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 تقرير األمني العام عن احلالة يف مايل    
    

  مقدمة  - أوال   
ــرار جملــس األمــن    يقــدم   - ١ ــر عمــال بق ــذي مــدد اجمللــس  ٢٠١٤( ٢١٦٤هــذا التقري ) ال

مبوجبه والية بعثة األمم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف مـايل وطلـب         
واليـة  القرار وعن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ    تنفيذ ريرا عن قدم إليه كل ثالثة أشهر تقفيه إيلّ أن أ

  ذار/آ ١٩إىل  ٢٠١٤كـــانون األول/ديســـمرب  ١٧البعثـــة. ويغطـــي هـــذا التقريـــر الفتـــرة مـــن 
  .٢٠١٥مارس 

    
 احلوار السياسي الوطين واملصاحلة الوطنية   - ثانيا   

  
 احلوار بني األطراف يف مايل    

االشـــتباكات عـــدد علـــى خلفيـــة الزيـــادة اخلطـــرية يف يف الفتـــرة املشـــمولة بـــالتقرير و  - ٢
املسلحة، جرت يف اجلزائر العاصمة جولة خامسة من احملادثات يف إطـار احلـوار بـني األطـراف     

وقـام اثنـان مـن    مـنقح  املالية. ويف ختـام احملادثـات، قـدم فريـق الوسـاطة مشـروع اتفـاق سـالم         
ألوىل. وواصــلت البعثــة طيلــة هــذه الفتــرة،  بــالتوقيع عليــه بــاألحرف ااألطــراف املاليــة الثالثــة 

إعــادة تأكيــد التزامــاهتم بوقــف علــى األطــراف تشــجيع بالتنســيق الوثيــق مــع فريــق الوســاطة،  
  .  وقواعدهم إطالق النار والتوصل إىل اتفاق عن طريق املشاورات مع األطراف

واستئناف احلـوار   تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧وبني اختتام اجلولة الرابعة من احملادثات يف   - ٣
شباط/فرباير، أجرت اجلزائـر، العضـو الرئيسـي يف فريـق الوسـاطة،       ١٦بني األطراف املالية يف 

مشاورات مع كل طرف من األطـراف يف احملادثـات وهـي، حكومـة مـايل؛ والتنسـيقية املؤلفـة        
واد مــن احلركــة الوطنيــة لتحريــر أزواد واجمللــس األعلــى لوحــدة أزواد واحلركــة العربيــة ألز        

لحركـات واجلبـهات الوطنيـة للمقاومـة وفصـيل منشـق عـن ائـتالف شـعب          األوىل لتنسيقية الو
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للحركــات واجلبــهات الثانيــة أزواد؛ وائــتالف اخلطــة التمهيديــة املؤلــف أساســا مــن التنســيقية  
الوطنيــة للمقاومــة وائــتالف شــعب أزواد وفصــيل منشــق عــن احلركــة العربيــة ألزواد ومجاعــة   

. وركزت املناقشات على أحكـام مشـروع   (غاتيا) فاع عن النفس وحلفائهمطوارق إمغاد للد
اتفــاق الســالم، الــذي أعــده ووزعــه فريــق الوســاطة املؤلــف مــن اجلزائــر واألمــم املتحدة/البعثــة 
املتكاملــة واالحتــاد األفريقـــي واجلماعــة االقتصــادية لـــدول غــرب أفريقيــا واالحتـــاد األورويب       

ركينا فاسو وتشاد وموريتانيـا والنيجـر، يف ختـام اجلولـة الرابعـة      ومنظمة التعاون اإلسالمي وبو
 ).  ٥، الفقرة S/2014/943( ، على النحو املبني يف تقريري السابقمن احملادثات

سـة.  قبـل اسـتئناف اجلولـة اخلام   قواعـدها  وأجرت األطراف املالية أيضا مشاورات مع   - ٤
وتواَصلت التنسيقية وائتالف اخلطـة التمهيديـة مـع قواعـدمها علـى مسـتويات خمتلفـة، يف حـني         
نظمــت احلكومــة اجتمــاع مائــدة مســتديرة مــع أطــراف فاعلــة رئيســية، سياســية ومــن اجملتمــع  

شباط/فرباير. ومل حتضر أحـزاب املعارضـة، حمتجـة بعـدم التشـاور معهـا        ٧يف يف مباكو املدين، 
عمال االجتماع، ورفض املشـاركون يف اجتمـاع املائـدة املسـتديرة الـذي عقدتـه       على جدول أ

يف مؤسسـات  الطوائـف  واقتراح وضع حصص لضـمان متثيـل كافـة    ‘‘ أزواد’’احلكومة مفهوم 
الدولــة. ونظمــت البعثــة املتكاملــة ثــالث حلقــات عمــل مــع األحــزاب السياســية مــن األغلبيــة   

ــة (   ــادات املعارضــــ ــية وقيــــ ــ ٨ و ٧الرئاســــ ــائية   كــــ ــادات النســــ ــاير) والقيــــ   انون الثاين/ينــــ
كانون الثاين/ينـاير) لتزويـدهم    ١٧ و ١٦الشبابية (القيادات كانون الثاين/يناير) و ١٤ و ١٣(

 حمتوياته.  عن بلمحة عامة عن العملية اليت أدت إىل وضع مشروع اتفاق السالم و

ت املسـلحة اخلطـرية الـيت    كانون الثاين/يناير ترأست اجلزائر، عقب االشتباكا ٢٢ويف   - ٥
انــدلعت بــني التنســيقية وائــتالف اخلطــة التمهيديــة داخــل تابــانكورت وحوهلــا (منطقــة غــاو)،  
اجتماعا يف اجلزائر العاصمة مـع حكومـة مـايل والتنسـيقية وممثلـي اخلـاص ملـايل، السـيد منجـي          

ــام االجتمــاع، أصــدر الســ      ــة يف مشــال مــايل. ويف خت ــة األمني يد رمطــان محــدي، ملناقشــة احلال
ــال         ــوري لألعم ــف الف ــدعو إىل الوق ــا ي ــي اخلــاص، بيان ــر وممثل ــة اجلزائ ــر خارجي ــامرة وزي لعم

، يف أمـاكن أبرزهـا   ٢٠١٤أيار/مـايو   ٢٣العدائية؛ واحترام اتفاق وقف إطالق النـار املـربم يف   
ــانكورت  ــة    وتاركينــت إنتيليــت وتاب وتيســيت (منطقــة غــاو)؛ واإلســراع بعقــد اجتمــاع للجن

أيضا عن نشـر قـوات تابعـة للبعثـة يف املنـاطق الـيت حتتلـها        البيان ملشتركة لألمن. وأعلن التقنية ا
اجلماعات املسلحة من أجل محايـة املـدنيني. واعتـرض ائـتالف اخلطـة التمهيديـة، الـذي غـاب         

 جتماع، على البيان وإشاراته إىل مناطق خاضعة لسيطرته.  العن ا

ر، عقـد ممثلـي اخلـاص يف اجلزائـر العاصـمة جلسـة       شـباط/فرباي  ٩إىل  ٥ويف الفترة من   - ٦
واغــادوغو التمهيــدي املـــربم يف    غــري عاديــة للجنــة املتابعــة والتقيــيم املنشـــأة مبوجــب اتفــاق       
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، ســعيا إىل إعــادة تأكيــد التــزام األطــراف بوقــف األعمــال العدائيــة  ٢٠١٣حزيران/يونيــه  ١٨
مــن أصــدر ممثلــي اخلــاص مــوجزا  شــباط/فرباير،  ١٤وبآليــات إدارة وقــف إطــالق النــار. ويف  

ــيس ال  ــداد رئ ــاع عــن األعمــال      إع ــة واالمتن ــدعو األطــراف إىل وقــف األعمــال العدائي ــة ي لجن
االستفزازية وضمان هتيئة بيئة مواتية إلجراء احملادثات. وبالتوازي مع ذلك، قـام ممثلـي اخلـاص    

كيـد التـزامهم بوقـف    شـباط/فرباير يعيـد تأ   ١٩واجلزائر بتيسري توقيع األطراف على إعـالن يف  
 األعمال العدائية ومشاركتهم يف آليات إدارة وقف إطالق النار.  

الفتـرة مـن   وجرت اجلولة اخلامسة للحوار بني األطراف املاليـة يف اجلزائـر العاصـمة يف      - ٧
وأجـرى فريـق    ؛ذار/مارس يف حضور ممثلني كبار عن مجيع األطرافآ ١شباط/فرباير إىل  ١٦

مفاوضــات مــع كــل طــرف علــى حــدة بشــأن نــص مشــروع اتفــاق لوقــت يف ذلــك االوســاطة 
السالم. ورحب األطـراف بالوثيقـة باعتبارهـا أساسـا جيـدا للتفـاوض. ولكـن مـواقفهم بشـأن          

بكـل   القضايا اجلوهرية ظلت على حاهلا دون تغـيري. وظلـت حكومـة مـايل تعـارض الفيدراليـة      
يف االتفـاق، بـزعم   ‘‘ أزواد’’ر كلمة . وكررت تأكيد معارضتها لتعديل الدستور وذكأشكاهلا

أهنا حيلة تلجأ إليها التنسيقية لتمهيد الطريق حنو االنفصال. وأكـدت التنسـيقية إصـرارها علـى     
باعتبارهــا كيانــا سياســيا وجغرافيــا وثقافيــا يضــم ‘‘ أزواد’’قيــام دولــة فيدراليــة واالعتــراف بـــ 

املاليـة إىل  الدفاع واألمـن  دة قوات مناطق غاو وكيدال وتيمبوكتو. كما أكدت معارضتها لعو
ــوىل شــعب      ــد احلاجــة إىل أن يت ــن وإدارة   ‘‘ أزواد’’الشــمال وكــررت تأكي ــوات األم ــادة ق قي

املوارد الطبيعية. وكرر ائتالف اخلطة التمهيدية طلبه تطبيق نظـام االنتخـاب املباشـر يف اختيـار     
ع واألمـن املاليـة يف الشـمال وإىل    مسؤويل املناطق ودعا إىل اإلسراع بإعادة انتشار قوات الدفا

أن تضم هذه القوات املقاتلني السابقني التابعني الئـتالف اخلطـة التمهيديـة واقتـرح أن تتقاسـم      
 الدولة وسلطات املناطق إدارة املوارد الطبيعية.  

شـباط/فرباير، قـدم فريــق الوسـاطة إىل األطـراف صــيغة منقحـة مـن مشــروع        ٢٥ويف   - ٨
أن تتضمن بعض النقاط اليت ذكرها األطراف والتوصل إىل صيغة توفيقية بـني  االتفاق أريد هبا 

مواقفهم. ويقترح مشروع االتفاق حزمة تدابري سياسية وأمنية وإمنائية لتعزيز سـلطات املنـاطق   
داخل دولة مايل املوحدة، حيث يرد بني ما ينص عليه ما يلي: (أ) تعزيز سلطة جمالس املنـاطق  

، وإنشاء جملس ثان للربملان وتطبيق نظـام حماصصـة لضـمان متثيـل الشـماليني      واحلكومات احمللية
ــة إىل       ــدفاع واألمــن املالي ــوات ال ــا بتعــديل الدســتور؛ (ب) عــودة ق ــة رهن يف مؤسســات الدول

بعــد إصــالحها، يف إطــار قــوة ماليــة الشــمال وإدمــاج مقــاتلي اجلماعــات املســلحة الســابقة يف  
شرطة حمليـة يف الشـمال؛    اتوإنشاء قو ،يح وإعادة اإلدماجعملية شاملة لرتع السالح والتسر

(ج) إنشــاء منــاطق تنميــة اقتصــادية يف املنــاطق الشــمالية الــثالث وإتاحــة الفــرص للتعــاون بــني  
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املناطق؛ (د) عقـد مـؤمتر وطـين لبحـث القضـايا العالقـة، وخاصـة مـا يتعلـق منـها باإلشـارة إىل            
يبـدأ نفـاذ أحكـام االتفـاق بعـد مضـي فتـرة مؤقتـة         وينص مشروع االتفاق على أن ‘‘. أزواد’’

االتفاق برئاسة اجلزائـر، لـدعم جهـود التنفيـذ     لتنفيذ شهرا وإنشاء جلنة  ٢٤و  ١٨تتراوح بني 
 لجنة.  الومراقبتها. وينص على أن تتوىل بعثة األمم املتحدة املتكاملة توجيه أمانة 

أنـه لـن ُتقبــل أيـة تغــيريات     وأعلـن فريـق الوســاطة لـدى عرضـه مشــروع االتفـاق هــذا       - ٩
  علـــى الــنص ودعـــا األطــراف إىل التوقيــع علـــى الوثيقــة بـــاألحرف األوىل.     أخــرى  جوهريــة  

ذار/مــارس، وقــع علــى الوثيقــة بــاألحرف األوىل كــل مــن احلكومــة وائــتالف اخلطــة    آ ١ويف 
 تها املراقـب علـى احملادثـات،   التمهيدية ومجيـع أعضـاء فريـق الوسـاطة، فضـال عـن فرنسـا بصـف        

. وعقـب اختتـام احملادثـات يف اجلزائـر     قواعـدها  طلبت التنسيقية وقتـا إضـافيا للتشـاور مـع     فيما
 التنسـيقية العاصمة، قام رئيس وزراء النيجر، السيد بريغي رافيين، بتيسري عقـد اجتمـاع لقيـادة    

ذار/مـــارس ملناقشـــة مشـــروع اتفـــاق الســـالم. وحضـــر ممثلـــي اخلـــاص هـــذا  آ ٨يف نيـــامي يف 
 يضا، وقدمت البعثة املتكاملة دعما لوجستيا له.  االجتماع أ

ذار/مـارس.  آ ١٥إىل  ١٢مؤيـديها يف كيـدال مـن     واستمر تشاور قيادة التنسـيقية مـع    - ١٠
رت فيـه أن مشـروع اتفـاق السـالم     وعقب انتـهاء هـذا التشـاور، أصـدرت التنسـيقية بيانـا ذكـ       

مـاع لفريـق الوسـاطة وشـركاء     وطلبت عقد اجت‘‘ أزواد’’يأخذ يف االعتبار تطلعات شعب  ال
ذار/مـارس، تـرأس ممثلـي اخلـاص وفـدا إىل كيـدال       آ ١٧ناقشـة اخلطـوات املقبلـة. ويف    دوليني مل

الصـني وفرنسـا. وأكـد    االحتـاد الروسـي و  يتألف من أعضاء أساسيني يف فريق الوساطة وممثلـي  
االتفـاق لـن   الوفد لقادة التنسيقية أن باب املفاوضات لـن يفـتح مـن جديـد وأن نـص مشـروع       

يعــدَّل. إال أنــه وافــق علــى مواصــلة املشــاورات حــىت تراعــى بعــض مالحظــات التنســيقية أثنــاء  
مرحلة التنفيـذ. ويف ختـام االجتمـاع، أصـدرت التنسـيقية بيانـا طلبـت فيـه إىل فريـق الوسـاطة           

ع النظر يف بعض املالحظات املتعلقة مبشروع اتفاق السالم للسماح هلا باملضـي قـدما حنـو توقيـ    
إعـادة فـتح بـاب التفـاوض     توافـق علـى   االتفاق. ويف اليوم نفسه، أشارت احلكومة إىل أهنا لـن  

ذار/مـارس، موقفـه   آ ١٨ريـق الوسـاطة، يف بيـان صـدر يف     على نص مشروع االتفاق. وأكد ف
من أن املفاوضات قد انتـهت وأن شـواغل التنسـيقية ميكـن معاجلتـها يف مرحلـة التنفيـذ. وقـرر         

يف أن تـدعو اجلزائـر قيـادة التنسـيقية إىل اجلزائـر العاصـمة ملناقشـة كيفيـة املضـي          فريق الوساطة 
 التوقيع باألحرف األوىل على اتفاق السالم مث التوقيع الكامل عليه.  

  
 التطورات السياسية الرئيسية األخرى    

كــانون الثاين/ينــاير  ٨يف  ،إبــراهيم بــوبكر كيتــامــايل، يف غضــون ذلــك، قبــل رئــيس    - ١١
موديبـو كيتـا، ممثلـه األعلـى يف     بـدال منـه   وعـيَّن  من منصب رئيس الـوزراء  تقالة موسى مارا اس
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حكومـة  السـيد موديبـو   كانون الثاين/ينـاير، شـكل    ١٠احلوار اجلامع بني األطراف املالية. ويف 
ــن   ــألف م ــن وزراء        ٢٩تت ــيني أي م ــد تع ــرات. ومل ُيع ــالث وزي ــتة جــدد وث ــهم س ــرا، من وزي

 الذين طالتهم اهتامات بالفساد.  احلكومة السابقة 

ــع      ١٩ويف   - ١٢ ــأن وضـ ــانون بشـ ــروع قـ ــة مشـ ــة الوطنيـ ــدت اجلمعيـ ــباط/فرباير، اعتمـ شـ
املعارضة. ويصوغ مشروع القانون رمسيا حقوق أحزاب املعارضة والتزاماهتا وواجباهتـا ويضـع   

ة المتيـازات  الطرائق ملوقع زعيم املعارضة، الذي سيعمل ناطقا رمسيا وسـيمنح امتيـازات معادلـ   
النائب األول لرئيس اجلمعية الوطنيـة. وسـتغطي امليزانيـة الوطنيـة الواجبـات واألنشـطة الرمسيـة        

 لزعيم املعارضة.  

لتحــــديث كــــانون األول/ديســــمرب، اختتمــــت احلكومــــة التعــــداد اإلداري   ٣١ويف   - ١٣
ــجالت  ــه      السـ ــن خاللـ ــدين مـ ــدد املقيـ ــغ عـ ــذي بلـ ــه والـ ــد بأكملـ ــمل البلـ ــذي يشـ ــة الـ   املدنيـ

مسجال جديدا. ويبلغ العدد املقدر للناخبني املـاليني   ٤٤٨ ٣٧٤شخصا منهم  ١ ٨٧٩ ٤١٩
ــا  ــا. وبــدعم مــن فريــق األمــم املتحــدة االنتخــايب املتكامــل، حــدَّثت      ٧ ٤٧٦ ٣٧٩حالي ناخب

احلكومــة قائمــة النــاخبني وأنشــأت قائمــة انتخابيــة بيومتريــة جديــدة لالنتخابــات املقبلــة علــى   
يــــــوم شــــــباط/فرباير، حــــــدد مرســــــوم وزاري  ١٨املنــــــاطق. ويف مســــــتوى البلــــــديات و

النتخابات احمللية وانتخابات املناطق. غـري أن وزيـر اإلدارة اإلقليميـة    ل انيسان/أبريل موعد ٢٦
هــذه االنتخابــات للمــرة الثالثــة دون حتديــد موعــد هلــا حبجــة عــدم   الحقــا والالمركزيــة أرجــأ 

  ن احلكوميني يف كثري من املقاطعات الشمالية.استقرار املناطق الشمالية وغياب املديري
    

  األمن وحتقيق االستقرار ومحاية املدنيني  - ثالثا   
كانــت الســمة الغالبــة يف الفتــرة املشــمولة بــالتقرير حــدوث زيــادة ملموســة يف انعــدام    - ١٤

خلطـة  األمن نتيجة تزايد وترية االشتباكات بني اجلماعات املسلحة التابعـة للتنسـيقية وائـتالف ا   
ــى نطــاق واســع، ال ســيما تلــك الــيت تســتهدف           ــال اللصوصــية عل ــة؛ وانتشــار أعم التمهيدي
ــة. وواصـــلت     ــتويات أنشـــطة اجلماعـــات العنيفـــة املتطرفـ املركبـــات والقوافـــل؛ وارتفـــاع مسـ
ــة          ــات ضــد البعث ــك اهلجم ــا يف ذل ــدال، مب ــة كي ــات يف منطق ــام بعملي ــة القي ــات املتطرف اجلماع

لتابعة للقوات الفرنسية، وباتـت متزايـدة النشـاط يف منـاطق أخـرى،      املتكاملة وعملية بارخان ا
  منها موبيت وسيغو يف غرب مايل.
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  االشتباكات بني اجلماعات املسلحة املمتثلة التفاق واغادوغو التمهيدي    
ــيقية،     ٢٠يف   - ١٥ ــة ألزواد/التنسـ ــة العربيـ ــاتلو احلركـ ــاجم مقـ ــمرب، هـ ــانون األول/ديسـ كـ

 وديـدي (منطقـة متبكتـو)، بلـدة بامبـا (منطقـة غـاو) قبـل أن تصـدَّهم          املتمركزون يف بلديت بري
قوات ائتالف اخلطة التمهيدية. ورد مقـاتلو احلركـة العربيـة ألزواد/االئـتالف ومجاعـة طـوارق       
إمغاد للدفاع عن الـنفس وحلفـائهم (مجاعـة الطـوارق) املتمركـزون يف منطقـة غـاو علـى هـذا          

كــانون  ٢٤ة متبكتــو) مــن أيــدي قــوات التنســيقية يف     اهلجــوم بــانتزاع بلــدة زاهــرو (منطقــ    
األول/ديسمرب. وتشكل بلدتا بامبـا وزاهـرو نقطـيت عبـور علـى الضـفة الشـمالية لنـهر النيجـر.          

ــري إذا رفضــت       ١ويف  ــدة ب ــى بل ــا بشــن هجــوم عل ــاير، هــددت جمموعــة غاتي كــانون الثاين/ين
اجملموعـة،  عثة املتكاملـة لـدى قيـادة    التنسيقية تسليم ستة من أفراد غاتيا حتتجزهم. وتدخلت الب

ــة   ــها ولقواعــد االشــتباك املوضــوعة هلــا   ســتستوحــذرهتا مــن أن البعث ، خدم القــوة، وفقــا لواليت
ــيني خلطــر وشــيك.         إذا ــري وعرضــت حفظــة الســالم والســكان احملل ــدة ب ــة بل هامجــت اجملموع

/ينـاير ومـن بلـدة    كـانون الثاين  ٣وانسحبت اجملموعة من ضواحي بلدة بري إىل بلدة زاهـرو يف  
بامبا يف النصف الثاين من كانون الثاين/يناير. وأقامت القـوات املسـلحة املاليـة مركـزا يف بامبـا      

لشــــائعة بوجــــود تواطــــؤ بــــني يف أوائــــل شــــباط/فرباير، ممــــا أدى إىل تكثيــــف االدعــــاءات ا
  واحلكومة.  االئتالف

جتـار االسـتراتيجية وراء   وتكمن املنافسـة علـى الـتحكم يف الطـرق التجاريـة وطـرق اال        - ١٦
يف سـياق القتـال الـذي دار بـني      العديد مـن االشـتباكات املسـلحة يف مشـال مـايل، مبـا يف ذلـك       

كانون األول/ديسمرب من أجـل السـيطرة علـى بلـديت بامبـا وزاهـرو. وبعـد إغـالق          ٢٤و  ٢٠
بلـديت بامبـا    نقطة العبور القريبة الواقعة يف بلدة ديدي على هنر النيجر، أصبحت السيطرة علـى 

وزاهرو، الواقعتني يف ضفة النهر الشمالية، ذات أمهية بالغة لالجتار عرب منطقة السـاحل. فعلـى   
سبيل املثال، تظهر صور جوية التقطتها املنظومات اجلويـة غـري املأهولـة التابعـة للبعثـة املتكاملـة       

افقهــا مجاعــات  كــانون األول/ديســمرب قــافلتني مــن الشــاحنات احململــة بالســجائر تر       ٢٤يف 
مســلحة خمتلفــة حلراســتها. وتلقــت البعثــة املتكاملــة أيضــا معلومــات عــن وجــود تــوترات بــني    
فصـــائل التنســـيقية بشـــأن الســـيطرة علـــى الطـــرق التجاريـــة. وتفيـــد التقـــارير بأنـــه يف أوائـــل   
شباط/فرباير اختطفت احلركة الوطنية لتحرير أزواد شاحنة تنقل خمدرات مـن غـاو إىل النيجـر    

  محاية احلركة العربية ألزواد/التنسيقية، يف بلدة ميناكا (منطقة غاو).  حتت 
ــة غــاو)        - ١٧ ــانكورت (منطق ــدة تاب ــدنيني يف بل ــى امل ــأثري املواجهــات املســلحة عل وكــان ت

وحوهلا يثري القلق بشكل خاص. ومحل التوتر املتصاعد بني عناصر االئتالف والتنسـيقية البعثـة   
جنديا إىل بلـدة تابـانكورت    ٣٦ت بعيدة املدى ونشر وحدة تضم املتكاملة على إرسال دوريا
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ــاير. ويف   ١٢يف  ــانون الثاين/ين ــع      ١٦ك ــيقية مواق ــاير، هامجــت عناصــر التنس ــانون الثاين/ين ك
مـن املـدنيني إىل معسـكر البعثـة املتكاملـة املؤقـت وقامـت البعثـة          ٢٢االئتالف يف البلدة. وجلـأ  

مـن املقـاتلني التـابعني جملموعـة غاتيـا       ٦ير مبقتل ما ال يقل عـن  بتعزيز قواهتا هناك. وتفيد التقار
يف حــني أصــيب عــدة أشــخاص آخــرين جبــروح. وأثنــاء القتــال مــن أجــل الســيطرة علــى بلــدة  

من أفـراد االئـتالف كـانوا     ٦مدنيا و  ١٣تابانكورت، قامت البعثة املتكاملة باإلجالء الطيب لـ 
مــن مقــاتلي  ٢٥ة املتكاملــة تــوفري الرعايــة الطبيــة لـــ قــد توقفــوا عــن القتــال. كمــا تولــت البعثــ 

االئتالف. وقامت البعثة بعد ذلك مبهمتني متكاملتني لتقييم آثار القتـال علـى املـدنيني وإشـراك     
  قادة اجملتمعات احمللية يف مبادرات املصاحلة احملتملة.  

ــد اســتمرت، ويف      - ١٨ ــا  ٢٠غــري أن االشــتباكات املســلحة ق ير، أطلقــت كــانون الثاين/ين
قوات التنسيقية نريان مدافع رشاشة ثقيلـة وصـواريخ إىل داخـل بلـدة تابـانكورت قـرب موقـع        
للبعثة املتكاملة ومواقع مدنية. وأرسـلت البعثـة املتكاملـة طـائرتني عمـوديتني هجـوميتني لرصـد        
 احلالة وردع مزيد من إطالق النـار. وبسـبب اسـتمرار قـوات التنسـيقية يف إطـالق الصـواريخ،       

ــح يف وقــف       ــة مل تفل ــة طلقــات حتذيري ــة املتكامل ــان للبعث ــان التابعت ــان العموديت أطلقــت الطائرت
إطالق النار. ومن مث، ووفقا لواليـة البعثـة املتكاملـة وقواعـد االشـتباك املوضـوعة هلـا، أطلقـت         
 الطائرتان العموديتان التابعتان للبعثـة النـار علـى قاذفـة الصـواريخ ودمرهتـا. وأصـدرت احلركـة        

الوطنية لتحرير أزواد بيانا اهتمت فيه البعثة املتكاملة بإسقاط بعض رجاهلـا بـني قتيـل وجـريح.     
كانون الثاين/يناير، ادعى االئتالف أن قواته قـد دمـرت موقـع قـوات التنسـيقية ودعـا        ٢١ويف 

  البعثة إىل أن تتيح للجماعات املسلحة مواصلة القتال يف تابانكورت.  
ي الــذي قامــت بــه البعثــة يف تابــانكورت إىل سلســلة مــن املظــاهرات  وأدى الــرد القــو  - ١٩

بعضــها يــدعم البعثــة وبعضــها يعارضــها. وقــام مؤيــدو التنســيقية باحتجاجــات ضــد البعثــة يف    
كـانون الثاين/ينـاير، أتلفـوا خالهلـا مهـبط الطـائرات يف كيـدال واحتلـوه حـىت           ٢١كيدال يوم 

كانون الثاين/يناير. بيـد أن سـكان    ٢٢اكا يوم شباط/فرباير، وباحتجاجات ضدها يف مين ١٦
بلدة بري جتاهلوا نداءات التنسيقية إىل االحتجاج بسـبب الـدور الـذي قامـت بـه البعثـة يف منـع        
جمموعــة غاتيــا مــن شــن هجــوم علــى البلــدة يف أوائــل كــانون الثاين/ينــاير. ويف غــاو، نظمــت    

  /يناير.كانون الثاين ٢٣مجعيات الشباب مظاهرة لدعم البعثة يف 
ويف هذه األثناء، حاولت البعثة املتكاملـة، وفقـا لواليـة املسـاعي احلميـدة املنوطـة هبـا،          - ٢٠

تسهيل التوصل إىل وقف حملي إلطالق النار يف تابانكورت منعـا ملزيـد مـن العنـف، والوصـول      
ورت، إىل انسحاب اجلماعات املسلحة التابعة للتنسيقية وائـتالف اخلطـة التمهيديـة مـن تابـانك     

وإنشاء منطقة أمنية مؤقتة خالية من األسـلحة بـني بلـديت أملوسـتارات (منطقـة غـاو)، والنفـيس        
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(منطقــة كيــدال). وأثنــاء املشــاورات املتوازيــة مــع طــريف التنســيقية واالئــتالف بشــأن إمكانيــة   
فأضــافت إليــه  ،وقــف إطــالق النــار، تالعبــت التنســيقية بوثيقــة حتمــل توقيعهــا وتوقيــع البعثــة   

ع وســائط التواصــل االجتمــاعي يف   األمــم املتحــدة، ونشــرته يف أحــد مواقــ     وشــعار رهاشــعا
كانون الثاين/ينـاير. واعترضـت السـلطات املاليـة واالئـتالف وفئـات اجملتمـع املـدين بشـدة           ٢٤

ــة         ــة بالســعي إىل هتجــري اجلماعــات املســلحة التابع ــة املتكامل ــة واهتمــت البعث ــذه الوثيق ــى ه عل
كـانون الثاين/ينـاير، حـذر وفـد مـن ممثلـي اجملموعـات الشـبابية          ٢٥. ويف لالئتالف من املنطقة

واجلماعـــات املســـلحة التابعـــة لالئـــتالف يف غـــاو البعثـــة املتكاملـــة بـــأن مظـــاهرات ســـتجري  
  احتجاجا على االتفاق املزعوم بني البعثة املتكاملة والتنسيقية.

ــاير، حتــول جتمــع يف غــاو نظمتــ   ٢٦ويف   - ٢١ ه نفــس اجملموعــات الشــبابية  كــانون الثاين/ين
وممثلــو االئــتالف إىل أعمــال عنــف حيــث رشــق احملتجــون معســكر البعثــة املتكاملــة باحلجــارة، 

كـــانون الثاين/ينـــاير، حـــاول  ٢٧وطـــالبوا بانســـحاهبا مـــن االتفـــاق املزعـــوم وأحكامـــه. ويف  
ــوف واســتهدفوا وحــدات الشــرط       ــل مولوت ــوا حجــارة وقناب ة احملتجــون اقتحــام املعســكر وألق

املشكلة التابعة للبعثة. وردت البعثة املتكاملة بالغـاز املسـيل للـدموع والطلقـات التحذيريـة، يف      
حني مت أيضا إطالق نـار يف اجتـاه املتظـاهرين. وأفـاد مستشـفى غـاو اإلقليمـي الحقـا أن ثالثـة          

، أربعـة منـهم بطلقــات ناريـة. كمـا أصـيب مخسـة مـن أفــراد        ١٨متظـاهرين قـد قتلـوا وجـرح     
كــانون الثاين/ينــاير، ألقــى متظــاهرون حجــارة علــى   ٢٨ة املشــكلة التابعــة للبعثــة. ويف الشــرط

معسكر آخر للبعثة املتكاملـة يف غـاو؛ وأطلقـت البعثـة املتكاملـة الغـاز املسـيل للـدموع لتفريـق          
كانون الثاين/يناير، دعا الرئيس كيتا، أثنـاء زيارتـه األوىل إىل غـاو منـذ توليـه       ٢٩احلشد. ويف 

ه، اجلهات الفاعلة احمللية إىل مواصلة التعاون مع البعثة. وزار مستشفى غـاو حيـث التقـى    منصب
مع األشخاص الذين أصيبوا أثناء املظاهرات، ومع املقاتلني التابعني جلماعـة الطـوارق واحلركـة    

ــانكورت. ويف     ــيبوا يف تابـ ــذي أصـ ــة الـ ــة التمهيديـ ــتالف اخلطـ ــة ألزواد/ائـ ــانون  ٢٩العربيـ كـ
املظــاهرة العنيفــة الــيت جــرت يف  ير، أعلنــُت بــدء التحقيــق الســتجالء احلقــائق بشــأن  الثاين/ينــا

كــانون الثاين/ينــاير يف غــاو، وعينــُت ثالثــة خــرباء مســتقلني إلجــراء حتقيقــات ســريعة           ٢٧
شــباط/فرباير. ومــن املتوقــع أن  ٢٠وشــاملة. وبــدأ فريــق التحقيــق عملــه يف بامــاكو وغــاو يف  

  ذار/مارس.آلول هناية هي من إعداد تقريره حبينت
من مقاتلي احلركـة العربيـة ألزواد/التنسـيقية إىل بلـدة      ١٧شباط/فرباير، وصل  ٨ويف   - ٢٢

أغوين (منطقة متبكتو) على منت مركبات مسـلحة واحتلـوا البلـدة. وأزالـوا العلـم الـوطين املـايل        
س، وعلقـت جهـات   من مبىن البلدية ونصبوا بدال منه علم احلركة. وبعد ذلك، أُغلقـت املـدار  

قــــل عــــن رحالهتــــا إىل أغــــوين. ويف    العمــــل اإلنســــاين عملياهتــــا وتوقفــــت مركبــــات الن    
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شباط/فرباير، قـام الفريـق املشـترك للرصـد والتحقـق يف متبكتـو، الـذي يعمـل منـذ كـانون            ٢٦
آذار/مـارس   ١٠الثاين/يناير، بأول بعثة تقيـيم لـه إىل أغـوين. واكتمـل تشـكيل هـذا الفريـق يف        

  عضاء من احلركة الوطنية لتحرير أزواد واجمللس األعلى لوحدة أزواد.بوصول األ
وواصــلت البعثــة املتكاملــة بــذل جهودهــا الراميــة إىل تفعيــل اللجنــة التقنيــة املشــتركة      - ٢٣

لألمن، بإنشاء أمانة دائمة مزودة بقدرات مكرسة. وقامت األفرقة املشـتركة للرصـد والتحقـق    
لستة املتبقية اليت تتنـازع األطـراف للسـيطرة عليهـا. غـري أن اسـتئناف       ببعثات تقييم إىل املواقع ا

ــهرية يف         ــتها الشـ ــاء جلسـ ــا أدى إىل إلغـ ــة ممـ ــل اللجنـ ــامج عمـ ــل برنـ ــة عرقـ ــال العدائيـ األعمـ
شــباط/فرباير. وواصــلت التنســيقية عــدم املشــاركة يف أعمــال اللجنــة، معترضــة علــى مشــاركة  

ــاريخ    مجاعــة الطــوارق، الــيت ليســت مــن األطــراف امل    ــق الصــادرة بت وقعــة علــى خريطــة الطري
املشــــترك للرصــــد والتحقــــق يف  . وظــــل التقــــدم يف تفعيــــل الفريــــق٢٠١٤متوز/يوليــــه  ٢٤

  متعثرا.  كيدال
  

  اهلجمات اليت تشنها اجلماعات املتطرفة العنيفة    
شهدت الفترة املشـمولة بـالتقرير ازديـاد أنشـطة اجلماعـات املتطرفـة العنيفـة، مبـا فيهـا            - ٢٤

ــة    ــة املتكامل   هجمــات يف كــانون األول/ديســمرب   ١٠اهلجمــات ضــد املــدنيني. وســجلت البعث
منـها ضـد    ٩هجوما يف كانون الثاين/ينـاير (  ١٨منها ضد البعثة وواحدة ضد املدنيني)؛ و  ٩(

ضد املدنيني وهجـوم واحـد ضـد قـوات الـدفاع واألمـن املاليـة وعناصـر حكوميـة،           ٧البعثة و 
ــر أزواد)؛ و  وآخــر ضــد احلركــة الو  ــة لتحري ــة   ٣هجومــا يف شــباط/فرباير (  ١٤طني ضــد البعث

  ضــد مــدنيني)؛   ٥ضــد قــوات الــدفاع واألمــن املاليــة و      ٥وواحــد ضــد عمليــة بارخــان و    
ضــد عمليــة بارخــان  ٢ضــد البعثــة، و  ٤آذار/مــارس ( ١٦يف آذار/مــارس اعتبــارا مــن  ١٣و 
سـفرت األعمـال العدائيـة ضـد حفظـة      ضـد مـدنيني). وأ   ٥ضد القوات املسلحة املاليـة و   ٢ و

ــابة      ــهم، وإصـ ــة منـ ــل ثالثـ ــن مقتـ ــة عـ ــة املتكاملـ ــالم يف البعثـ ــرة   ٣٥السـ ــالل الفتـ ــروح خـ جبـ
  بالتقرير.  املشمولة

كــانون األول/ديســمرب، ســقطت يف منطقــة غــاو قــذيفتا هــاون أُطلقتــا جتــاه     ٢٤ويف   - ٢٥
ونغو قـرب املعسـكر دون وقـوع    املعسكر املشترك بني البعثة املتكاملـة وعمليـة بارخـان يف أنسـ    

ــانون األول/ديســمرب،  ٢٩إصــابات أو أضــرار. ويف   ــن     ك ــل ع ــا ال يق ــق م صــاروخا  ١٥أطل
قذيفــة هــاون علــى اهلياكــل األساســية املشــتركة للبعثــة املتكاملــة وعمليــة بارخــان والقــوات   أو

عسـكر،  املسلحة املالية يف تيساليت (منطقة كيدال)، مبا يف ذلك صاروخ سقط داخـل حمـيط امل  
كـانون األول/ديسـمرب، سـقطت ثالثـة      ٣١ودمر إحدى مركبات القوات املسلحة املالية. ويف 

  صــــواريخ أو قــــذائف هــــاون علــــى األقــــل بــــالقرب مــــن مهــــبط الطــــائرات يف تيســــاليت. 
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كانون الثاين/يناير، ُشن هجوم مركَّب على املعسكر املشترك للبعثة املتكاملـة وعمليـة    ١٧ويف 
ــدال  ــى        بارخــان يف كي ــة عل ــة الصــنع احملمول ــفة اليدوي ــوات الناس ــن العب ــان م . وانفجــرت اثنت

مركبــات يف املــدخل الشــمايل للمعســكر ويف نقطــة تفتــيش تابعــة للبعثــة املتكاملــة، علــى بعــد    
كيلومتر شـرق املعسـكر، يف حـني أطلـق مـا ال يقـل عـن مثانيـة صـواريخ وقـذائف هـاون علـى             

ملتكاملـة املهـامجني ولكـن قُتـل أحـد حفظـة السـالم        املعسكر يف آن واحد. وصدت قوة البعثة ا
آذار/مــارس، هــوجم   ٨الــذين كــانوا حيرســون نقطــة التفتــيش وأصــيب آخــر جبــروح. ويف       

املعسكر من جديد بست قذائف سقطت داخل املعسكر، أسفرت عن مقتـل واحـد مـن أفـراد     
ــة بارخــان علــى ا    ــة املتكاملــة وعملي ــة. وردت البعث ــا حفــظ الســالم وإصــابة مثاني ــنريان وأوقفت ل

اهلجوم. وأثنـاء اهلجـوم، أصـابت قـذيفتان خميمـا للمـدنيني، ممـا أسـفر عـن مقتـل ثالثـة مـدنيني             
  .وإصابة اثنني. وقامت البعثة املتكاملة وعملية بارخان بإجالء املدنيْين املصابْين

املتكاملـة بعبـوات   بعثـة  ال منـاطق عمليـات  مجيـع   علىبال هوادة واستمر شن اهلجمات   - ٢٦
كـانون األول/ديسـمرب    ١٧الفترة من  ففي. ناسفة يدوية الصنع متزايدة التطور بشكل تدرجيي

ضــد البعثــة وموظفيهــا،   عبــوات هجمــات هبــذه ال  ١٠ ، ســجلت البعثــة آذار/مــارس ١٦ إىل
يف منطقـة  جبـروح   ١١أصـيب  ( جبـروح  آخـرين  ٢٨إصـابة  وموظف واحد قتل مأسفر عن  مما

 ؛ وأصــيب موظــف واحــديف منطقــة غــاوجبــروح  ١٦موظــف واحــد وأصــيب وقتــل ؛ كيــدال
مركبـات البعثـة   اصـطدمت إحـدى   كـانون األول/ديسـمرب،    ١٨يف و. )سيغو منطقة يفجبروح 

البعثة يف أغيلـهوك (منطقـة كيـدال)، ممـا أسـفر      معسكر متر من  ٢٠٠ بعبوة ناسفة على مسافة
الـذين هـم أعضـاء     فيهم لبعثة املشتبهوالحقت قوة ا. جبروح عن إصابة ثالثة من حفظة السالم

البعثـة إىل قـوات الـدرك    وسـلمتهم قـوة   . وألقت القبض علـيهم  أزواديف اجمللس األعلى لوحدة 
 مت العثـور علـى  كانون األول/ديسـمرب،   ٢٨و  ٢٧يف وكانون األول/ديسمرب.  ٢١يف مايل يف 

ألمـم  بعـة ل تا على مركبات مركونة عبوتني ناسفتني يدوييت الصنع جيري التحكم هبما السلكيا
أطلـق مهـامجون جمهولـون النـار     كـانون الثاين/ينـاير،    ٢١يف و وجرى إبطاهلما. املتحدة يف غاو

كيلـومترا   ٦٠ على مركبة تابعـة للبعثـة بعـد ارتطامهـا بعبـوة ناسـفة يدويـة الصـنع علـى مسـافة          
وفـارق احليـاة   روح خطـرية  جبـ السـالم   ةأحـد حفظـ  وأصـيب مـن جـراء ذلـك     شـرق أنسـونغو.   

  أثرا جبراحه.مت االحق
 سـيغو ومـوبيت  مـنطقيت   يفقيـام املتطـرفني بأنشـطة    تقـارير متزايـدة عـن    وكانت تتوارد   - ٢٧

يف ويف بامــاكو. مــن هــذا القبيــل أيضــا  هجــوم أول وقــع و. اللــتني كــان يســود فيهمــا الســالم 
(منطقــة ســيغو) بــالقرب مــن احلــدود  ن نامبــاال كــانون الثاين/ينــاير، هــاجم رجــال مســلحو  ٥

يف و جبـروح.  ٣جنديا مـن القـوات املسـلحة املاليـة وإصـابة       ١١نية، مما أسفر عن مقتل املوريتا
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كيلـومترا   ٥٠ مسـافة (منطقة موبيت) على  ديورا كانون الثاين/يناير، هاجم رجال مسلحون ٦
ــرب   ــوب غـ ــاالجنـ ــار ، نامبـ ــرموا النـ ــبىن  وأضـ ــة ويف مـ ــة البلديـ ــبىن احملافظـ ــانون  ٨يف و. مـ كـ

وأعلنــت مجاعــة يف منطقــة مــوبيت.  مــبىن حــاكم تينيكــول مســلحون الثاين/ينــاير، هــاجم رجــا
مسـؤوليتها عـن هـذا اهلجـوم يف     عـن  جبهـة حتريـر ماسـينا،    تـدعى  حديثا،  ةمنشأمتطرفة عنيفة 

والقـوات املسـلحة   يف اليوم نفسـه، أدى القتـال بـني رجـال مسـلحني      وكانون الثاين/يناير.  ١٦
أسـفر هجـوم شـنه    شباط/فرباير،  ١٤يف و. تينيكو قتل ثالثة جنود وجرح مخسة يفإىل م املالية

عـن  (منطقة مـوبيت)  يف مقاطعة يووارو  للقوات املسلحة املالية على موقع تابع نورجال مسلح
آذار/مــارس،  ٧يف و. جبــروح ثالثــة جنــود إصــابةاملتمــردين، ومقتــل جنــديني اثــنني وســتة مــن 

مقتل مخسة أشخاص وإصـابة تسـعة،   مطعم يف باماكو، مما أسفر عن  علىن النار امسلحأطلق 
يف اليـوم  ودائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقـة باأللغـام.   إىل ن ومعار منهم موظفون دوليون

  وكالة أنباء موريتانية.بثته شريط فيديو  يفمسؤوليته عن اهلجوم م املرابطون تنظيأعلن نفسه، 
  

  محاية املدنيني    
ــة اســتراتيجية شــاملة حلمايــة املــدنيني  آذار/مــارس، اعتمــدت البع ٦يف   - ٢٨ إطــارا حتــدد ، ث

ــة  متســقا ومنســقا ل ــة البعث ــة يف  ُنوحلمايــة. املتعلقــة باتنفيــذ والي غــاو مكــتيب شــر ضــباط احلماي
لبعثـة  نظـم العنصـران العسـكري واملـدين با    شـباط/فرباير،   ٢٤ إىل ١٩ ويف الفترة مـن ومتبكتو. 

عدد كبري مـن حـوادث العنـف،     وقعنغو حيث أنسونائية يف جنوب زيارة مشتركة إىل منطقة 
تعتزم البعثة إجراء عمليـات مماثلـة يف   واملدنيني وتوعية السكان بوالية البعثة. أمن تعزيز وذلك ل

 متبكتـو ويف غـاو  إذاعـة ميكـادو   البعثـة   افتتحـت شباط/فرباير،  ١٢يف وأماكن أخرى يف البلد. 
. وتعتـزم البعثـة   ومهامهـا  واليـة البعثـة  ر منـها  والتواصل معهم بشأن أمـو سكان احملليني لتوعية ال
  مواقع أخرى.إىل البث اإلذاعي أنشطة توسيع 

    
  سلطة الدولةبسط استعادة   - رابعا   

 سـلطة الدولـة  بسط استعادة صوب  الذي حتققيف بعض مناطق الشمال التقدم تراجع   - ٢٩
الشــرطة الوطنيــة (يــة مــن املالاألتقــدم كــبري يف نشــر قــوات حيــدث مل و. ٢٠١٤يف أوائــل عــام 

مـن   ١ ٩٩٥إال مل ينشـر  آذار/مـارس،   ١٥وحـىت  . )واحلماية املدنية والـدرك واحلـرس الـوطين   
الشــمال. انتشــار يف  نقطــةة غــاو) هــي أبعــد منطقــ( وباتــت بــورميأفــراد األمــن يف مشــال مــايل 

قليـل جـداً    الـيت هبـا وجـود   انعدام األمن يف املنـاطق احملليـة   واسع النطاق بشعور يزال هناك  وال
تبلـغ   غـاو ومتبكتـو ومـوبيت،    منـاطق  يفو .(منطقة مـوبيت)  وأوينكورو  ، مثل بايياألمنلقوات 

ــامهم مــن حكــام احملافظــات        ــأداء مه ــون ب ــهم ويقوم ــاكن عمل   إمجــاال نســبة املوجــودين يف أم
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عـن نسـبة   يف املائـة   ٥بنقصـان قـدره   ، يف املائـة تقريبـا   ٧٥نـواب احملـافظني   من و يف املائة، ٩٥
مقاطعـة تينيكـو   ستة نـواب حمـافظني   وغادر الفترة املشمولة بالتقرير السابق. هؤالء األواخر يف 

ختلــو مــن مــديرين  كيــدالزالــت ال ويف كــانون الثاين/ينــاير. الــيت شــنت جمــات اهليف أعقــاب 
ــوميني ــةدارة اإلقليماإلوزارة أصــدرت شــباط/فرباير،  ١٠يف و. حك ــة  ي تعليمــات والالمركزي

يف مشـال  ويوجـد  إىل كيدال. ريثما يتم إيفادهم غاو الدولة يف كيدال بالتوجه إىل  ميع ممثليجل
علـى الـرغم   و. املقرر إيفـادهم إىل هنـاك  القضاء والسجون موظفي يف املائة من  ٦٧حاليا  مايل

ــن إصــدار مرســ   ملنــاطق إعــادة تعــيني قضــاة   يقضــيان بكــانون األول/ديســمرب   ٢٦يف  ومنيم
مكاتـب  حمكمـة ومـا يتصـل هبـا مـن       ١٢زال قيد العمـل مـن أصـل    فإن ما ي، اختصاص قضائي

  .سجون ٧ حماكم و ٧سجنا ال يزيد عن  ١٢العامني ومن أصل  املدعني
 تعمـل في حـني  فصول على اخلدمات األساسية يف مشال مايل. إمكانية احلتحسن تمل و  - ٣٠
علـى الـدعم    مجيعهـا تعتمـد  فإهنـا  يف املائة من املراكز الصحية يف املناطق الشـمالية األربـع،    ٩٢

ــاه معطلــة يف املائــة مــن اهلياكــل األساســية  ٥٨ وظلــتمــن منظمــات إنســانية.  املقــدم  يف  للمي
عقـب  مدرسـة أبواهبـا    ٦٧، أغلقـت  مـوبيت وسـيغو  ويف مـنطقيت  مناطق غاو وكيـدال ومتبكتـو.   

منطقـة   يفوالتعلـيم.   طالبـا مـن   ٩ ١٣٤اهلجمات اليت وقعت يف كـانون الثاين/ينـاير، ممـا حـرم     
 متكـن مغلقـة رمسيـا للسـنة الرابعـة علـى التـوايل، علـى الـرغم مـن           مجيـع املـدارس  ظلت كيدال، 

  .مدرسة ١٤يف  صفوف دراسية غري رمسيةمن إقامة املبادرات اجملتمعية 
مببلــغ خــالل مشــروع مــن آذار/مــارس، بــدأت البعثــة جتديــد أكادمييــة الشــرطة  ٤ويف   - ٣١
البعثـة  شـرطة  زادت خالل الفترة املشمولة بـالتقرير،  واليابان. مليون دوالر متوله حكومة  ٤,٥

ضـابطا،   ١٧تعـدادها حاليـا   يبلـغ  الـيت  اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة     من تعزيز خليتـها ملكافحـة   
اجلرميــة املنظمــة عــرب  مــايل املعنيــة مبكافحــة  وحــدات نفــس األمــاكن مــع   مأربعــة منــهيتقاســم 
بنـاء القـدرات وبـرامج    لمبـادرات  تنفيـذ  البعثة تقدمي املساعدة التقنيـة و وتواصل شرطة الوطنية. 
  .يف مايل وتدريب متخصص لضباط الشرطةتوجيهية 

يف يف مـــايل رمســـي  وجـــود الشـــرطة التابعـــة لالحتـــاد األورويبتـــدريب بعثـــة وبـــات ل  - ٣٢
ــا   ،٢٠١٥شــباط/فرباير  ١٠ ــها يف البلــد حالي ــرغم مــن . موظفــا ٣٩إذ يوجــد من أن  وعلــى ال

قيـد التحديـد، فقـد    زال تـ لعمل بني األمم املتحدة واالحتاد األورويب ال اتقسيم وتعاون طرائق ال
يف كلتـا البعثـتني تـدريبا مشـتركا للضـباط مـن مـايل        شرطة من خرباء  وقدم ضباط اتصال ُعيِّن

  إدارة النظام العام.كيفية  على شباط/فرباير
بـرامج  و وطينإلصـالح قطـاع األمـن الـ     يقوضـع هياكـل تنسـ   لبعثـة العمـل   وواصلت ال  - ٣٣
تنسـيق املبـادرات   ل رتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج من خـالل إنشـاء فريـق عامـل تقـين     ل
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االجتمـاع األول للفريـق   وضـم  . قطـاع األمـن  صـالح  إل احلكـومي  دعم اجمللس الوطينلالدولية 
واجلماعـة   ،واالحتـاد األورويب شـباط/فرباير ممـثلني عـن البعثـة،      ٢٠يف الذي عقد العامل التقين 

    .الحتاد األورويب يف مايللبعثة التدريب التابعة واالقتصادية لدول غرب أفريقيا، 
    

  حقوق اإلنسان  -  خامسا  
تتـراوح  قـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل،      حلانتـهاكات  حدوث بعثة وثقت ال  - ٣٤
يف صـفوف املـدنيني   إصـابات  وقـوع  و ،االعتقاالت التعسـفية وحـاالت االختفـاء القسـري    بني 

بالضـرب علـى    من مجاعة الطـوارق  نوقاتلاعتدى مكانون الثاين/يناير،  ١في فوسوء املعاملة. 
 وقـع رجـالن  كانون الثاين/ينـاير،   ٧يف ور. عند نقطة تفتيش يف بِ اهميمركبتصادروا سائقني و

وارق كـانوا قـد ألقـوا    مـن مجاعـة الطـ   أفـراد  علـى يـد   معاملـة سـيئة   ضـحية  الطـوارق  طائفة من 
يف ، أُطلقــت منطقــة متبكتــو)وازادي ( - تــني يف). ومنطقــة غــاو( تيســيت يف االقــبض عليهمــ

جبـروح أثنـاء اشـتباكات    النار على امرأة وأرديت قتيلة وأصـيب طفلـها    كانون الثاين/يناير ٢٣
 .للمقاومــةلحركــات والقــوات الوطنيــة األوىل لتنســيقية أزواد والركــة الوطنيــة لتحريــر احلبــني 
علـى رجـل   يف ديـدي  النـار   أزواداحلركة الوطنيـة لتحريـر   ، أطلقت كانون الثاين/يناير ٢٨ويف 
يف واألخــري التوقــف عنــد إحــدى نقــاط التفتــيش.  أن رفــض هــذا بعــد  يف ســاقهســونغاي مــن 
ــاير ٣٠ القــبض بصــورة ، متبكتــو)منطقــة يف كــانو ( ألقــت التنســيقية األوىل، ،كــانون الثاين/ين

  شباط/فرباير. ٣ حىتر أطفال، واحتجزهتم يف بِمنهم شخصا،  ٥٤ على تعسفية
قبـل ائـتالف   حتجاز غـري املشـروع للمـدنيني لفتـرات طويلـة مـن       االاستمرار وال يزال   - ٣٥

ــة والتنســيق   ــة التمهيدي ــة    يةاخلط ــى أســس إثني ــثري عل ــي ــي حــوايل . ا شــديداقلق ــانون  ٢٠ فف ك
مجاعـة الطـوارق    من قبض على أربعة مقاتلنيال ر أزوادركة الوطنية لتحريألقت احلالثاين/يناير، 

ألقــى مقــاتلو مجاعــة الطــوارق   شــباط/فرباير، ١١يف وواحتجــزهتم يف كيــدال. يف تابــانكورت 
ــى مخســة رجــال وفتــ    ــنني نييالقــبض عل ــاو إرســان ( يف اث ــة غ ــوات إىل  وســلموهم، )منطق الق

دون أي شـــباط/فرباير  ٢١ . وأطلـــق ســـراحهم مجيعـــا يفقـــوات الـــدركإىل واملســـلحة املاليـــة 
ســتة ســراح  اخلطــة التمهيديــة طلــق ائــتالف  يف منتصــف شــباط/فرباير، أ و. ةقانونيــعواقــب 

وملـا كـان   ر. مخسـة أشـخاص يف بِـ   سـراح   يةتنسـيق أطلقت ال، يف حني تابانكورتأشخاص يف 
ألســباب ال صــلة هلــا بقتــال  بصــورة غــري قانونيــةقــد قُــبض علــيهم واحُتجــزوا ن واملــدنيهــؤالء 

نتيجــة تبــادل  إال  ، ومل يــتم إطــالق ســراحهم  جرميــة مارتكــاهبب وســكري أو دواع أمنيــة أ ع
وتـدرك  رهـائن.  فإن سـلوك االئـتالف والتنسـيقية ميكـن أن يصـنف يف عـداد أخـذ ال       أشخاص، 
ثالثـة مـدنيني حمتجـزين    ن فـيهم  ، مبـ ال تزال حتتجز مدنيني آخـرين  اجلماعات املسلحة البعثة أن
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وألقـى االئـتالف   . يف مكان ُيفترض أنـه يف تابـانكورت  نون الثاين/يناير، منذ كااالئتالف لدى 
كـانون   ٢٠يف مـن النفـيس    لحركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد   لؤيـد  م مسـن  مستشـار القبض على 
  االحتجاز.مات أثناء وتابانكورت  ه إىلسفر أثناءالثاين/يناير 

ملزعومـــة حلقـــوق اإلنســـان النتـــهاكات الاملالحقـــة القضـــائية  مل حيـــرز أي تقـــدم يفو  - ٣٦
ــل   ــة مــن قب ــايلســلطات املرتكب ــرال احملكمــة ومل حتــرز القضــيتان املعروضــتان يف  . م  ضــد اجلن

التمهيدية وال يزال قـرار االهتـام   رحلة امليف إذ توجد إحدى هاتني القضيتني تقدم،  أيسانوغو 
معسـكر   يف اًعظـ او ١٦والتحقيـق مـا زال مسـتمرا يف مقتـل     . يف القضية األخرى قيـد اإلعـداد  

 شـأنه شـأن اإلعـدام    ٢٠١٢يف أيلول/سـبتمرب   )سـيغو منطقة (القوات املسلحة املالية يف ديابايل 
منطقـة  ( جبـوك  يفمـاليني  جنود على يد  الطوارقطائفة ثالثة أشخاص من لبإجراءات موجزة 

سجن يف غـاو  الحراس أعزل من قبل حمتجز على ؛ وإطالق النار ٢٠١٤يف شباط/فرباير  )غاو
ــاَرمــايل الجنــدي وإطــالق  ؛٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٣ يف يف  مكــان عــام يفاً عشــوائي ن

. ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٦يف  جبــروح مقتــل مــدين وإصــابة مخســة ، ممــا أدى إىل غــاو
  نيســـان/ ١٢يف رجـــل مـــن دوغـــون قتـــل قضـــية يف  حتقيـــقيبـــدأ أي ذلـــك، مل  باإلضـــافة إىل

  وبيت.الشرطة يف معلى يد  ٢٠١٤أبريل 
 مـايل  سـلطات قبل من اً حمتجزاً شخص ٢٣٦ كان ال يزال هناك آذار/مارس، ١١ويف   - ٣٧
 مسـلحة اإلفـراج   عـات مجاحمتجـزا طلبـت    ٢٦ ن فـيهم مب ،٢٠١٢منذ عام احملتدم الرتاع  بشأن
ــهم ــب  عنـ ــدابري المبوجـ ــة تـ ــاة ثقـ ــادوغو املتوخـ ــاق واغـ ــدي يف اتفـ كـــانون  ١٨يف و. التمهيـ

يف أول قضــية تتعلــق بــالرتاع،  ا،كمــة اجلنايــات يف بامــاكو حكمــحم أصــدرتاألول/ديســمرب، 
يـة  حرب ذخـرية أسـلحة و وحيـازة   بتمـرد واإلرهـا  والمخس سنوات بتهمـة التـآمر   بالسجن ملدة 

  .بشكل غري مشروع
  

  انتهاكات حقوق املرأة
العنـف  شكوى جنائية بشأن  ٨٠املتعلقة بالـ جراءات القضائية مل حيرز أي تقدم يف اإل  - ٣٨

قدمتــها  ٢٠١٢يف عــام قــد ارتكبــوه اجلماعــات املســلحة  ا مــنأفــرادالــذي يــزعم أن اجلنســي 
ومل يـتم اختيـار   . ٢٠١٤غري حكومية حلقوق اإلنسان يف تشـرين الثـاين/نوفمرب   حملية منظمات 

مـن منظمـات غـري    أيضـا  مقدمـة   قضية، ٢٤ وال تزال. بعد لإلشراف على الفصل فيهاالقضاة 
لبلديـة  االبتدائيـة ل كمـة  نظـرا ألن احمل احملكمـة االبتدائيـة يف متبكتـو،    فيها بتنتظر الفصل  حكومية

ختتـر  القضـايا املتصـلة بـالرتاع، مل     يعاحملكمة العليا بتجهيز مجمن قبل املكلفة ، الثالثة يف باماكو
  متبكتو إىل باماكو.قضية من  ٢٤الـ  حتويليف إمكانية  للبتأعضاء جلنة بعُد 
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  لانتهاكات حقوق الطف
ظـل األطفــال يشـاَهدون يف صــفوف احلركـة الوطنيــة لتحريـر أزواد، واجمللــس األعلــى       - ٣٩

ــر أزواد واجمللــس     ،طــوارقال اجلماعــةلوحــدة أزواد، و ــة لتحري بينمــا اســتمرت احلركــة الوطني
زواد/ائـتالف اخلطـة   ألزواد/التنسـيقية واحلركـة العربيـة    ألاألعلى لوحدة أزواد واحلركة العربية 

مدرســة يف منــاطق غــاو وكيــدال  ٢٠وحتــالف الشــعب مــن أجــل أزواد يف احــتالل  التمهيديــة
كــانون األول/ديســمرب، أجــرت البعثــة مناقشــات يف      ١٨إىل  ١٦ومتبكتــو. ويف الفتــرة مــن   

كيدال مع احلركة الوطنية لتحريـر أزواد واجمللـس األعلـى لوحـدة أزواد بشـأن مـزاعم قيامهمـا        
ــد األطفــال واســتخدامهم. وتعهــ  ــيم ألعمــار   بتجني ــإجراء تقي د اجمللــس األعلــى لوحــدة أزواد ب

مقاتليــه وتســريح مجيــع القصــر الــذين يــتم التعــرف علــيهم. وأعلنــت احلركــة الوطنيــة لتحريــر    
أزواد، املعروفة بتجنيد األطفـال واسـتخدامهم علـى نطـاق واسـع، أهنـا حّرمـت علـى مقاتليهـا          

  ارتكاب انتهاكات حلقوق الطفل من هذا القبيل.
  وأُبلــغ عــن أربــع مــن حــاالت العنــف اجلنســي ضــد أطفــال تراوحــت أعمــارهم بــني      - ٤٠
عامــا، حيــث يــزعم أن أفــراد قــوات الــدفاع واألمــن املاليــة ارتكبــوا مجيــع حــاالت   ١٥و  ١١

. وقـد تلقـى   ٢٠١٤االغتصاب يف منطقة غاو يف تشرين األول/أكتـوبر وتشـرين الثـاين/نوفمرب    
ال تزال التحقيقات جاريـة يف ثـالث حـاالت، وألقـت قـوات      األطفال األربعة الرعاية الطبية. و

درك مــايل القــبض علــى مشــتبه بــه وأحــد شــركائه. غــري أن ســلطات الشــرطة يف مــايل نقلــت   
  اجلاين املزعوم يف احلالة الرابعة، وهو ضابط كبري يف الشرطة، إىل مقر عمل آخر.  

ترصـــدان حـــاالت نيســـيف) ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة (اليووال تــزال البعثـــة    - ٤١
جــــت ســــلطات مــــايل عــــن طفــــل واحــــد يف  احتجــــاز أطفــــال يف ســــجون بامــــاكو. وأفر 

ــانوا         ٢٥ ــال آخــرين ك ــة أطف ــد مكــان وجــود ثالث ــن تأكي ــتمكن م ــها مل ت شــباط/فرباير، لكن
ــون رهــن االحتجــاز يف      ١٧ حــىتحمتجــزين ســابقا. و  ــال ال يزال ــارس، كــان ســتة أطف آذار/م

طال احتجـازه ملـدة تصـل إىل عـامني،     طفل عات مسلحة، منهم باماكو بدعوى ارتباطهم جبما
بشـأن تسـريح األطفـال املـرتبطني      ٢٠١٣يوليـه  متوز/ ١وهو ما يتناىف مع الربوتوكـول املـؤرخ   

  بالقوات املسلحة واجلماعات املسلحة وإعادة إدماجهم.  
    
  املساعدة اإلنسانية    - سادسا  

ساعدات اإلنسانية إىل مشال مـايل. وخـالل   ظل تدهور الوضع األمين يعرقل وصول امل  - ٤٢
الفترة املشمولة بـالتقرير، مت اختطـاف سـبع مركبـات متلكهـا اجلهـات الفاعلـة اإلنسـانية، منـها          

بـورمي (منطقـة غـاو).    مقاطعـة  غونـدام (منطقـة متبكتـو) وثـالث يف      - أربع علـى حمـور متبكتـو   
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 - نســقة علــى طــول حمــور متبكتــو وقامــت البعثــة والقــوات املســلحة املاليــة بتســيري دوريــات م  
ــاير اىل       ــنت يف كــانون الثاين/ين ــيت ُش ــوبيت وســيغو، أدت اهلجمــات ال ــنطقيت م ــدام. ويف م غون
انســحاب ثــالث منظمــات دوليــة غــري حكوميــة مؤقتــا ملــدة شــهر. وباملثــل، تســبب اإلغــالق    

ت إيصـال  املؤقت ملطـار كيـدال يف كـانون الثاين/ينـاير وشـباط/فرباير يف عرقلـة شـديدة لعمليـا        
برنــامج األغذيــة يوزعهــا املســاعدات اإلنســانية إىل املنطقــة. وُعلقــت املســاعدات الغذائيــة الــيت 

شـباط/فرباير بسـبب    ١٦املقاصف املدرسية يف عشر بلديات يف منطقة متبكتو منذ على العاملي 
ــة،    ــة. ويف نفــس املنطق ــم املتحــدة    وضــعت املخــاوف األمني ــة ووكــاالت األم الســلطات احمللي

لتسهيل وحتسـني وصـول املسـاعدات اإلنسـانية،     حمددة ملنظمات غري احلكومية والبعثة تدابري وا
منـها مـا ُنفـذ بالفعـل، مثــل تعزيـز وجـود القـوات املســلحة املاليـة ودورياهتـا. وزادت كـل مــن           
إدارة املسـاعدة اإلنســانية واحلمايـة املدنيــة التابعــة للمفوضـية األوروبيــة، ودائـرة األمــم املتحــدة     

دمات النقل اجلوي للمساعدة اإلنسانية عدد الرحالت إىل مشال مايل يف كـانون الثاين/ينـاير   خل
  وشباط/فرباير على التوايل.  

 كـانون األول/ديسـمرب   ٣١يف كـان عـددهم   حيـث   :داخليـا املشـردين  واخنفض عـدد    - ٤٣
ــا، مقابــــل  ٦١ ٦٢١يبلــــغ  ــا  ٨٦ ٢١٦شخصــ ــوبر شخصــ ــرين األول/أكتــ . ٢٠١٤يف تشــ
إذ كان عـدد املسـجلني منـهم     :ض عدد الالجئني املاليني املسجلني يف البلدان اجملاورةاخنف كما
شخصـا يف منتصـف    ١٤٣ ٥٣٠كانون الثاين/ينـاير، مقابـل    ٣١شخصا يف  ١٣٢ ٩١٥يبلغ 

  .  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب 
 ٢٠١٥وعرض منسق الشؤون اإلنسانية خطة االستجابة اإلنسانية االسـتراتيجية لعـام     - ٤٤

شباط/فرباير، وهي اخلطة اليت أطلقها منسـق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ يف      ٢٦يف مباكو يف 
ــورك يف  ــع     ١٢نيوي ــاملي جلم ــداء الع ــار الن ــباط/فرباير يف إط ــة    ٢ش ــدة منطق ــون دوالر لفائ بلي

مليون دوالر، نصـفها خمصـص    ٣٧٧الساحل. وتبلغ موارد خطة االستجابة االستراتيجية ملايل 
ياجات السكان املتضررين من الرتاع يف مشـال ووسـط مـايل، بينمـا ُخصـص النصـف       لتلبية احت

املستمرة على نطـاق البلـد بأكملـه.    اآلخر لالستجابة الحتياجات األمن الغذائي وسوء التغذية 
جلهـود التعبئـة الـيت    نظـرا   ٢٠١٤مليون دوالر عـن نـداء عـام     ٢٠٠ويقل قدر هذا النداء مببلغ 

  خنفاض احتياجات األمن الغذائي اليت مت حتديدها.  احلكومة واقامت هبا 
، أعلنــت حكومــة مــايل ومنظمــة الصــحة العامليــة  ٢٠١٥كــانون الثاين/ينــاير  ١٨ويف   - ٤٥

  يوما دون تسجيل أية حالة جديدة.   ٤٢يبوال يف مايل بعد مرور اإلهناية تفشي وباء 
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  االنتعاش املبكر والتنمية    -  سابعا  
ون األول/ديسمرب، أعلن مرفـق االسـتجابة الفوريـة التـابع لصـندوق      كان ١٨و  ١٧يف   - ٤٦

مليــون دوالر،  ٧,٦بنــاء الســالم عــن ختصــيص متويــل ألربعــة مشــاريع يف مــايل يبلــغ جمموعــه   
ويشــمل مشــاريع لــدعم النســاء والشــباب، والعائــدين، والتعلــيم، وعمليــة التجميــع املقبلــة الــيت 

دة اإلمنـائي، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية،       سيشترك يف تنفيذها برنامج األمم املتح
، ومكتـب  اليونيسـيف شـؤون الالجـئني، واملنظمـة الدوليـة للـهجرة، و     األمم املتحدة لومفوضية 

شـــهرا مـــن أوائـــل  ١٨ملـــدة املتكاملـــة، وذلـــك بعثـــة الاألمـــم املتحـــدة خلـــدمات املشـــاريع، و
  .  ٢٠١٦إىل منتصف عام  ٢٠١٥  عام
املتحـدة القطـري    وفريـق األمـم  املتكاملة األول/ديسمرب، وضعت البعثة  كانون ١٩يف   - ٤٧

يـنص  و. ٢٠١٩-٢٠١٥إلطار عمل األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة للفتـرة      الصيغة النهائية
علـى أن  ، مليـار دوالر  ١,١، اليت تزيد قيمة حافظتـه علـى   ٢٠١٩-٢٠١٥عمل للفترة الإطار 

يف مـايل سـتركز جهودهـا علـى     والبعثـة املتكاملـة   وبراجمهـا  وكاالت األمم املتحـدة وصـناديقها   
الســـالم واألمـــن واملصـــاحلة؛ (أ) تقـــدمي الـــدعم للحكومـــة يف أربـــع أولويـــات رئيســـية هـــي:  

  التنمية املستدامة.  (د) احلصول على اخلدمات االجتماعية؛  (ج)احلكم الرشيد؛   (ب)
ــة خط   ٣٠يف   - ٤٨ ــاير، أطلقـــت البعثـ ــانون الثاين/ينـ ــهاكـ ــة لا تـ ــتقرار  إلقليميـ ــق االسـ تحقيـ

واالنتعاش ملنطقة غاو. وقد ُوضعت هذه اخلطة عقب مشاورات واسعة النطاق مـع السـلطات   
اإلقليمية، والشـركاء التقنـيني واملـاليني، ووكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا، وبعـد          

صـادر املعلومـات   حتليل حالة األمن والرتاعات الذي أجري باالشتراك مع وحـدة دمـج مجيـع م   
التابعة للبعثة. وحتدد اخلطـة املنـاطق ذات األولويـة وتقتـرح إجـراءات ملموسـة يف إطـار مخسـة         

، مبــا يف ذلــك محايــة املــدنيني؛ واســتعادة ســلطة املواتيــة أهــداف عامــة هــي: هتيئــة البيئــة األمنيــة
وحتقيـــق  الدولـــة؛ وحتقيـــق االنتعـــاش االقتصـــادي؛ وتـــوفري اخلـــدمات االجتماعيـــة األساســـية؛ 

 ومهـا ملـنطقيت متبكتـو ومـوبيت،    خطتـان إقليميتـان مماثلتـان    التماسك االجتمـاعي. وقـد ُوضـعت    
  ا مجيع اجلهات املعنية.  أن تقرمه انتنتظر
ــة (   ونظمــت   - ٤٩ ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــن   )اليونســكومنظمــة األم ــرة م يف الفت
ــاير يف مبــاكو مــؤمترا دو  ٣٠إىل  ٢٨ ــا حــول موضــوع املخطوطــات القدميــة   كــانون الثاين/ين لي

املوجودة يف مايل. ودعا املشاركون إىل اعتماد خطة طـوارئ للحفـاظ علـى خمطوطـات مبـاكو      
وأوصوا حبفظها إلكترونيا من أجل املسـاعدة علـى إنقاذهـا. ويف كـانون الثاين/ينـاير، مت تـرميم       

ر مشــترك بــني مشــروع ســريع األثــ واحــدة مــن أربــع مكتبــات خاصــة يف متبكتــو مــن خــالل    
  اليونسكو.  و  البعثة
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ــة       ٤يف   - ٥٠ ــا البعث ــيت أجرهت ــة للبحــوث املشــتركة ال ــائج األولي شــباط/فرباير، صــدرت النت
والبنــك الــدويل عــن األثــر االجتمــاعي واالقتصــادي الــذي حتدثــه البعثــة. وبلــغ جممــوع األثــر     

األوىل، وهــو  ن دوالر يف ســنتهاويــمل ٦٩االقتصــادي لنفقــات البعثــة يف مــايل مــا يقــرب مــن   
يف املائـة منـه    ٤٥يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف مايل، وتنبع نسـبة   ٠,٧يعادل حوايل  ما

مــن اإلنفــاق املباشــر للمــوظفني والوحــدات. ومل يتســبب إنفــاق البعثــة يف تضــخم عــام، علــى   
اسـة إىل  الرغم من الشعور بارتفاع أسعار منتجات معينة نتيجـة لوجـود البعثـة. وخلصـت الدر    

البعثــة  أوجــدت متثــل مصــدرا هامــا للعمالــة. و   الدوليــة أن األمــم املتحــدة واجلهــات املاحنــة    
ــها فرصــة عمــل، بينمــا قُــدرت فــرص العمــل الناشــئة    ٦٧٠ بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر  عن
    فرصة عمل تقريبا. ٣ ٠٠٠و  ٢ ٠٠٠يتراوح بني   مبا

    
  توسيع نطاق البعثة وتفعيلها  -  ثامنا  

يف املائة من جمموع موظفي البعثـة املـدنيني قـد التحقـوا      ٧٨آذار/مارس، كان  ١٣يف   - ٥١
يف املائـة   ٧٩يف املائة مـن الوظـائف الدوليـة املـأذون هبـا، و       ٨٠حيث مت شغل مبراكز عملهم، 

الوظائف الوطنيـة. وكـان عنصـر    مجيع يف املائة من  ٧٥من وظائف متطوعي األمم املتحدة، و 
فـردا اعتبـارا مـن     ١ ٤٤٠يف املائة مـن قوامـه املـأذون بـه البـالغ       ٧٣ر على الشرطة بالبعثة يتوف

  يف املائـــة مـــن أفـــراد الشـــرطة املـــأذون هبـــم،  ٦٣آذار/مـــارس، حيـــث يوجـــد يف امليـــدان  ١٣
، ويشمل ذلـك وحـدة شـرطة    نشرهمالشرطة املشكلة املقرر وحدات يف املائة من أفراد  ٧٦و 

يف املائـة مـن    ٧٩، مت نشـر  أيضـا  آذار/مـارس  ١٣حـىت  ومشكلة إضـافية جيـري نشـرها حاليـا.     
  فرد.   ١١ ٢٠٠القوام العسكري املأذون به، والبالغ 

ــة الثانيــــة التابعــــ      - ٥٢ ــني أن الكتيبــــة االحتياطيــ ــة بــــدأت يف االنتشــــار يف   يف حــ ة للبعثــ
، ومنـها نشـر كتيبـة مشـاة يف القطـاع      الـيت مل تـتم بعـد   شباط/فرباير، فـإن عمليـات النشـر     ٢٦
يب ونشر وحدات الطائرات العمودية، ظلت تعـوق قـدرة القـوة علـى االضـطالع بواليتـها       الغر

ومحاية حركة القوافل. ويف مواجهـة اهلجمـات املسـتمرة الـيت تتعـرض هلـا القوافـل املدنيـة الـيت          
أهنـا حمملـة بأعبـاء    قصارى جهدها لتـوفري احلراسـة رغـم    تبذل القوة كانت البعثة، عليها تتعاقد 

هجومـا، منـها    ١١ا بكثري. وتعرضت القوافل اليت تعاقدت عليها البعثة ملا جمموعه فوق طاقتهت
وغـاو،   النفـيس كيلـومترا مشـال غـاو، بـني      ٦٠كـانون الثاين/ينـاير علـى بعـد      ٤هجوم وقع يف 

كــانون الثاين/ينــاير  ١٠حيـث أُحرقــت ســبع مركبـات بينمــا جنــت محولتــها، وهجـوم وقــع يف    
ــد   ــى بع ــة      شــرق أنســونغو، ح  ٧٠عل ــوات البعث ــاحنتني. وصــدت ق ــث أحــرق مســلحان ش ي

آذار/مارس، علـى   ١٠اهلجمات اليت تعرضت هلا القوافل اليت كانت حترسها، مثلما حدث يف 
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مركبـة   ٣١كيلومترا جنوب املسترات، حـني أغـار مهـامجون علـى قافلـة مكونـة مـن         ٢٣بعد 
البعثة، مسـتخدمني نـريان    من مركبات املتعاقدين أثناء سفرها من غاو إىل كيدال حتت حراسة

ــا  ٣٠آذار/مــارس، عنــدما َنصــب حــوايل   ١٣مــدافع اهلــاون والرشاشــات. ويف   مهامجــا كمين
أنسـونغو، ردت   - ملركبات كانت البعثة حترسها قرب إنـديليمان علـى احملـور الطرقـي ميناكـا     

ات مـايل  القوة على نريان املهامجني باملثل وألقت القـبض علـى أربعـة منـهم، وُسـلموا إىل سـلط      
  آذار/مارس. ١٦يف باماكو يف 

ــى االســتجابة         - ٥٣ ــة عل ــدرة البعث ــز ق ــة وتعزي ــع النشــر النائي ــذلت جهــود لتحســني مواق وُب
منطقـة كيـدال،   تغطـي  حلاالت الطوارئ الطبية. ووضعت البعثة خطة تناوب للقطاع الشـمايل  

لثـاين مـن سـيفاري    وسيتم تنفيذها فور وصول الكتيبـة االحتياطيـة. وُنقـل مستشـفى املسـتوى ا     
. ومكــن نشــر وحــدة طــريان عســكرية إضــافية جمهــزة  بــات يعمــل بكامــل طاقتــه إىل كيــدال و

ــة (   ــاير مــن تســهيل رحــالت   CASA 295بطــائرة نقــل عســكرية تكتيكي ) يف كــانون الثاين/ين
 اإلجالء الطيب وإجالء املصابني اليت تقوم هبا البعثة يف املواقع اليت ميكن أن هتبط فيهـا الطـائرات  

للبعثــة يف عمليــات  ابرخــان دعمهــعمليــة  تذات األجنحــة الثابتــة. ويف الوقــت نفســه، واصــل
ــابني.   ــي للمصـ ــالء الليلـ ــور اإلجـ ــاكو اىل   وطُـ ــة يف مبـ ــابع للبعثـ ــتوى األول التـ ــفى املسـ مستشـ

  ليشمل غرفة عمليات صغرية وجناحا صغريا للعناية املركزة. ‘‘املستوى األول املعزز’’
تقـدما جيـدا يف جمـال البنـاء، علـى الـرغم مـن اسـتمرار القيـود األمنيـة           وأحرزت البعثة   - ٥٤

اخلطرية. ومكن االنتهاء من أشغال اهلندسة األفقية يف املعسكرات املتكاملة يف غـاو، وكيـدال،   
وتيساليت، ومتبكتو يف كانون الثاين/يناير من نشـر قـوات عسـكرية وقـوات شـرطة إضـافية يف       

وجه اخلصـوص نقـل كتيبـة مشـاة مـن ديابـايل (منطقـة سـيغو) إىل         مشال مايل، ُيذكر منها على 
غاو. ومت شغل مجيع مواقع املعسـكرات الرئيسـية ومعظـم املواقـع الصـغرية إىل حـد مـا، حيـث         

مكاتـب وأمـاكن اإلقامـة. وُوضـعت     مسـاحات لل ينتقل إليها موظفون إضافيون كلمـا ُشـيدت   
رات متكاملــة وســبعة مــن معســكرات    الترتيبــات التعاقديــة لتنفيــذ األشــغال يف ســتة معســك     

أن ُتمنح ثالثة عقود إضـافية حبلـول هنايـة آذار/مـارس. ويف مبـاكو، تتقـدم       املقرر القوات، ومن 
أشغال بناء مقر جديد للبعثة يف موقعٍ قرب املطار، ومن املتوقع أن يتم نقل موظفي البعثـة إليـه   

  .٢٠١٥يف أواخر عام 
كيـدال وتيسـاليت يف أواخـر شـهر      توسـيع مـدرجي   أجنـزت عمليـة   قـد  ومع أن البعثـة   - ٥٥

ــانون األول/ديســمرب   ــن حجــم   ك ــد م ــة إىل  لتزي ــة املنقول ــوجهتني احلمول ، فقــد أدت هــاتني ال
صـالحهما. ويف  إلإىل إغـالق هـذين املهـبطني    أعـاله  الثالـث  الفـرع  احلوادث األمنيـة املبينـة يف   

يله بشـكل حمـدود حلـاالت الطـوارئ     لتشغعيد افتتاح مهبط تيساليت كانون الثاين/يناير، أُ ١٩
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الوصول إىل مهبط مطار كيـدال يف  تعذر  بسبب. وتشييد التحصينات الُسفليةريثما ُيفرغ من 
ــرة مــن   ــاير إىل   ٢١الفت ــيت    ١٦كــانون الثاين/ين ــة املســتمرة ال ــدات األمني شــباط/فرباير والتهدي

العموديـة  طـائرات  اللنشـر وحـدة   تشييد البنيـة التحتيـة الالزمـة     ، تأخرتتعرض هلا القوافل الربية
، الذي كان مقررا يف البدايـة يف آذار/مـارس   املتعددة االستخداماتاحلجم  ةالعسكرية املتوسط

  وتأجل اآلن إىل منتصف أيار/مايو.  
فـي الفتـرة   فوواصلت البعثة تنفيذ برناجمها ملكافحـة العبـوات الناسـفة اليدويـة الصـنع.        - ٥٦
التخلص من الـذخائر املنفجـرة   سرايا آذار/مارس، نفذت  ٨ىل كانون األول/ديسمرب إ ١٧من 

زالــة مهــام يوميــة إلالقوافــل، وتــنقالت دعــم إطــار مهمــة يف  ٩٣والتحقــق مــن ســالمة الطــرق 
النفجـار، فضـال عـن إبطـال مفعـول عبـوات ناسـفة        الحقة لحتقيقات و، الطرقمن املتفجرات 

ة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة دائــرصــنع وإزالــة ذخــائر غــري منفجــرة. وقــدمت اليدويــة 
  صصــت العبــوات الناســفة اليدويــة الصــنع ُخ الســالمة يف جمــالدورات تدريبيــة بشــأن باأللغــام 

من األفراد العسكريني ووفرت كذلك التدريب يف جمـال اسـتخدام فـرادى جمموعـات      ٨٥٩ لـ
عسـكرية وافـدة   فذت تدابري أخـرى تشـمل تـدريب سـرايا     آخرين. وُن ٨٥٦مواد اإلسعاف لـ 

معنية بالتخلص من الـذخائر املنفجـرة؛ ونقـل سـبع مركبـات حمصـنة ضـد األلغـام إىل وحـدات          
يف الشمال؛ واالضطالع بأعمـال حتضـريية لتـدريب سـرايا املشـاة قبـل نشـرها. وباإلضـافة إىل         

 أفرقــة البعثــة الثمانيــة للــتخلص مــن دائــرة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام املنضــمني إىل  مــوجهي 
لتوجيـه  مـن عناصـرها   الذخائر املتفجرة يف كيدال، فإن البعثـة مـا زالـت تبحـث عـن مـوجهني       

  .  النظامية بشأن التخفيف من حدة خماطر اهلجمات غريأفراد القوات 
السياسـية واألمنيـة يف مـايل منـذ     العمل على بيئة طرأت ويف ضوء التغيريات اهلامة اليت   - ٥٧

، جتــري البعثــة استعراضــاً ملفهومهــا للبعثــة  ٢٠١٣يف عــام أن وضــعت خطــط البعثــة املتكاملــة  
ــة علــى جمموعــة حمــدودة مــن    العناصــر ذات الصــلة  وملفــاهيم عمليــات  لضــمان أن تركــز البعث
  السياسة وحتقيق االستقرار من خالل بذل جهد متكامل.  يف جمايل األولويات الرئيسية 
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  مالحظات    -  تاسعا  
اسـتمرت مثانيـة أشـهر ويسـرهتا أطـراف      بعد حمادثـات  فم. نعطف حاسمبمايل اليوم متر   - ٥٨
مـن شـأنه، إذا اتفقـت األطـراف      مشروع اتفاق للسالميوجد بني يدي األطراف حاليا ، دولية

املســلح وبــدء املصــاحلة املســتدامة واإلصــالح والتنميــة يف الــرتاع أن ميهــد الطريــق إلهنــاء عليــه، 
ــاطقالشــمال و ــزداد حــدة يف   املخــاغــري أن أخــرى يف مــايل.   من ــاع طر كــبرية. والعنــف ي البق

وعلـى محايـة حقـوق    على سـالمة وأمـن املـدنيني    ويؤثر ، وراءهاإىل ما وميتد مايل الشمالية من 
وغريمهــا مـــن اخلـــدمات   صـــول إىل التعلــيم والصـــحة ووميـــنعهم مــن ال اإلنســان الواجبـــة هلــم   

ة املنظمـة  نيـف واجلرميـ  تـوفر هـذه الظـروف بيئـة خصـبة يترعـرع فيهـا التطـرف الع        . واألساسية
. مــايل ذاتــهمســتقبل دولــة  يكــبح مجاحهــاإن مل وهــي آفــات ســتهدد  غــري املشــروعواالجتــار 

ــها هــو   يوجــد حــل عســكري هلــذه التهديــدات   وال ــة ؛ والســبيل النــاجع الوحيــد ملواجهت عملي
  . والشعب مايل ال يستحق أقل من ذلك.  هاتنفيذميكن سياسية قابلة للحياة حتقق نتائج 

دعـم السـالم مـدى    جهـود  يف مبستويات غري مسبوقة اجملتمع الدويل تعكس مشاركة و  - ٥٩
. غـري أن القـرار   املنطقـة البلـد وشـعبه و  حنـو  التـزام اجملتمـع الـدويل     قوةخطورة احلالة يف مايل، و

لــدى العمــل حنــو حتقيــق الســالم هــو يف هنايــة املطــاف قــرار مــايل. ومــا مل تتــوفر إرادة حازمــة ب
وتقــدمي التنــازالت الالزمــة لتوطيــد هنائيــة تســوية سياســية لتحقيــق ليــة وقواعــدها األحــزاب املا

  أثر اجلهود الدولية سيظل، يف أفضل األحوال، حمدوداً.  فإن السالم، دعائم 
حتقيـق  والتوصل إىل اتفـاق عـن طريـق التفـاوض هـو شـرط مسـبق إلحـراز تقـدم حنـو             - ٦٠

األمـن  السالم ووىل يف رحلة طويلة حنو حتقيق هذا االتفاق ليس سوى خطوة أغري أن السالم. 
. ويــوفر مشــروع االتفــاق املعــروض ، وهــي رحلــة تتطلــب حــوارا مســتمراواملصــاحلة والتنميــة

جيسـد العديـد مـن    هـو  اإلطار الالزم إلجراء هـذا احلـوار املسـتمر. و   املالية حاليا على األطراف 
 هالـــحلروحـــة ويـــوفر األســـاس الـــالزم املســـائل السياســـية واملؤسســـية واألمنيـــة واإلمنائيـــة املط

ــة التنفيــذ ب ــاء مرحل ــطــراف . وأحــث األاحلرجــة التفــاوض أثن ــام هــذه الفرصــة   ةاملالي علــى اغتن
  امتالك زمام مستقبلهم.  ومن مث التارخيية 

مـا بـذلوه مـن    وأهنئ الوسيط اجلزائـري الرئيسـي ومجيـع أعضـاء فريـق الوسـاطة علـى          - ٦١
األطــراف أصــبحت  يف حـال وية عــن طريـق التفــاوض. و دعم التوصــل إىل تسـ لـ لصــة خمجهـود  
لـه   بالعمل بوصـفه الطـرف الضـامن   قد تعهد اجملتمع الدويل فإن لاللتزام باتفاق، مستعدة املالية 

تنفيــذه بشــكل فعــال. ومــن األمهيــة مبكــان أن حيــافظ شــركاء مــايل علــى الوحــدة الــيت وبــدعم 
التنفيـذ  يف تطبيـق آليـات    صل فيه احلـوار، ، يف الوقت الذي يتوااشرعوأبدوها حىت اآلن، وأن ي
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فر لـــه لضـــمان إحـــالل الســـالم الـــذي تتـــو يت ســـتلزم، مبـــا فيهـــا اآلليـــات املاليـــة، الـــوالـــدعم
  االستمرار.    مقومات

هـي جمتمعـات    ويوجد حتما انعـدام يف الثقـة بـني األطـراف املاليـة. واجملتمعـات احملليـة         - ٦٢
، لإلبقـاء يف مشـال مـايل    اجلهات املتطرفـة العنيفـة  ها . وستسعى اجلهات املفسدة، مبا فيمستقطبة

ليـات التنفيـذ   آ باسـتطاعة . وفريسـة لـه   املدنينيُيوقع على عدم تقييد االجتار غري املشروع الذي 
إجيـاد  الواضحة والقوية أن تسهم يف بناء الثقة املتبادلة والثقـة يف آفـاق السـالم واملسـاعدة علـى      

قائمة منـذ زمـن طويـل.    التزامن مع املعاجلة العملية للقضايا الستنشأ حتما بلخالفات اليت لحل 
ويف القيـام، حـال جناحـه،    واألمم املتحدة مستعدة ملواصلة االضطالع بـدورها يف دعـم احلـوار    

ملتـزمْين  ممثلي اخلـاص والبعثـة املتكاملـة    ما زال . وبتنفيذ اخلطوات املتفق عليها إلحالل السالم
حكــام األاملصـاحلة الوطنيــة ودعــم األمـن ووضــع   حتقيــق ســاعدة يف املســاعي احلميـدة وامل ببـذل  

  .  من االتفاق بالدفاع واألمناملتعلقة 
تقــدم سياســي يف اجلزائــر العاصــمة، واصــلت مجيــع كــان حيــرز فيــه  يف الوقــت الــذيو  - ٦٣

ر يف األطراف لألسف انتهاك وقف إطالق النار يف امليـدان، مبـا يف ذلـك يف وادي تيلمسـي وبِـ     
ــر ــمرب   أواخـ ــانون األول/ديسـ ــاير   ٢٠١٤كـ ــانون الثاين/ينـ ــذا أ. ٢٠١٥ويف كـ ــع  لـ ــو مجيـ دعـ

قــد حتــول دون جنــاح عمليــة أخــرى األطــراف إىل االمتنــاع عــن القيــام بأيــة أعمــال عســكرية  
وقف إطـالق النـار مـن خـالل املشـاركة يف      بالسالم يف هذه املرحلة الدقيقة، والتقيد بالتزاماهتا 

لمراقبـة والتحقـق واللجنـة التقنيـة     لطـالق النـار واألفرقـة املشـتركة     أنشطة هيئـات إدارة وقـف إ  
  ألمن ودعم تلك األنشطة.  لاملشتركة 

مبشــاعر والتالعــب الطــائفي ومــا زلــت أشــعر بقلــق بــالغ إزاء احتمــال انــدالع العنــف   - ٦٤
يف هـذه اللحظـة احلساسـة مـن عمليـة السـالم. ومجيـع األطـراف املاليـة مسـؤولة عـن            اجلماهري 

كمـا أن عليهـا   وعن معاجلة املظامل والشواغل املشـروعة بطريقـة سـلمية.    قواعدها واصل مع الت
وتـثري قلقـا بالغـا يف هـذا الصـدد      دور البعثة املتكاملـة.  التزاما بعدم تقدمي معلومات مغلوطة عن 

يف ســقط فيهــا حمتجــون بــني قتيــل وجــريح البعثــة الــيت معســكرات املظــاهرة العنيفــة ضــد أحــد 
على األحداث احمليطـة هبـذا   الكامل الضوء بتسليط الثاين/يناير يف غاو. وإنين ملتزم كانون  ٢٧

ستنتهي جهـة التحقيـق املسـتقلة الـيت     . وومسؤولياهتا وحتديد دور األمم املتحدةالفظيع احلادث 
  يف هناية آذار/مارس.  من عملها هلذا الغرض أنشأُتها 

على موظفي األمم املتحدة واملـدنيني وأدعـو   وأدين بأشد العبارات اهلجمات املستمرة   - ٦٥
هذه اهلجمـات الـيت قـد تشـكل جـرائم حـرب مبوجـب         بالتحقيق يفحكومة مايل إىل اإلسراع 

وإصـابة حتـدث، وأغتـنم هـذه الفرصـة      وفـاة  القانون الدويل. وأشـعر بـاحلزن الشـديد إزاء كـل     



S/2015/219 

 

15-04648 23/24 
 

ــذلك حلك        ــنيعة وك ــرائم الش ــذه اجل ــر ضــحايا ه ــازي ألس ــن خــالص تع ــرب ع ــة مــايل  ألع وم
أداء أرواحهم أثنــاء جــادوا بــبلــدان حفظــة الســالم التــابعني لألمــم املتحــدة الــذين  حكومــات و

س، وكــذلك اهلجمــات   آذار/مــار ٨الواجــب. واهلجــوم اإلرهــايب الــذي وقــع يف مبــاكو يف      
برســائل  تالـيت شـنت ضـد قـوات احلكومـة يف جنـوب حـزام النيجـر، قـد أرسـل          النظاميـة   غـري 

  مشال مايل.  املنطقة القصوى من دام األمن ال يقتصر على صارخة تذكر بأن انع
لـة  إىل البعثـة املتكام أقسـى الظـروف   عملية برخان الفرنسية تقدم الدعم يف قد ظلت و  - ٦٦

إلجــالء الطــيب للمصــابني مــن حفظــة الســالم التــابعني لألمــم اطــوال هــذه الفتــرة، مبــا يف ذلــك 
ة لكـل  سـتقل تمر الـذي يقـدم يف إطـار الواليـة امل    هلـذا الـدعم املسـ   وأعـرب عـن امتنـاين    املتحدة. 

  كيان من الكيانات.  
إيصــال يعــوق بشــدة  ، نيواســتمرار العنــف، وال ســيما اللصوصــية ونشــاط املتطــرف       - ٦٧

أدعـو مجيـع األطـراف إىل    لـذا  . واألفراد األشد احتياجااملساعدة اإلنسانية إىل اجملتمعات احمللية 
الشـركاء الـدوليني   كـذلك  حـث  صـال املسـاعدات اإلنسـانية. وأ   بيئة آمنـة إلي توفري املسامهة يف 

نصـفها إىل  يتجه ، اليت ٢٠١٥على التربع بسخاء خلطة االستجابة االستراتيجية اإلنسانية لعام 
  .  هاتلبية االحتياجات الطارئة للسكان املتضررين من الرتاع يف مشال مايل ووسط

مكاسـب ملموسـة لشـعب مـايل. ومـع       إىلبشـكل عاجـل   ويتعني ترمجة عملية السالم   - ٦٨
الــذي  ،بــني األطــرافالتنســيق تطلــب الشــمال األقصــى تعامــة يف الدمات اخلــأن إعــادة تــوفري 

من خالل تنفيذ اتفاق سـالم، فـإنين أشـجع احلكومـة علـى أن تنشـر       يتحقق على الوجه األمثل 
علمـون والعـاملون يف   ، مبن فيهم املأمنية وموظفني عمومينييف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا قوات 

هنر النيجر فحواهـا أن  هذا من شأنه أن يبعث بإشارة إجيابية إىل سكان مشال فامليدان الصحي. 
اخلـــدمات ذاتـــه جلميـــع   بالوفـــاء مبســـؤولياهتا وبتـــوفري مســـتوى    ملتزمـــة الســـلطة املركزيـــة  

  املاليني.    املواطنني
وأشـدها  قسـوة  ات حفـظ السـالم   بيئـ بعضٍ من أكثر يف املتكاملة عملها البعثة وتباشر   - ٦٩

القوات النظاميـة الوحيـدة الـيت    يشكلون ن لألمم املتحدة وعدائية. وما زال حفظة السالم التابع
اجلماعـات  اهلـدف الرئيسـي هلجمـات    ممـا جيعلـها    هلا وجود مسـتمر يف مجيـع أحنـاء مشـال مـايل     

أرحب باجملموعـة الشـاملة   . ووحيملها ذلك حتما تكاليف بشرية ومالية باهظة. العنيفة املتطرفة
إثر احلوار التفاعلي غـري الرمسـي الـذي أجـراه جملـس      البعثة حاليا اليت تنفذها األمنية من التدابري 

، وما زلت ملتزما بتحديد وتنفيـذ املزيـد مـن    ٢٠١٤األمن بشأن مايل يف تشرين الثاين/نوفمرب 
. وأشـجع  يف الوقت نفسـه  عزيز احلمايةالتدابري املبتكرة لضمان تنفيذ والية البعثة املتكاملة مع ت

اجلهات املاحنة الثنائية علـى مواصـلة جهودهـا    مجيع كل البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة و
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الرامية إىل كفالة نشر عدد كاف من املوظفني الذين لـديهم القـدرات الالزمـة للعمـل يف هـذه      
  البيئة الصعبة للغاية.  

ــي اخلــاص  وأخــرياً، أود أن أعــرب عــن ت    - ٧٠ ــديري ملمثل ــايل ق ، الســيد منجــي محــدي،   مل
ــراد األمــم املتحــدة املــدنيني والنظــاميني يف مــايل،     ــه مــن عمــل شــاق   ملــوجلميــع أف ا يقومــون ب

إعـادة إحـالل السـالم الـدائم واالسـتقرار يف البلـد.       للغاية مـن أجـل   يف ظروف صعبة ودؤوب 
ة، واالحتــاد األفريقــي، واجلماعــة وأود أن أشــكر مجيــع البلــدان املســامهة بقــوات وبــأفراد شــرط

ــائيني، ووكــاالت األمــم      ــا، واالحتــاد األورويب، والشــركاء الثن ــدول غــرب أفريقي االقتصــادية ل
ــى         ــع الشــركاء اآلخــرين عل ــة، ومجي ــا، واملنظمــات غــري احلكومي املتحــدة وصــناديقها وبراجمه

  ة يف دعم عملية السالم يف مايل.قيممسامهاهتم ال
  
  
  
  
  


