني
ــرأس   ٢٣ ــة الـ ــة مقطوعـ ــر علـــى جثـ ــبتمرب، ُعثـ ــد    أيلول/سـ ــرا علـــى بعـ ــة زويـ ــل يف منطقـ لرجـ
كيلــومترا مشــال متبكتــو كــان واحــدا مــن مخســة رجــال اخــتطفهم تنظــيم القاعــدة يف بــالد   ٨٠

بالتعاون مع القوات الدولية، وقد اختفـوا مـن    أيلول/سبتمرب واهتمهم ١٦املغرب اإلسالمي يف 
  احلني.  ذلك
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ومل حيــرز تقــدم خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير يف احملاكمــة علــى انتــهاكات حقــوق     - ٣٠
ــا    ــرتاع. وم ــيت ارتكبــت خــالل ال ــة     اإلنســان ال ــق أول ســانوغو يف املرحل ــت حماكمــة الفري زال

مقتـل سـتة عشـر مـن الـدعاة يف خمـيم تـابع        زال التحقيـق جاريـا يف    التمهيدية للمحاكمـة؛ ومـا  
وجيري التحقيق يف إعدام ثالثـة مـن    ٢٠١٢للقوات املسلحة املالية يف ديابايل يف أيلول/سبتمرب 

، حيـث ال يـزال   ٢٠١٤الطوارق بإجراءات موجزة يف دجيبـوك (إقلـيم غـاو) يف شـباط/فرباير     
يفــتح أي حتقيــق يف مقتــل رجــل أربعــة جنــود مــن القــوات املســلحة املاليــة قيــد االحتجــاز. ومل 

على يد ضباط شـرطة يف مـوبيت. وبينمـا     ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٢ينتمي إىل مجاعة دوغون يف 
عضوا مبلغا عنهم ينتمون إىل اجلماعات املسلحة قيد االحتجاز بتـهم ذات صـلة    ١٧٤ال يزال 

  بالرتاع، مل تبدأ أي حماكمات جنائية حىت اآلن.
ــدريبا     ويف تشــرين األول/أكتــ   - ٣١ ــة ت ــة املتكامل ــدمت البعث وبر وكــانون األول/ديســمرب، ق
مــن أعضــاء قــوات الــدفاع واألمــن املاليــة علــى حــدود اســتخدام القــوة يف العمليــات    ٤٢٥ لـــ

ــع احملتجــزين والضــمانات يف احملاكمــات        ــل م ــدنيني، والتعام ــة امل العســكرية والشــرطية، ومحاي
ثاين/نوفمرب، قدمت البعثة تـدريبا ممـاثال يف جمـال    تشرين ال ١٤اجلنائية ذات الصلة بالرتاع. ويف 

ــدرات إىل   ــاء القـ ــة ألزواد      ١١بنـ ــة العربيـ ــدة أزواد واحلركـ ــى لوحـ ــس األعلـ ــن اجمللـ ــثال عـ   ممـ
(جملــس التنســيق)، واحلركــة الوطنيــة لتحريــر أزواد. وتواصــل البعثــة لفــت انتبــاه األطــراف إىل  

  اذ إجراءات تصحيحية.احلاالت الفردية أو األمناط اهلامة والتوصية باخت
  

  انتهاكات حقوق املرأة    
مل تقم احملاكم املالية بعد باحملاكمة يف قضايا العنف اجلنسي املرتبط بـالرتاع، ولكـن يف     - ٣٢
ــة حبقــوق       ١٢ ــة املعني ــة غــري احلكومي ــاين/نوفمرب، قــدمت ســت مــن املنظمــات احمللي تشــرين الث

  ســـنوات  ٩(تتـــراوح أعمـــارهن بـــني  امـــرأة وفتـــاة ٨٠اإلنســـان شـــكاوى جنائيـــة نيابـــة عـــن 
ــن ِقَبـــ      ٥٥ و ــب مـ ــي املرتكـ ــف اجلنسـ ــأن العنـ ــنة) بشـ ــلحة يف   سـ ــات املسـ ــاء اجلماعـ ل أعضـ

امـرأة تعرضـن للعنـف اجلنسـي املـرتبط بـالرتاع يف        ٣٢. وحـددت البعثـة املتكاملـة    ٢٠١٢ عام
ن أمـام  إقليم متبكتو، وأحالتهن إىل منظمات غري حكومية مسـتعدة ملسـاعدهتن يف رفـع دعـاواه    

القضاء. وترصد البعثة املتكاملة عن كثب التقدم الذي حيـرزه النظـام اجلنـائي يف قضـايا العنـف      
اجلنسي، مبا يف ذلك العنـف اجلنسـي املـرتبط بـالرتاع. ويف غـاو، أعاقـت السـلطات العسـكرية         

كبومهـا  املالية حتقيقا جنائيا يف عمليت اغتصاب ُيدعى أن جنودا مـن القـوات املسـلحة املاليـة ارت    
يف أيار/مايو، حيث ضغطت السلطات يف إحـدى القضـيتني علـى والـد الضـحية البـالغ عمرهـا        

ــال لطلــب الشــرطة        ١٤ ــدعوى وامتنعــت، يف القضــية األخــرى، عــن االمتث ــا ليســحب ال عام
  القضائية متكينها من الوصول إىل الشخص املشتبه باغتصابه فتاة يف احلادية عشرة من العمر.
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  الطفل انتهاكات حقوق    
أيلول/سبتمرب، فرزت البعثـة املتكاملـة واليونيسـيف العناصـر املسـلحة للحركـة        ١٦يف   - ٣٣

العربية ألزواد (جملس التنسيق) واحلركة الوطنية لتحريـر أزواد املرابطـة يف بـري (إقلـيم متبكتـو)،      
رجـح  عامـا إضـافة إىل اثـنني شـابني قـد جـرى علـى األ        ١٧ و ١٥وتبيَّنتا أن مخسة أطفال بـني  

أيلول/ســبتمرب أوامــر حتظــر علــى   ١٨جتنيــدهم وهــم قُصَّــر. ووقعــت اجلماعتــان املســلحتان يف  
تشـرين األول/أكتـوبر، أرسـلت     ١٥قواهتما ارتكاب االنتهاكات اجلسيمة ضـد األطفـال. ويف   

البعثة املتكاملة واليونيسيف بعثة حلماية األطفال إىل منطقة تابـانكورت (إقلـيم غـاو)، تعهـدت     
احلركـــة العربيـــة ألزواد (اخلطـــة التمهيديـــة) وغاتيـــا بـــاحترام املعـــايري الدوليـــة حلمايـــة  خالهلـــا

األطفال، ال سيما حظر جتنيد األطفال واستخدامهم يف الرتاع املسلح. والتزمتـا أيضـا بـالتحقق    
صـبيا مـن    ٣٦عاما. وقامت اليونيسيف بلـم مشـل    ١٨من أن مجيع اجملندين تزيد أعمارهم عن 

، ٢٠١٤سابقا باجلماعات املسلحة بأسرهم يف غاو وكيدال وموبيت ومتبكتـو يف عـام   املرتبطني 
مــن بينــهم واحــد خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير. وال يــزال صــيب ارتــبط ســابقا باجلماعــات    

  املسلحة موجودا يف املركز الذي تدعمه اليونيسيف ريثما جيري مل مشله بأسرته.
الدعوة اليت تقوم هبا األمم املتحدة، ال يزال تسـعة أطفـال   وبالرغم من استمرار أنشطة   - ٣٤

رهن االحتجاز يف مراكز االحتجاز بباماكو الرتباطهم املزعـوم باجلماعـات املسـلحة يف مـايل،     
يف انتهاك للربوتوكول املتعلق بإطالق سراح األطفال املـرتبطني بـالقوات واجلماعـات املسـلحة     

  .٢٠١٣إدماجهم، الذي وقَّعته احلكومة يف متوز/يوليه يف مايل ومل مشلهم بذويهم وإعادة 
    

  املساعدة اإلنسانية  - سادسا   
ال تزال احلالة األمنية تعرقل وصول املساعدة اإلنسانية يف مشال مايل. وألول مـرة منـذ     - ٣٥

أيار/مــايو يف  ٢٩، قُِتــل اثنــان مــن العــاملني يف اجملــال اإلنســاين يف ٢٠١٢بدايــة األزمــة يف عــام 
ليم متبكتو حينما اصطدمت سيارهتما جبهـاز متفجـر مرجتـل مـتحكم فيـه عـن بعـد. وُسـرقت         إق

تشرين الثاين/نوفمرب قـرب ميناكـا    ٩ و ٨مركبتان تابعتان ملنظمتني دوليتني غري حكوميتني يف 
تشـرين الثـاين/نوفمرب.    ٩(إقليم غاو). وساعدت قـوة البعثـة املتكاملـة يف اسـتعادة الركـاب يف      

ــة يف نفــس      تشــ ١٥ويف  ــة مملوكــة ملنظمــة غــري حكومي ــة ثالث ــرقت مركب ــاين/نوفمرب، ُس رين الث
تشــرين الثــاين/نوفمرب، هــاجم رجــالن مســلحان قافلــة إنســانية علــى مســافة    ٢٥املنطقــة. ويف 

  كم غرب متبكتو. وقد سرق املسلحان مركبة واحدة، لكنهما مل يلحقا أذى بالركاب.  ٢٠
هجرة مــرة أخــرى اخنفاضــا يف عــدد املشــردين داخليــا يف وســجَّلت املنظمــة الدوليــة للــ  - ٣٦

شخصـا يف أواخـر    ٩٩ ٨١٦تشرين الثـاين/نوفمرب نـزوال مـن     ١٧شخصا يف  ٨٦ ٠٢٦مايل (
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أيلول/ســبتمرب). وظــل عــدد الالجــئني املــاليني املســجلني يف البلــدان اجملــاورة مــن ِقَبــل مفوضــية  
ــد م    ــبيا، عنـ ــتقرا نسـ ــئني مسـ ــؤون الالجـ ــدة لشـ ــم املتحـ ــتوى األمـ شـــخص يف  ١٤٣ ٥٣٠سـ

. وقـد قـام كـلٌ مـن املنظمـة الدوليـة للـهجرة وبرنـامج األمـم          ٢٠١٤تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٥
املتحــدة اإلمنــائي ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني بوضــع اســتراتيجية شــاملة إلجيــاد  

واألمــن حلــول دائمــة للمشــردين داخليــاً والعائــدين تشــمل املصــاحلة والتماســك االجتمــاعي،   
الغذائي، وسبل العيش، وامللكيـة، واألصـول، واجلوانـب املتصـلة بـالتوثيق. ومـن املتوقـع عـودة         

ــاليني إذا       ــئني املـ ــا والالجـ ــردين داخليـ ــن املشـ ــبرية مـ ــبة كـ ــاق يف   نسـ ــل إىل اتفـ ــرى التوصـ جـ
  .العاصمة  اجلزائر
الـذين  وطرأ حتسُّن على حالـة األمـن الغـذائي يف مـايل. فقـد اخنفـض عـدد األشـخاص           - ٣٧

شخصــا حيتــاجون إىل مســاعدة غذائيــة   ٨١٢ ٢٣٦يفتقــرون إىل األمــن الغــذائي يف مــايل مــن  
شخصـا. ويف آب/أغسـطس    ٢٦٣ ٠٣٩إىل حـوايل   ٢٠١٣عاجلة يف كـانون األول/ديسـمرب   

وأيلول/سبتمرب، وزعت منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة األمسـدة وبـذور األرز وبـذور       
مــن أفــراد األســر املعيشــية   ٢١٥ ٠٠٠الــدخن والــذرة الرفيعــة علــى  الفــول الســوداين وبــذور  

ــة للموســـم     ــة للمســـوح الزراعيـ ــائج األوليـ ــو. والنتـ ــوبيت ومتبكتـ ــاو ومـ ــاطق غـ ــعيفة يف منـ   الضـ
ُمرضــية بوجــه عــام. بيــد أن بعــض املنــاطق يف غــاو ومتبكتــو ومــوبيت شــهدت   ٢٠١٥-٢٠١٤

  ية.نقصا يف األمطار سيؤثر على األنشطة الزراعية والرعو
  

  إيبوال    
حىت اآلن، جـرى الكشـف عـن مثـاين حـاالت إصـابة بفـريوس إيبـوال يف مـايل، مشلـت             - ٣٨

تشــرين األول/أكتــوبر، أفيــد بوقــوع أول  ٢٣ســتة أشــخاص لقــوا حــتفهم واثــنني تعافيــا. ويف  
عمرهـا كانـت عائـدة     إصابة بفريوس إيبوال يف إقليم كايس؛ حيث توفيت طفلـة يف الثانيـة مـن   

من غينيا متأثرة بإصابتها بفريوس إيبوال، لكنها مل تنقل الفريوس إىل أي شـخص خالطتـه. ويف   
تشرين الثاين/نوفمرب، أفيـد عـن انتشـار الفـريوس يف بامـاكو حينمـا نقـل مسـافر مـن غينيـا            ١١

لـذي هـو   حامل ألعراضه العدوى إىل عدد من مقدمي الرعاية الصحية يف مستشـفى باسـتور، ا  
أيضا مرفق اإلحالة الطبية التابع لألمم املتحدة. وسـرعان مـا وضـعت حكومـة مـايل املستشـفى       
حتت احلجر الصحي، وسـاعدت وحـدات الشـرطة املشـكلة التابعـة للبعثـة املتكاملـة السـلطات         
املالية يف توفري األمن حول املستشـفى. واسـتهلت احلكومـة الحقـا عمليـة تتبـع وتعقـب شـاملة         

ممـن خـالطوا شخصـا مصـابا. وأمت آخـر شـخص        ٤٠٠ىت اآلن متابعـة مـا يزيـد علـى     أجنزت ح
كــانون األول/ديســمرب.   ١٥يومــا يف  ٢١خــالط مصــابا مــدة احلجــر الصــحي اإللزامــي ملــدة    

  مل ُتسجَّل حاالت أخرى، ميكن إعالن مايل خالية من الفريوس يف كانون الثاين/يناير.  وما



S/2014/943

 

14/27 14-67617 
 

ة مواجهـة للطـوارئ دعمـا جلهـود احلكومـة املاليـة. ويف       واستهلت األمم املتحدة عمليـ   - ٣٩
خـبريا متخصصـا يف الوبائيـات،     ٦٣تشرين الثاين/نوفمرب، نشـرت منظمـة الصـحة العامليـة      ١٢

واقتفــاء أثــر خمــالطي املرضــى، والوقايــة مــن العــدوى والتصــدي هلــا، وإدارة احلــاالت. وبينمــا    
ملية التتبـع احلكوميـة، نشـرت املنظمـة الدوليـة      دعمت منظمة الصحة العاملية والبعثة املتكاملة ع

للــهجرة أفــرادا إىل املنافــذ احلدوديــة لتعزيــز رصــد وتتبــع املســافرين بــني غينيــا ومــايل، ولتوعيــة  
تشـرين   ٢٢السكان احملليني بفـريوس إيبـوال. وبنـاء علـى طلـب مـن الـرئيس كيتـا، أنشـأُت يف          

تصدي العاجـل لفـريوس إيبـوال يف مـايل، الـذي      الثاين/نوفمرب مركزا لدعم بعثة األمم املتحدة لل
يعمــل بالتنســيق مــع البعثــة املتكاملــة ويتلقــى منــها الــدعم. وقامــت اليونيســيف، بالتنســيق مــع    
منظمة الصحة العاملية، بتعزيز استجابتها دعما لوزارة الصحة فيما يتصل بربامج امليـاه واملرافـق   

النـهوض بالنظافـة الصـحية والوقايـة علـى       الصحية والنظافة الصحية. ودعمت اليونيسيف أيضا
ــي  ــع احمللـ ــتوى اجملتمـ ــية   مسـ ــطة النفسـ ــدارس، واألنشـ ــة   -ويف املـ ــطة التعبئـ ــة وأنشـ االجتماعيـ

االجتماعية. وإضافة إىل ذلـك، ُنشـر فريـق لألمـم املتحـدة معـين بـالتقييم والتنسـيق يف حـاالت          
دعم احلكومـة يف إنشـاء مركـز    الكوارث يف أوائل كانون األول/ديسـمرب لفتـرة ثالثـة أسـابيع لـ     

ســيق بــني احلكومــة والشــركاء.    عمليــات معــين بفــريوس إيبــوال وإلنشــاء آليــات لتيســري التن      
ــت ــدعم         وقام ــدمت ال ــوطين وق ــوظفني إىل هيكــل التنســيق ال ــا بنشــر م ــة الحق ــة املتكامل البعث

  اللوجسيت واملادي.
    

  االنتعاش املبكر والتنمية  - سابعا   
، استضــافت بــاريس اجتماعــا ملتابعــة مــؤمتر بروكســل للمــاحنني   أيلول/ســبتمرب ٣٠يف   - ٤٠

ام مثلمــا كــان عليــه يف باليــني دوالر. ويظــل معــدل االلتــز ٤الــذي تعهــد بتقــدمي  ٢٠١٣لعــام 
يف املائــة. ويف حــني أن األمــم املتحــدة   ٥١بينمــا ُصــرف بالفعــل   -يف املائــة  ٧٣ -أيار/مــايو 

األربعـة باليـني دوالر، فقـد صـرفت املنظمـة يف       مليـون دوالر مـن   ٢٣٢تتعهد سـوى مببلـغ    مل
  إىل ٢٠١٤مليــــــون دوالر ويصــــــل إنفاقهــــــا املتوقــــــع لعــــــام  ٣٤٦وحــــــده  ٢٠١٣عــــــام 
  مليون دوالر. ٥٢٩
الـذي   ٢٠١٥-٢٠١٤وساعدت اليونيسيف وزارة التعليم يف تدشـني العـام الدراسـي      - ٤١

دارس يف األقــاليم الشــمالية يف املائــة مــن املــ ٢٥بــدأ يف تشــرين األول/أكتــوبر. ويف حــني يظــل 
. ٢٠١١يف املائة من مسـتواه عـام    ٩٤الثالثة مغلقا، فإن معدل االلتحاق باملدارس قد عاد إىل 
يف املائـة مـن املـدارس. وتوجـد يف      ٨٦وحتقق معظم التقدم يف إقلـيم متبكتـو حيـث يعمـل اآلن     
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قبـل االضـطرابات يف   مدرسـة مفتوحـة، باملقارنـة بسـبع كانـت مفتوحـة        ١٣إقليم كيدال اآلن 
  أيار/مايو.

وبالشراكة مع منظمات وطنية ودولية، أمتت البعثة املتكاملـة عشـرة مشـاريع ذات أثـر       - ٤٢
سريع منذ حزيران/يونيه، مبا يف ذلك إعادة تأهيـل وجتهيـز مراكـز الشـرطة والـدرك يف إقليمـي       

دشـــنت البعثـــة  تشـــرين األول/أكتـــوبر، ١٣غـــاو ومتبكتـــو، ودعـــم اجلمعيـــات النســـائية. ويف 
املتكاملة ومنظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) عشـرة مشـاريع ذات أثـر         
سريع إلعادة تأهيل أربع مكتبات خاصة يف متبكتـو تضـم خمطوطـات قدميـة. ويف غـاوا، رممـت       

ي مـن  متوز/يوليه، بـدعم لوجسـيت مـن البعثـة املتكاملـة، مقـربة أسـكيا الـيت هـ          ٣اليونسكو، يف 
  مواقع التراث العاملي.

    
  توسع البعثة املتكاملة وتفعيلها  - ثامنا   

يف املائــة مــن موظفيهــا  ٧٤كــانون األول/ديســمرب، بلــغ قــوام البعثــة املتكاملــة  ١حــىت   - ٤٣
يف املائـة مـن    ٧٦يف املائـة (  ٦٩املأذون هبم. وتبلغ نسبة الوظائف املدنيـة املـأذون هبـا املشـغولة     

يف املائـة   ٣٠يف املائة من الوظائف املؤقتة الوطنية، تشـغل منـها نسـاء     ٥٦ ، والوظائف الدولية
يف املائة مـن العـدد املقـرر ألفـراد الشـرطة       ٧٢يف املائة، على التوايل). وُنشر يف اجملموع  ٢١و 
  يف املائة منهم نساء). ٥(

م املـأذون بـه   يف املائـة مـن القـوا    ٧٦كانون األول/ديسمرب، ُنشـر مـا نسـبته     ١٥وحىت   - ٤٤
يف املائة منهم نساء). ويواصـل العنصـر العسـكري العمـل يف ظـروف       ١٢لألفراد العسكريني (

بالغــة الصــعوبة يف الشــمال. وال يــزال عــدم تــوفر قــدرات االكتفــاء الــذايت واملعــدات اململوكــة  
سـابقة  للوحدات، مبا يفي مبعايري األمم املتحـدة، حيـد مـن القـدرة التشـغيلية ملعظـم الوحـدات ال       

التابعــة لبعثــة الــدعم الدوليــة بقيــادة أفريقيــة يف مــايل. ومــن بــني ســبع كتائــب مشــاة ووحــدات 
احتياطية للقوة يف امليدان، ال تفـي بالكامـل ببيـان متطلبـات الوحـدات اخلـاص بـاألمم املتحـدة         

يف املائـة   ٨٠ و ٥٠سوى اثنتني. ويتراوح النقص الذي تعانيه الوحدات اخلمس األخـرى بـني   
  فئة املعدات اململوكة للوحدات املتمتعة باالكتفاء الذايت. يف
وبــذل عنصــر دعــم البعثــة جهــدا كــبريا لتحســني األحــوال املعيشــية العامــة للوحــدات     - ٤٥

ــوفري         ــى ت ــالتقرير. ويعمــل العنصــر عل ــرة املشــمولة ب ــراد الشــرطة خــالل الفت ــة  ٢٠٠وأف خيم
بئــرا يف تســعة  ٢٣التجهيــز، وحفْــر  جديــدة، وقــام بتركيــب وحــدات أمــاكن اإلقامــة الســابقة 

مواقع، وتوفري معدات االتصاالت إىل البلدان املسامهة بقـوات، مبـا يف ذلـك اهلواتـف السـاتلية،      
وتوصيل املياه والوقود وحصص اإلعاشة جوا إىل أغيلهوك وتيسـاليت (إقلـيم كيـدال)، خـالل     
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يـق اإلمـداد الـذي ميـر عـرب      شهرين بينما كان فريق تطهـري الطـرق التـابع للقـوة يتحقـق مـن طر      
تيسـاليت. ووصـلت أول قافلـة لوجسـتية بعـد عمليـة        - أغيلـهوك  - كيـدال  - النفيس - غاو

كـــانون  ١٧كـــانون األول/ديســـمرب وإىل تيســـاليت يف    ١٣تطهـــري الطريـــق إىل كيـــدال يف   
  األول/ديسمرب.

ويف ضـوء   وواصلت البعثة املضـي قـدما يف تنفيـذ خطتـها الطموحـة يف جمـال التشـييد.         - ٤٦
زيادة انعدام األمن يف مشـال مـايل، اتُّخـذت تـدابري لتعزيـز األمـن املـادي جلميـع منشـآت البعثـة           
املتكاملة، مبا يف ذلك أمن احمليط اخلارجي حول مجيع املخيمات ومهبط الطـائرات يف كيـدال.   

او وكيـدال يف  وتتوقع البعثة إمتام تشييد وإعادة تأهيل املخيمات الرئيسية يف موبيت ومتبكتو وغـ 
، ممــا ســيتيح نقــل مواقــع وحــدات الشــرطة املشــكلة والوحــدات العســكرية  ٢٠١٥أوائــل عــام 

ونشــر املزيــد مــن أفــراد الشــرطة واألفــراد العســكريني واملــوظفني املــدنيني يف هــذه املخيمــات.   
ويأوي خميما غاو ومتبكتو أفراد الوحدات العسكرية. وتقـوم البعثـة أيضـا بتشـييد موقـع جديـد       

مقر قرب مطار باماكو الدويل على أرض وفرهتا حكومة مايل، بغـرض إخـالء مقرهـا احلـايل     لل
حتـديث تسـعة خميمـات     ٢٠١٥ومن املقـرر أن يكتمـل حبلـول متوز/يوليـه     “. الميتيه”يف فندق 

صغرية يأوي أغلبها بالفعل وحدات املشاة. وتنوي البعثـة االسـتعانة مبتعاقـدين لبنـاء املخيمـات      
ــة   الصــغرية اإلضــ  ــع البعث ــررة يف خطــة توزي ــامي لافية اخلمســة املق ــوم ٢٠١٦ و ٢٠١٥ع . ويق

املتعاقـــدون التجـــاريون بتحـــديث مـــدارج الطـــائرات يف مطـــارات غـــاو وكيـــدال وتيســـاليت  
ومتبكتو. وسيتيح ذلـك للبعثـة مـلء الطـائرات بكامـل طاقتـها وزيـادة تـوفري السـلع واخلـدمات           

  لتلك املناطق.
  

  حسني قدرات البعثة املتكاملةاإلجراءات اجلارية لت    
أحــرزت البعثــة املتكاملــة تقــدما يف تنفيــذ التــدابري الراميــة إىل التفعيــل الكامــل لقــدراهتا   - ٤٧

وتعزيزها يف مواجهة تزايـد اهلجمـات غـري املتنـاظرة ضـدها. وأعـرب جملـس األمـن عـن تأييـده           
  تشرين الثاين/نوفمرب. ١٠هلذه التدابري خالل جلسة التحاور غري الرمسية اليت عقدها يف 

  
  التخطيط االستراتيجي/القيادة والسيطرة    

قامت األمانة العامة باسـتعراض منسـق لقواعـد االشـتباك لقـوة البعثـة املتكاملـة خلـص           - ٤٨
إىل أن القواعد احلالية صارمة مبـا فيـه الكفايـة للسـماح للبعثـة بـأن تنفـذ واليتـها احلاليـة تنفيـذا           

شـتباك للوحـدات العسـكرية التابعـة للبعثـة باسـتخدام القـوة، مبـا فيهـا          كامال. وتأذن قواعـد اال 
ــذين          ــدنيني ال ــة امل ــنفس؛ ويف محاي ــن ال ــدفاع ع ــي يف ال ــة احلــق الطبيع ــة، يف ممارس ــوة القاتل الق
يواجهــون هتديــدا وشــيكا بــالتعرض للعنــف البــدين، ويف تنفيــذ مهــام حتقيــق االســتقرار. وقــدِّم   
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بشـأن تطبيـق قواعـد االشـتباك فيمـا نظمـت البعثـة دورات تدريبيـة          التوجيه إىل البعثة املتكاملـة 
جلميــع أفرادهــا العســكريني بشــأن تلــك القواعــد ونطــاق ســلطة قائــد القــوة فيمــا يتعلــق بنشــر   

تشـرين الثـاين/نوفمرب، سـاعد     ١٤إىل  ١٠القوات وفقا الحتياجات العمليات. ويف الفترة مـن  
ة البعثة املتكاملة يف إعادة تنظيم قطاعاهتـا العسـكرية   فريق تابع إلدارة عمليات حفظ السالم قو

والتخطيط إلشراك أفرقة توجيه واتصال يف جمال العمليات لـدعم كتائـب املشـاة الـيت مل يسـبق      
كـانون األول/ديسـمرب، أنشـأت البعثـة قطاعـا       ٣هلا أن شـاركت يف حـرب غـري متنـاظرة. ويف     

حتسـني تـزامن عمليـات خمتلـف عناصـر البعثـة        بغية -القطاع الشمايل  -ثالثا لكيدال  عسكريا
ويوجـد يف كيـدال    .املتكاملة يف اإلقليم وتعزيز القيادة والسيطرة وكذلك القـدرات يف املنطقـة  

رئــيس مكتــب، مــن املــوظفني املــدنيني، وعناصــر مدنيــة. وستشــرع البعثــة املتكاملــة يف عمليــة   
تعراض املفـاهيم التكميليـة للعنصـر    سيسترشـد بـه اسـ    ٢٠١٥تنقيح ملفهوم البعثة يف أوائـل عـام   

العسكري وعنصري الشرطة والدعم اليت تعطي تفاصـيل بشـأن تنفيـذ مفهـوم البعثـة وتدعمـه.       
  وسيجري إمتام هذا العمل عندما تتوىل القيادة العليا اجلديدة للبعثة مهامها.

  
  تقدمي املساعدة إىل الوحدات وبرنامج مكافحة األجهزة املتفجرة املرجتلة    

تواصل، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، التنفيذ املعجل لربنامج البعثة املتعلـق مبكافحـة     - ٤٩
األجهزة املتفجرة. إذ اشترت البعثة معدات متخصصة (سيارات إسعاف مصـفحة، ومركبـات   

على الوقايـة   عسكرياً فرداً ٣ ٠٦٣واقية من األلغام وجمموعات لوازم طبية)؛ وقامت بتدريب 
فردا آخرين علـى اإلسـعافات    ١ ٤٨١ ة املتفجرة املرجتلة والتخفيف من خماطرها ومن األجهز

األولية، ونظمت أنشطة توجيه من أجل سرييت البعثة املعنيتني بـالتخلص مـن الـذخائر املتفجـرة     
اللتني هلما جتربة حمدودة يف التعامل مع ظـروف حـرب غـري متنـاظرة، وبنـت قـدراهتا التشـغيلية        

فرقة لتحديد األسلحة اآلن قـادرة علـى أداء مهامهـا). ومـوِّل جـزء كـبري مـن        (أصبحت ثالثة أ
ــام          ــدار خلطــر األلغ ــن التصــدي باقت ــة م ــي إىل متكــني وحــدات البعث ــف الرام ــذا اجلهــد املكث ه
واألجهزة املتفجرة املرجتلة من خالل الصـندوق االسـتئماين لبعثـة الـدعم الدوليـة. وسُتسـتخَدم       

ابري التخفيف اإلضافية، مبا يف ذلك التدريب قبـل النشـر، ووضـع نظـم     األموال املتبقية لدعم تد
  مراقبة وإنذار، مبا فيها فرق مزودة بكالب، يف معسكرات البعثة.

  
  علومات االستخباريةاألصول االستخباراتية وإدارة امل    

ــاً يف       - ٥٠ ــة مؤقت ــة املتكامل ــة للبعث ــالتقرير، نشــرت األصــول اجلوي ــرة املشــمولة ب  خــالل الفت
كيدال للقيـام بعمليـات اسـتطالع ومراقبـة تتعلـق بتحركـات اجلماعـات املسـلحة، ال سـيما يف          
وادي تيلمســي (إقلــيم غــاو). وقامــت وحــدة دمــج مجيــع مصــادر املعلومــات يف وقــت الحــق   
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بدمج وحتليل البيانات اليت مت مجعها. كما بدأت الوحدة تدريب وحدات املشاة بشـأن الـوعي   
راءات تبادهلــا بغيــة تعزيــز تــدفق املعلومــات داخــل قــوة البعثــة املتكاملــة. بأمهيــة املعلومــات وإجــ

وأنشأت البعثة جملسا لتبادل املعلومات يضـم العنصـر العسـكري، ووحـدة دمـج مجيـع مصـادر        
ــم          ــة، وشــرطة األم ــل املشــترك للبعث ــز التحلي ــتركة، ومرك ــات املش ــز العملي ــات، ومرك املعلوم

دف اجمللــس إىل إدمــاج تــدفق املعلومــات داخــل البعثــة  املتحــدة، وقســم األمــن والســالمة. ويهــ
والرفــع مــن مســتواه إىل أقصــى حــد ممكــن. ويف تشــرين الثــاين/نوفمرب، بــدأت الوحــدة أعمــال  

  البناء إلنشاء وحدة داخل معسكر متبكتو اجلديد.
  

  “عملية برخان” ع القوات املالية والتعاون م    
ق مع عملية برخان، بطرق منـها تبـادل املعلومـات    واصلت البعثة املتكاملة تعاوهنا الوثي  - ٥١

االستخباراتية وإجراء عمليات منسـقة، فيمـا يتعلـق مبهـام كـل واحـدة منـهما. ويواصـل أربعـة          
أفراد فرنسيني تابعني ملفارز االتصال والدعم العمليايت تقدمي الدعم إىل البعثة املتكاملـة، هبـدف   

ليـة بارخـان. وخـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير،       أساسي هو إزالـة التضـارب بـني عملياهتـا وعم    
  قدمت عملية برخان الدعم إىل عملييت إجالء طيب ملوظفني تابعني للبعثة املتكاملة.

، وقعــت البعثــة مــذكرة تفــاهم مــع وزارة الداخليــة واألمــن   ٢٠١٤متوز/يوليــه  ٧ويف   - ٥٢
التقنيـة والتوجيـه وغريمهـا مـن      حتدد آليات ملموسة لقيام شرطة األمم املتحدة بتـوفري املسـاعدة  

أشــكال الــدعم يف جمــال بنــاء القــدرات. وأقِّــرت يف وقــت الحــق خطــط اســتراتيجية مشــتركة   
وخطط عمل مشتركة مع كـل مؤسسـة مـن املؤسسـات األمنيـة األربـع، أي الشـرطة الوطنيـة،         

رطة أيلول/سـبتمرب، أجـرت شـ    ١٥والدرك الوطين، واحلـرس الـوطين، واحلمايـة املدنيـة. ومنـذ      
ســاعة مــن الــدوريات، مبــا يف ذلــك دوريــات مشــتركة طويلــة   ١ ٦٧٩األمــم املتحــدة حــوايل 

  املدى، يف مجيع األقاليم الشمالية باستثناء كيدال.
  

  تنفيذ ترتيبات وقف إطالق النار    
يف إطار جهود البعثة املتكاملة الرامية إىل التخفيف من حدة التوتر يف امليدان، عقـدت    - ٥٣
ون األول/ديســمرب أولَ اجتمــاع للجنــة التقنيــة املشــتركة املوســعة لألمــن. واتفقــت كــان ١٦يف 

األطــراف علــى أن االجتماعــات الالحقــة ســتعقد شــهريا، وأن تفعيــل الفريــق املشــترك للرصــد  
والتحقق يف متبكتو وشـيك، وأن الفريـق املشـترك للرصـد والتحقـق يف كيـدال سـيبدأ عملـه يف         

ــاير   ١٦ ــانون الثاين/ينـ ــع     ٢٠١٥كـ ــع للتجميـ ــد مواقـ ــى حتديـ ــا علـ ــراف أيضـ . واتفقـــت األطـ
واستطالعها، وعلى أنه ميكن القيام بعمليات تناوب القوات وتوفري اللوازم طاملـا حتققـت منـها    
اللجنــة التقنيــة املشــتركة لألمــن ومل يطــرأ تغــيري علــى مســتويات القــوات واألســلحة. وأخــريا،   
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ة للرصد والتحقق من أجل تأكيد وجـود قـوات   اتفقت األطراف على إيفاد أفرقة تقنية مشترك
يف املواقع اليت ذُكـرت خـالل اجتمـاع اللجنـة يف متوز/يوليـه، وكـذلك يف سـتة مواقـع متنـازع          

  عليها حاليا.
  

  حتسني القدرة والتركيز العملياتيني    
بعــد دراســة مجيــع البــدائل املمكنــة، خلصــت األمانــة العامــة إىل أن الشــروع يف نشــر      - ٥٤

املساهم هبـا الـيت سـبق حتديـدها يظـل اخليـار األسـرع مـن أجـل النشـر الكامـل لألفـراد             القوات 
ــددهم    ــم وعـ ــأذون هبـ ــكريني املـ ــة   ١١ ٢٠٠العسـ ــة العامـ ــل األمانـ ــه، تواصـ . ويف الوقـــت ذاتـ

استكشاف مجيع اخليارات من أجل تعزيز ودعم القدرات العملياتية احلالية للبعثة يف بيئـة مشـال   
لبعثـة يف نقـل كتيبـة مشـاة واحـدة مـن ديابـايل إىل غـاو (توجـد سـريتا           مايل الصعبة. وشرعت ا

)، ٢٠١٥مشاة بالفعـل يف غـاو، وستصـل الوحـدات األخـرية إىل هنـاك يف كـانون الثاين/ينـاير         
وبذلك يتعزز الوجود العسكري للبعثة يف القطاع الشرقي، ويتسىن القيام بعمليـة النقـل الحقـا    

ــذي أنشــئ حــ   ــا علــى نشــر وحــدة خلــدمات    إىل القطــاع الشــمايل ال ــة حالي ديثا. وتعمــل البعث
ــائرات          ــة خلطــة نشــر وحــدة ط ــد وضــعت الصــيغة النهائي ــدال وتيســاليت وق املطــارات يف كي
هليكوبتر متوسطة احلجم للخدمات، وكتيبة مشـاة يف منطقـة متبكتـو، وكتيبـة جنـود احتيـاط،       

قـرر القيـام بنشـر طـائرات     . ومـن امل ٢٠١٥وسرييت مشاة يف إقليم كيدال حبلـول نيسـان/أبريل   
هليكــوبتر هجوميــة وأخــرى خمصصــة للخــدمات يف القطــاع الغــريب، ووحــدتني حلمايــة القــوة    

. وبـدأت البعثـة املتكاملـة العمـل بنـهج التنـاوب       ٢٠١٥أصغر حجما يف الربـع الثـاين مـن عـام     
لــى فيمــا بــني املســامهني بقــوات األربعــة احلــاليني يف إقلــيم كيــدال مــن أجــل ختفيــف الضــغط ع 

الوحدة املنتشرة يف أغيلهوك. كما بدأت البعثة يف حتديد الفرق والوحدات العسكرية املنتشـرة  
يف املنــاطق الشــديدة املخــاطر يف مشــال مــايل الــيت حيتمــل أن يكــون هلــا احلــق يف احلصــول علــى  

  عالوة املخاطرة. وال يزال ينتظر نشر وحدتني من الشرطة املشكلة.
  

  دعم البعثة    
 دعــم البعثــة اللوجســيت للوحــدات والشــرطة املنتشــرة يف أصــعب البيئــات يف   لتحســني  - ٥٥

مــايل، كلفـــت البعثـــة مــوظفي دعـــم مـــدنيني بتيســـري التخطــيط اللوجســـيت واإلبـــالغ لـــبعض    
ــدنيون       ــدم موظفــو اللوجســتيات امل ــدال وتيســاليت. ويق الوحــدات العســكرية املنتشــرة يف كي

عمـل يف أبعـد املواقـع وأصـعب الظـروف. وتقـوم       املشورة والتدريب والتوجيه للوحـدات الـيت ت  
ــة يف املنطقــة ذاهتــا بنقــل مستشــفى مــن املســتوى الثــاين مــن       ــا بتعزيــز قــدراهتا الطبي البعثــة حالي

  سيفاري إىل كيدال.
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  إيبوال على موظفي األمم املتحدة أثر تفشي فريوس    
مـم املتحـدة يف   وضع مستشفى باستور، وهو املرفق الطـيب الـذي حيـال إليـه موظفـو األ       - ٥٦

تشـرين الثـاين/نوفمرب عقـب وفـاة ممرضـة       ١١باماكو لتلقي العـالج، حتـت احلجـر الصـحي يف     
فردا مـن حفظـة السـالم أدخلـوا مستشـفى باسـتور        ٢٣تعرضت لعدوى فريوس إيبوال. وكان 

يف ذلك الوقت بعد إصـابتهم جبـروح خطـرية أثنـاء أداء خدمتـهم يف مشـال مـايل. ومت التصـريح         
كـانون   ٦بتهم بـاملرض ونقلـوا إىل مرافـق صـحية مناسـبة بعـد انتـهاء فتـرة احلجـر يف          بعدم إصا

  األول/ديسمرب.
ويف إطار التصدي لتفشي مرض فريوس إيبوال، بدأت البعثـة املتكاملـة بفحـص درجـة       - ٥٧

 تشـرين الثـاين/   ١٩حرارة مجيع املوظفني والزائرين الذين يدخلون مرافـق البعثـة يف بامـاكو يف    
. وبنت البعثة أيضا مركزا لعالج املصابني بفريوس إيبوال يف باماكو، وقـدمت التـدريب   نوفمرب

ــل ب    ــن أجـ ــريية مـ ــال التحضـ ــري األعمـ ــه. وجتـ ــو   املناســـب ملوظفيـ ــة يف متبكتـ ــق مماثلـ ــاء مرافـ نـ
  وموبيت.  وغاو
ونظرا لعدم وجود مرفق طـيب خـاص باإلحـاالت يف بامـاكو، اختـذت البعثـة املتكاملـة          - ٥٨

ورية من أجل ضـمان تـوفري قـدرات طبيـة مؤقتـة مناسـبة ملـوظفي األمـم املتحـدة يف          إجراءات ف
الوقت الذي جيري فيه إنشاء مستشفى تابع لألمم املتحدة من املسـتوى الثـاين لتعـويض املرافـق     
اليت كان يوفرها يف السابق مسشفى باستور. وتشمل هذه اإلجراءات جهودا ترمـي إىل تعزيـز   

ستوى األول التابع للبعثة املتكاملـة، بطـرق منـها تـوفري عـاملني يف اجملـال       قدرة املستشفى من امل
الطيب يف األوقات اليت تكون فيها الطلبات على اخلدمات أكثر من القدرات املتاحـة، وكـذلك   
معــدات مت احلصــول عليهــا يف شــكل تربعــات ثنائيــة؛ وتقيــيم قــدرات املستشــفيات البديلــة يف   

األمم املتحدة من أجل تقدمي العالج ملوظفيها؛ واحلصول على موافقـة  باماكو على تلبية معايري 
ــى أســاس         ــة عل ــى عــالج احلــاالت الطارئ ــة لالحتــاد األورويب يف مــايل عل ــدريب التابع ــة الت بعث
استرداد التكاليف. وبـدأت أعمـال إنشـاء مرفـق طـيب مـن املسـتوى الثـاين تـابع لألمـم املتحـدة            

ن األول/ديسـمرب. ويف مـوازاة ذلـك، بـدأت عمليـة شـراء       كانو ٨بالقرب من مطار باماكو يف 
  من أجل توفري أي معدات و/أو موارد بشرية ضرورية عن طريق التعاقد التجاري.

    
  املعايري املرجعية  - تاسعا   

تركز املعايري املرجعية اليت حددهتا بصـورة مشـتركة كـل مـن السـلطات املاليـة والبعثـة          - ٥٩
تحــدة القطــري علــى ثــالث مهــام ذات أولويــة حمــددة يف قــرار جملــس املتكاملــة وفريــق األمــم امل

، وهي األمن وحتقيق االستقرار ومحايـة املـدنيني؛ ودعـم عمليـة احلـوار      )٢٠١٤( ٢١٦٤األمن 
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السياسي الوطين واملصاحلة الوطنية؛ وتقدمي الدعم من أجل إعادة بسط سـلطة الدولـة يف مجيـع    
يف مايل، وتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان، وتقـدمي املعونـة        أحناء البلد، وإعادة بناء قطاع األمن

اإلنسانية. ومت حتقيـق تقـدم يف عمليـة وضـع املعـايري املرجعيـة بالتنسـيق والتكامـل مـع عمليـات           
التخطيط األخـرى، مبـا فيهـا إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة الـذي مدتـه مخـس             

ــائج لل   ــة القائمــة علــى النت ــرة  ســنوات وامليزن ــة للفت ــة املتكامل . وبعــد إجــراء  ٢٠١٥/٢٠١٦بعث
مشاورات داخل احلكومة، بقيادة وزارة الشؤون اخلارجية، أضفي الطابع الرمسي علـى املعـايري   
املرجعية املتفق عليها لقياس التقدم احملرز حنو توطيـد السـالم يف مـايل، وذلـك يف رسـالة وقعهـا       

ــة يف   ــة املتكاملـ ــة والبعثـ ــر اخلارجيـ ــ ٢٨وزيـ ــة  تشـ ــايري املرجعيـ ــترد املعـ ــاين/نوفمرب. وسـ رين الثـ
  واملؤشرات يف مرفق لتقريري املقبل.

    
  مالحظات  -  عاشرا  

تتواصــل املفاوضــات يف اجلزائــر العاصــمة، وإنــين أحيــي التــزام أطــراف الــرتاع يف مــايل   - ٦٠
اع باجللوس إىل طاولة احلوار أربع مرات يف غضون ما يقـارب أربعـة أشـهر. فـاألمر يتعلـق بـرت      

دام أكثــر مــن نصــف قــرن وال ميكــن تســويته بــني عشــية وضــحاها. ورغــم إدراكــي لضــرورة   
أعتـرب أنـه مـن املهـم بـنفس القـدر إمهـال         التوصل إىل اتفاق يف غضون فترة زمنية معقولة، فإين

أطراف الرتاع متسعا من الوقت ملعاجلة القضايا املتنازع بشأهنا معاجلـة مجاعيـة وتسـويتها علـى     
التوصل إىل اتفـاق شـامل للجميـع وقابـل لالسـتمرار والتنفيـذ. وأثـين علـى حكومـة           حنو يكفل

اجلزائر لقيادهتا احلـوار بـني األطـراف املاليـة وملـا تبذلـه مـن جهـود لـدفع تقـدم املفاوضـات مـن             
ــها طرحهــا علــى أطــراف الــرتاع أفكــارا ومقترحــات موضــوعية وإجراؤهــا       خــالل وســائل من

كـــل منـــها. وأرحـــب مبشـــاركة االحتـــاد األفريقـــي واجلماعـــة  ملناقشـــات ثنائيـــة متواصـــلة مـــع
االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتـاد األورويب ومنظمـة التعـاون اإلسـالمي وبوركينـا فاسـو       
وتشاد، وموريتانيا والنيجـر يف جهـود الوسـاطة. وإن األمـم املتحـدة تظـل ملتزمـة، مـن خـالل          

ليـة احلـوار بـروح مـن املسـؤولية اجلماعيـة،       مشاركة ممثلـي اخلـاص يف تلـك اجلهـود، بـدعم عم     
وبالتشجيع علـى إجـراء مشـاورات تشـرك مجيـع مكونـات اجملتمـع يف مـايل دعمـا للمقترحـات           

  الداعية إىل إحالل سالم قابل لالستمرار والتنفيذ.
حكومـة مـايل واجلماعـات     - وإين إذ أتطلع إىل املستقبل، أدعو أطراف عملية السـالم   - ٦١

إىل اغتنـام فرصـة توقـف املفاوضـات، لتثبـت حتليهـا بـروح القيـادة السياسـية           - لةاملسلحة املمث
وتضــع احللــول التوفيقيــة الالزمــة للتوصــل إىل اتفــاق يف اجلزائــر العاصــمة. فهــذه العمليــة تتــيح  
فرصة تارخيية لتحقيق سالم دائم يف مايل. ولئن كان باستطاعة اجملتمع الـدويل أن يعـزز احلـوار    
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الوســاطة الــيت يقــوم هبــا، واحللــول املبتكــرة الــيت يقترحهــا لتســوية اخلالفــات  مـن خــالل جهــود 
العالقة، فإن األمر يظل موكوال إىل أطـراف الـرتاع يف مـايل، حيـث إنـه يـتعني عليهـا أن تغتـنم         
ــدى األطــراف اإلرادة السياســية الصــادقة إذا         ــوفر ل ــن أن تت ــد م ــذه الفرصــة الســاحنة. وال ب ه

فاق سالم بتوافق اآلراء. ومـن األمهيـة مبكـان كـذلك حشـد تأييـد مجيـع        أريد التوصل إىل ات ما
شـرائح اجملتمـع يف مـايل للسـالم، باعتبـار أن أطــراف الـرتاع والشـركاء القـائمني بالوسـاطة قــد          

  التزموا باتباع خارطة الطريق املنصوص عليها يف إطار عملية اجلزائر.
شهر القادمـة إىل اإلطـار العـام التفـاق     وواضح أنه حىت يف حالة التوصل يف غضون األ  - ٦٢

سالم يف املستقبل، سـيظل هنـاك الكـثري ممـا ينبغـي إجنـازه لبلـورة نطـاق هـذا االتفـاق وانطباقـه            
ومواعيــد تنفيــذه. فــاخلربة املكتســبة مــن عمليــات الســالم املاضــية يف مــايل ويف أمــاكن أخــرى   

تيبـات التنفيـذ ومسـؤوليات    تؤكد أن من الضـروري أال يكـون هنـاك يف مـا يتعلـق مبضـمون تر      
األطراف، والضامنني الدوليني، أي نقـاط غمـوض أو تفاصـيل غـري كافيـة قـد جتهـض الثقـة يف         
عمليــة الســالم يف املهــد. ولــن تتطلــب هــذه العمليــة التــزام األطــراف املعنيــة هبــا فحســب،            

ربات ستتطلب أيضـا أن يقـدم شـركاء مـايل اإلقليميـون والـدوليون الـدعم السياسـي واخلـ          وإمنا
التقنية واملوارد للعمل املتعلق بوضع تفاصيل الترتيبات العملية وطرائق تنسـيق األنشـطة املتعلقـة    
بالتنفيذ. وسعيا إىل حتقيق هذه املهمة األساسية، فإن األمم املتحـدة، باعتبارهـا شـريكا أساسـيا     

ــددي         ــع الشــركاء املتع ــأن تنســق م ــة ب ــايل، ملتزم ــاق للســالم يف م ــذ أي اتف ــراف يف تنفي األط
  واإلقليميني والدوليني.

ومــا زال القلــق يســاورين إزاء االشــتباكات الــيت انــدلعت بــني احلركــات املســلحة يف      - ٦٣
بعــض البلــدات يف أقــاليم الشــمال، واســتمرار مجيــع أطــراف الــرتاع يف انتــهاك اتفاقــات وقــف  

عمـال رمبـا تفسـد    إطالق النار. وأهيب هبا مجيعها إىل إظهار حسن نيتـها، واالمتنـاع عـن أي أ   
مفاوضات اجلزائـر العاصـمة. وأحـث األطـراف علـى أن تيسـر علـى حنـو فعلـي الـدعم هليئـات            
إدارة وقف إطـالق النـار، وخباصـة أفرقـة الرصـد والتحقـق املشـتركة واللجنـة التقنيـة املشـتركة           
 لألمن وكذلك تـدابري بنـاء الثقـة. فمـن األمهيـة مبكـان أن تكـون هنـاك ترتيبـات أمنيـة واضـحة           

  ومفصلة مقبولة جلميع األطراف وتساعد على معاضدة وتعزيز أي اتفاق سالم.
ومن التطورات املثرية للقلق أيضا، استمرار اهلجمـات غـري املتنـاظرة علـى أفـراد األمـم         - ٦٤

املتحدة حلفظ السالم، إضافة إىل االغتياالت وأعمال االختطاف اليت تسـتهدف املـدنيني. وقـد    
آخــرين خــالل األشــهر الثالثــة  ١٤مــن أفــراد حفــظ الســالم وجــرح  ١٦أحــزنين كــثريا مقتــل 

املاضية. وأغتـنم هـذه الفرصـة ألعـرب مـرة أخـرى عـن تعـازَي ألسـر القتلـى مـن أفـراد حفـظ              
السـالم وحلكومــات بلــداهنم، وعـن متنيــايت للجرحــى بالشــفاء العاجـل. فأعمــال اإلرهــاب هــي    
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ويل ملتزم مبساعدة حكومة مايل يف حرهبـا ضـد   أعمال إجرامية ال ميكن تربيرها وإن اجملتمع الد
أعــداء الســالم. وأهيــب كــذلك جبميــع األطــراف إىل أن يــدينوا بشــدة أعمــال اإلرهــاب، وأن   
يرفضوها، وأن يعملوا بنشاط على مكافحتها، فهي أعمال إجرامية ال ميكـن تربيرهـا، بصـرف    

  النظر عن دواعيها، ومكان وزمان وقوعها، وأيا كان مرتكبها.
وقــد ســلطت اهلجمــات الــيت شــنت علــى البعثــة خــالل األشــهر املاضــية الضــوء علــى      - ٦٥

ضرورة املسارعة إىل تعزيز البعثة بتعزيـز التـدابري الراميـة إىل منـع اهلجمـات بـاألجهزة املتفجـرة        
املرجتلة وغريها من األسلحة غري املباشرة. وإنين أشجع مجيع البلدان املسـامهة بقـوات يف البعثـة    

اصلة جهودها الرامية إىل رفع مستوى املعدات والوحدات املنتشرة يف مـايل. وتكريسـا   على مو
لروح املسؤولية املشتركة، فإين أدعو كذلك اجلهات املاحنة الثنائية إىل أن تكثف جهودهـا مـن   
أجـل دعــم البلـدان املســامهة بقـوات وبــأفراد شــرطة يف هـذه املســاعي. وسـتظل األمــم املتحــدة      

دعم هذه اجلهود من خالل استخدام موارد الصندوق االسـتئماين، وهـي تشـكر    أيضا ملتزمة ب
مجيع الذين قدموا هلذا الصندوق تربعات سخية. وعلـى حنـو مـا أكـده جملـس األمـن يف جلسـة        

ــدت يف      ــيت عق ــري الرمســي ال ــاعلي غ ــذكريا بإحــدى     ١٠احلــوار التف ــاين/نوفمرب، وت تشــرين الث
تشرين الثاين/نوفمرب، فإن اختـاذ إجـراءات إقليميـة لكـبح      ٥توصيات اجتماع نيامي املعقود يف 

حرية تنقل اإلرهابيني يظل ذا أمهية حامسة لتهيئة بيئة أمنيـة يف املنطقـة تفضـي إىل اجنـاح عمليـة      
  السالم يف مايل.

وتواصل البعثة تنسيق األنشطة مع عملية برخان وقوات الدفاع واألمن املاليـة، وذلـك     - ٦٦
. وأود أن أعـرب عـن امتنـاين للـدعم     كـل كيـان املتميـزة واملختلفـة أساسـاً      ضمن معـايري واليـة  

املستمر الذي تقدمه عملية برخان للبعثة على النحو املنصوص عليه مبوجب قـرار جملـس األمـن    
  ، وخباصة يف جمال اإلجالء الطيب ألفراد األمم املتحدة.)٢٠١٤( ٢١٦٤

يــود املفروضــة علــى الوصــول إىل اخلــدمات ومــا زال القلــق يســاورين إزاء اســتمرار الق  - ٦٧
األساسية اليت تواجه املواطنني العاديني يف مجيع أحناء مشـال مـايل، مبـا يف ذلـك الرعايـة الصـحية       
واملدارس. وممـا حيـدوين إىل التفـاؤل مـا أصـبحت أملسـه مـن حضـور متزايـد ملقـدمي اخلـدمات            

لوطنيــة علــى تكثيــف اجلهــود  احلكــوميني يف عــدة منــاطق يف مشــال مــايل، وأحــث الســلطات ا  
  الرامية إىل استئناف تقدمي اخلدمات البالغة األمهية يف املناطق اليت تعمل فيها اإلدارة الوطنية.

وأحيي اجلهود اليت تبذهلا سلطات مايل الحتواء وإدارة اإلصابات بفريوس إبيـوال الـيت     - ٦٨
شــار الفــريوس يف مــايل يقــيم ظهــرت يف مــايل خــالل األشــهر املاضــية. فنجاحهــا يف احتــواء انت 

الدليل على إمكانية السيطرة على هذا املرض بانتهاج سياسة صحية سليمة وقيادة وطنيـة قويـة   
وتعبئة الشركاء. غري أن املخاطر ال تزال كبرية وينبغـي االسـتمرار يف مالزمـة اليقظـة واحلـذر.      
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ب ملنـع واحتـواء أي إصـابات    وأهيب جبميع اجلهات الدولية والوطنية املعنيـة إىل مواصـلة التأهـ   
  قد تظهر يف البلد.

وعلــى الــرغم مــن االجتاهــات اإلجيابيــة الــيت ظهــرت يف اآلونــة األخــرية، مــا زال القلــق   - ٦٩
يساورين إزاء الكم اهلائل من االحتياجـات اإلنسـانية املسـتمرة يف مـايل، واسـتمرار الصـعوبات       

بوجـه خـاص، أمـن عمـال تقـدمي املسـاعدة       يف الوصول إىل السكان احملتـاجني. وممـا يـثري قلقـي     
اإلنســانية، وإين أحــث مجيــع األطــراف علــى أن تتخــذ اخلطــوات الالزمــة لكفالــة أمــن األفــراد  

  العاملني يف تقدمي هذه املساعدة يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا.
ــة وتوســيع        - ٧٠ ــة املاضــية إحــراز تقــدم يف نشــر مــوظفي البعث وقــد شــهدت األشــهر الثالث

يف مشال مايل. وستستغرق هذه العملية اليت جيري تنفيـذها يف بيئـة لوجسـتية ومناخيـة     وجودها 
من أصعب البيئات يف العامل ويف سياق يتسم بقلـة القـدرة احملليـة علـى تنفيـذ مشـاريع يف جمـال        

شــهرا، ويــرجح أن تتطلــب قــدرا كــبريا مــن   ١٨و  ١٢اهلياكــل األساســية، مــدة تتــراوح بــني  
ومـن املهـم أن يعـي مجيـع أصـحاب املصـلحة الـدوليني البعـد الكامـل لآلثــار          املـوارد اإلضـافية.   

املالية والتشـغيلية الـيت تترتـب علـى العمـل يف ظـل السـالمة يف مـايل. وإنـين أتطلـع إىل مواصـلة            
  احلوار مع الدول األعضاء بشأن هذه املسائل يف األشهر املقبلة.

اص السـابق ملـايل، ألـربت كوينـدرس،     وأخريا، أود أن أعرب عـن تقـديري ملمثلـي اخلـ      - ٧١
. ٢٠١٤على تفانيه واخلدمة اليت قدمها يف الفترة منذ بدايـة البعثـة حـىت تشـرين األول/أكتـوبر      

وأعرب عن امتناين العميق ملمثلي اخلاص بالنيابة، دفيـد غريسـلي ونائـب ممثلـي اخلـاص أرنولـد       
محلة الزي النظامي على ما يقومـون  أكودجينو وكذلك إىل مجيع أفراد األمم املتحدة املدنيني و

به من عمل شاق متواصل يف ظروف صعبة جدا إلعادة إحـالل السـالم الـدائم واالسـتقرار يف     
ــأفراد شــرطة واالحتــاد      البلــد. وختامــا، أود أن أشــكر أيضــا مجيــع البلــدان املســامهة بقــوات وب

ــاد األورويب      ــا واالحت ــدول غــرب أفريقي ــة االقتصــادية ل ــي واجلماع ــائيني   األفريق والشــركاء الثن
ــع الشــركاء        ــة ومجي ــا واملنظمــات غــري احلكومي ــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه ووكــاالت األم

  اآلخرين على مسامهتهم الكبرية يف السالم واألمن والتنمية يف مايل.
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      املرفق
 األفـراد  مـن  قوامهـا  :مـايل  يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة  

      ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١يف  الشرطة وأفراد العسكريني
  عنصر الشرطة  العنصر العسكري  

  
ضباط األركان وافراد

  ضباط الشرطة  العسكرية  الوحدات
أفراد وحدات الشرطة 

  اجملموع  املشكلة
  اجملموع  اإلناث  الذكور  اجملموع  اإلناث  الذكور اجملموع اإلناث الذكور اجملموع اإلناث الذكور البلد

٤٧٠٤١ ١ بنغالديش ١٣٩- ١٣٩١٣٩- ١٣٩---٤٧٤
٢٠١٢١- - -٢٥٥٢٠١٢١-٢٥٥ بنن

- - - - - ----٢-٢  البوسنة واهلرسك
١٩٢٢١- - -٨٤٤١٠٨٥٤١٩٢٢١ بوركينا فاسو

١٠-١٠- - -١٠-١٠---  بوروندي
- - - - - ----٣٠٢٤٣٠٦ كمبوديا
١٣- ١٣- - -١٣-٣١٣-٣ الكامريون

٠٧٦١٣١ ١ تشاد ٥- ٥- - -٥-٠٨٩٥
- - - - - ----٣٨٦١٣٣٩٩ الصني

١٥١١٦- - -١٢٠١٥١١٦-١٢٠ كوت ديفوار
مجهوريـــــــــة الكونغـــــــــو 

٥١٦- - -٥١٦---   الدميقراطية
- - - - - ----٩١١٠ الدامنرك
١- ١- - -١-١---  جيبويت

- - - - - -٢-٢---   اجلمهورية الدومينيكية
٢- ٢- - ----٦٠-٦٠ مصر

- - - - - ----١-١ السلفادور
- - - - - ----٢-٢ إستونيا
- - - - - ----٥-٥ فنلندا
٣- ٣- - -٣-١٨٣-١٨ فرنسا
٧- ٧- - ----٢٣٥ املانيا
١- ١- - -٧-٢١٥٧-٢١٥ غانا

- - - - - -١-١---  اليونان
٤١٥- - -١٦٤٤١٥-١٦٤ غينيا
- - - - - ----١-١ بيساو-غينيا
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  عنصر الشرطة  العنصر العسكري  

  
ضباط األركان وافراد

  ضباط الشرطة  العسكرية  الوحدات
أفراد وحدات الشرطة 

  اجملموع  املشكلة
  اجملموع  اإلناث  الذكور  اجملموع  اإلناث  الذكور اجملموع اإلناث الذكور اجملموع اإلناث الذكور البلد

- - - - - ----٢-٢ إيطاليا
٣- ٣- - -٣-١٣-١ األردن
- - - - - ----١-١ كينيا
- - - - - ----٤٥٤٤٩ ليربيا

٢-٢---٢-٢---  مدغشقر
- - - - - ----٦-٦ موريتانيا

- - - - - ----١٣٩٤١٤٣ نيبال
١٤١١٥- - -٦٤٣٢٠٦٦٣١٤١١٥ هولندا
١٠١١١- - -٨٤٦٤٨٥٠١٠١١١ النيجر
٢١٢٠٢٠١٤٠١٢٢٢٠١٤٢-١٦٩١٤١٨٣٢ نيجرييا
- - - - - ----١٩٢٢١ النرويج
- - - - - ----٤٨-٤٨ الربتغال
٢- ٢- - -٢-٢---  رومانيا
٦١١٢١٢٣١٧١٤٠١٢٤١٨١٤٢-٦ رواندا
٤٧١٢٤٧٣٩٢١١٢٧٨٢٢٨٠٢٨٧٤٢٩١ السنغال
- - - - - ----٥-٥ سرياليون
٢١٣- - -١٤٨٨١٥٦٢١٣ السويد
١١- - - -١١-١-١ سويسرا
١٤٤- ١٤٠١٤٤-٤١٤٠-٩١٧١٨٩٣٥٤ توغو
١- ١- - -١-١---  تونس
٥- ٥- - -٥-٥---  تركيا

اململكــة املتحــدة لربيطانيــا    
- - - - - ----٢-٢  العظمى وأيرلندا الشمالية
دة الواليـــــــــــات املتحـــــــــــ

- - - - - ----٩١١٠  األمريكية
٧- ٧- - -٧-٥٧-٥ اليمن

١ ٨١٢٥٥٤٣٨١٦٧١٣١٨٠٨٠٠٣٩٨٣٩٩٦٧٥٢٠١٩ ٤١٨ اجملموع 
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  اخلريطة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


