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 تقرير األمني العام عن احلالة يف مايل  
  

 مقدمة - أوال 
، الــلم مــدل ا لــس  (20١5) 2227يقــدم اــلا التقريــر عاــجم سقــرا  جملــس األمــن    - ١

 مبوجبــو واليــة سعألــة األمــم املتحــدة املتداملــة املتعــدلة األسعــال لتحقيلــت اال ــتقرا  يف مــايل  ــ  
ــو  30 ــة     ، وطلــإ َّيلأ أن أمــدم، مــرة 20١6 زيران/يونيل ــرا عــن احلال ــة أ ــرر، تقري كــث ثجمث
ــة         يف ــد جرــول البعأل ــاة اللــجمم وامللــاحلة وعل ــل اتا ــدم افــرا يف ت ايل ــد التق ــايل، يركــز عل م

َّىل  20١5كــانون األود/ليلــا     ١7ويغطــه اــلا التقريــر الاتــرة مــن      .املتداملــة لدعاــو 
   .20١6آذا /ما س  ١8
  

 التطو ات الليلا يلة الرئيلليلة - ثانيلا 
يف  ني اتلات الاترة املشاولة سالتقرير سإ راا سعض التقـدم يف ت ايلـل اتاـاة اللـجمم      - 2

جماوعـة مـن    فقـد للـت ا ـا    ، 20١5واحلااظ علـد الـز م ايديـد الـلم سـدأ يف عايـة عـام        
دبرية. ومد  طت احلدومة  طوات لل روض ساإلصجم ات الليلا يلة واملؤ لـيلة  التحديات ال

ت التجايلع ونزع اللجمح والتلريح وَّعـالة اإللمـا . و ـا كت    و يلا ة الجممركزية وسعاليلا
ــة وت لــيلقيلة احلركــات األاواليــة     امللتزمــة  ايااعــات امللــلحة وائــتجم  )الت لــيلقيلة( احلدوم

مجيلـع مـداوالت ي ـة متاسعـة االتاـاة، وجـدلت        اءة يفمشا كة سّ )االئتجم ( سأ ضيلة التااام 
الــر م مــن اــلو التطــو ات اإلقاسيلــة، فقــد  ــردت  التزامرــا سالتعجيلــث ست ايلــل االتاــاة. وعلــد

ــل سعــض األ دــام الرئيللــيلة        ــأ ر يف ت ايل ــالتقرير أيمــا ا ــتارا   ــاالت الت ــرة املشــاولة س الات
الشــااد، علاــا ســأن ايااعــات امللــلحة املومعــة علــد  لجمتاــاة، مألــث َّمامــة  ــلطات مؤمتــة يف

 االتااة تعطه األولوية هللو امللألة.
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 للجمم: التداسري الليلا يلة واملؤ ليلةت ايلل اتااة ا  
كانون الألاين/ي اير، ُعقد يف ايزائر العاصاة اجتاـاع تشـاو م  فيلـع امللـتو       ١8يف  - 3

تاـاة  الألعماء ي ة متاسعة االتااة لتشجيلع األطرا  املاليلة علد َّ يلاء عاليلة اللـجمم وت ايلـل ا  
لون مزيد من التأ ري. و جمد ذلك االجتااع، اللم  مـرتو احلدومـة وايااعـات امللـلحة     

 حماـد صـاا ال فيلـا، اتاـت    ، بعألـة ال يف مايل و ئـيلس  وممألله اخلاص ايديدعلد االتااة املومعة 
جمتاـاة، وال  ـيلاا   لت ايلـل األ دـام األم يلـة     الو ـاطة الـدويل علـد أ يلـة املمـه مـدما يف       فريت
سقـوة األطـرا  املاليلـة     الاريـت  املتعلقة ستجايلـع القـوات وتلـيلري لو يـات ةتلطـة. و ـجع      تلك 

تاـــاة، و لوصـــا امللـــائث املتعلقـــة العلـــد التعجيلـــث ست ايلـــل ايوانـــإ احلا ـــة األ ـــر  يف ا
سالجممركزية، ونزع اللجمح والتلـريح وَّعـالة اإللمـا ، وَّصـجمح القطـاع األمـص، وامللـاحلة        

شــااد. وأعــرش املشــا كون عــن أ ــارم لتــداو  احلالــة األم يلــة، و ــدلوا  الوط يلــة، وت ايلــة ال
ضرو ة تعزيز التواصث سني األطرا  سشأن عاليلة الت ايلـل. وكانـت احلدومـة ممأللـة سـواير       علد

عـن اخلطـوات الـط  طتـرا احلدومـة للامـه مـدما         تقريـرا اخلا جيلة عبد اهلل ليوش اللم مدم 
ت اللج ـة الوط يلـة لت لـيلت ت ايلـل اتاـاة اللـجمم والتـداسري        سعاليلة اللجمم، مبـا يف ذلـك اجتااعـا   

ت لــيلقيلة واالئــتجم ، اللــلان أعرســا عــن  الاملتخــلة مــن أجــث َّمامــة اللــلطات املؤمتــة. ومامــت   
تااة، ستعايلم وثيلقة سشأن الوضـع الـراان لجمتاـاة،    ال عو  ا ساإل باط من سطء وترية ت ايلل ا

رـول الـط تبـلهلا احلدومـة لت ايلـلو. وأعرسـت أيمـا        مع تلليلط الموء علد أوجو القلو  يف اي
ــع          ــة التجايل ــا سشــأن الشــروع يف عاليل ــن ترللا ــاة ع ــد االتا ــة عل ــات امللــلحة املومع ايااع

ومت ال يـزاد فيلـو التقـدم افـرا سشـأن اإلصـجم ات الليلا ـيلة واملؤ لـيلة حمـدولا. ولعـت            يف
 تااة.ال دام األالت ايلل املتواان  َّىل
 طت احلدومة مزيـدا مـن اخلطـوات للتعجيلـث ست ايلـل اإلصـجم ات       ويف ومت ال ت،  - ٤

كــانون الألاين/ي ــاير، عيّل ــت حمــافف ني ملــ طقط ميل اكــا  ١9تاــاة. فاــه الاملؤ لــيلة املتو ــاة يف ا
)الــط كانــت يف اللــاست جــزءا مــن م طقــة  ــاو( وتــاوليص )الــط كانــت يف اللــاست جــزءا مــن   

أن توضـعا   لون 20١2قـانون اللـال  يف آذا /مـا س    م طقة متبدتو(، اللتني أنشئتا مبوجـإ ال 
ــالتعيليل ني.        ــتني س ــة للا طق ــتجم  واللــلطات التقليلدي ــت الت لــيلقيلة واالئ ــل. و  ب موضــع الت ايل

 أن اإللا ة الاعالـــة هلـــاتني امل طقـــتني مـــا االـــت تتطلـــإ تعـــيلني  ـــلطات حمليلـــة. ويف         سيلـــد
مــانون ايااعــات ت قــيلح  سشــأن  ــباط/ف اير، وافــت جملــس الــوا اء علــد مشــروع مــانون  2٤

ــة  ــة،      20١2لعــام افليل ــل األ دــام املتعلقــة سإمامــة  ــلطات مؤمت ــت ت ايل ومر ــوم سشــأن طرائ
 ااد مشروع القانون واملر وم يف انتفا  تلديت اياعيلة الوط يلة عليلراا. وما
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كانون الألاين/ي اير، توصلت الت ليلقيلة واالئتجم ، سرعاية من املاألـث اللـامه    25ويف  - 5
احتال األفريقه لد  مايل وم طقة اللا ث، َّىل اتااة سشأن ملألة التاأليلث لا ث ي ة متاسعـة  لجم

 . فقـد اتاقـا علـد أن صللـل لدـث     اللـجمم  االتااة، الط للت نقطة  جم  م ل توميلـع اتاـاة  
ائتجم   عإ أاوال والت ليلقيلة الألانيلة للحركات وايبرات الوط يلة للاقاومة مقعـد َّضـايف    من

ــراا احتــت         وا ــد يف ــا كــث م  ــط صتا ا ــة ال ــد وا ــد يف َّ ــد  اللجــان الارعيل ــة ومقع اللج 
 الت ليلقيلة. مفلة
ــن   - 6 ــرة م ــتجم      26َّىل  ١9ويف الات ــة والت لــيلقيلة واالئ  ــباط/ف اير، اجتاعــت احلدوم
سامــاكو فــد  تلــريع وتــرية ت ايلــل اتاــاة اللــجمم. وسعــد ا تتــام املشــاو ات الألجمثيلــة، تــرأس   يف

 ــباط/ف اير. وأعل ــت  27 يف ايلم ســوسدر كيلتــا اجتااعــا مــع الت لــيلقيلة واالئــتجم الــرئيلس َّســرا
األطرا  املومعة يف البيلـان املشـتر  الـلم أصـد تو يف أعقـاش اـلا االجتاـاع أعـا وافقـت علـد           
وضــع جــدود امــص للت ايلــل يف آذا /مــا س ونيللــان/أسريث، مــع التركيلــز علــد َّمامــة اللــلطات    

ــة ويف تايلــع القــوات، والتعجيلــث    املؤمتــة يف الشــااد،  وَّ ــراا تقــدم يف احتلــني الفــرو  األم يل
تاــاة املتعلقــة سالتحمــري لجمنتخاســات. والتزمــت أيمــا سعقــد اجتاــاع ملــاحلة الست ايلــل أ دــام ا

 .آذا /ما س 30َّىل  27ثجمثه طاد انتفا و يف كيلداد يف الاترة من 
تاسعـة االتاـاة اجتااعرـا اللـاسع     آذا /ما س، عقدت ي ـة م  ١0َّىل  9ويف الاترة من  - 7

. ، املشـــا  َّليلراـــا أعـــجمويف سامـــاكو. و  بـــت سالبيلـــان املشـــتر  وساجتاـــاع امللـــاحلة املقـــر  
، لعـت اللج ـة األطـرا  َّىل ضـاان اـاح االجتاـاع وَّ ـراا        يتعلت ساجتاـاع امللـاحلة   ااوفيل

أ ــا ت َّىل عــدم  ااتاــاة اللــجمم.  ــري أعــ تقــدم يف امللــاحلة الوط يلــة علــد ال حــو املتــو د يف
سشــأن ت ايلــل  اللــاستالتوصــيلات املقدمــة يف االجتاــاع  د مــنيــعدالَّ ــراا أم تقــدم يف تاعيلــث 

ــة ت لــيلت العاليلــات يف تلــيلري      ــة يف الشــااد و ــروع آليل ــث َّمامــة اللــلطات املؤمت االتاــاة، مأل
لو يات ةتلطة، و ألت األطرا  املاليلة علد مماعاة جرولاا لتحقيلت نتائج ملاو ـة للـود   

عقدو يف نيللان/أسريث. وما ااد مرا  َّمامة  لطات مؤمتـة املعلـت   املقر   موعد االجتااع املقبث
احلدومــة وايااعــات امللــلحة املومعــة لجمتاــاة، مــع َّصــرا  اــلو   يشــدث ملــألة  جمفيلــة ســني
ــن   ــا ل ــد أع ــزم س ايااعــات عل ــة     املشــا كة يف تلت ــة سإمام ــال  احلدوم ــا ر تب ــع م ــة التجايل عاليل

علد ايبرة اإلمنائيلة، أمرت اللج ـة التقريـر ال ـرائه لبعألـة التقيلـيلم املشـتركة املوفـدة        للطات. وال
ــة للشــااد ايــا م      َّىل الشــااد، واــو تقريــر  تلــتايلد م ــو احلدومــة يف اال ــتراتيلجيلة اإلمنائيل
َّعدالاا. وأمرت أيما الترتيلـإ الـلم ا التوصـث َّليلـو سشـأن التاأليلـث يف اللج ـة املشـا  َّليلـو يف          

 أعجمو. 5الاقرة 
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وواصــلت الت لــيلقيلة واالئــتجم  أيمــا معايــة امللــائث املعلقــة  ــا   نطــاة ا ليلــات     - 8
عمـوا   250 ـباط/ف اير، مـام  ـو     2الر يلـة التاـاة اللـجمم ويف َّطـا  ترتيلبـات ث ائيلـة. ويف       

، الـط تعـد جـزءا مـن االئـتجم ،      او لاائرـ  مللحا من مجاعة طوا ة َّمغال للدفاع عن ال اس
ســد ود معقــث الت لــيلقيلة كيلــداد علــد مــ  عــدل كــبري مــن املركبــات. و ــاجج األمــني العــام  
للجااعة، الليلد فرد أغ افاول، سـأن ايااعـة تلـرفت س ـاء علـد التاا ـات الـط ا التوصـث         

ــا   ــدا ان َّليلرــا يف أنايل ــوسر   َّن ــع الت لــيلقيلة يف تشــرين األود/أكت أن الت لــيلقيلة .  ــري 20١5م
اعترضــت علــد ذلــك ســدعو  عــدم ميلــام ايااعــة سإ طا اــا ملــبقا ستحركرــا. وســلد ممأللــه    

الو ـاطة الـدويل   فريـت  اخلاص ملاعيلو احلايلدة لاتح م وات االتلاد سني احلدومة والت ليلقيلة و
 ــباط/ف اير، أصــد ت الت لــيلقيلة واالئــتجم  سيلانــا   6مــن أجــث  ايلــا  ــدة التــوترات. ويف  

أن يقلـل االئـتجم  وجـولو العلـدرم يف كيلـداد وأن ُيشـرهل  يف اهليلدـث         وجبو علـد يتاقان مب
  باط/ف اير، أنشأ االئتجم  مدتبا َّمليلايلا يف كيلداد. 7اإللا م للادي ة. ويف 

نلا من ال لـوص التشـريعيلة الـط يقتمـيلرا      33وأ را تقدم أيما يف احتديد وتلجيلث  - 9
ــة ا   ــة. ويف اتاــاة اللــجمم، وذلــك ســدعم مــن البعأل ــط   9ملتدامل ــة ال  ــباط/ف اير، مامــت اللج 

ال ـتعراض مـانون االنتخاسـات     20١5أنشأهتا واا ة اإللا ة اإلمليلايلة يف تشرين الألـاين/نوفا   
وميلألاة األ زاش الليلا يلة ستقدمي تقرير توصه فيلو، يف مجلة أمو ، سإنشاء ايلئـة و يلـدة إللا ة   

يلني عــن طريــت االمتــراع العــام املبا ــر. ويتومــع أن  االنتخاســات وسانتخــاش امللتشــا ين اإلمليلاــ
تقـــوم ي ـــة فرعيلـــة مع يلـــة ساإلصـــجم ات املؤ لـــيلة والليلا ـــيلة سا ـــتعراض مشـــروع مـــانون   

 مبث تقدميو َّىل اياعيلة الوط يلة يف نيللان/أسريث. ساتاالنتخا
كشــات االنتخاســات التشــريعيلة الارعيلــة الــط جــرت يف أنلــونغو )م طقــة  ــاو(         و  - ١0
كـــانون الألاين/ي ـــاير ال قـــاش عـــن التحـــديات األم يلـــة والليلا ـــيلة الـــط تواجـــو    3١ و ١0 يف

ــديات اللــت مجيلعرــا سا ــتأل اء      ــة يف الشــااد. ومــد جــر  التلــويت يف البل االنتخاســات املقبل
ت ليلقيلة   ائث َّىل حمافظ أنلـونغو، معرسـة عـن معا ضـترا     التجمتام. ومبث التلويت، وجرت 

كـانون الألاين/ي ـاير، موسلـت     9سلـبإ عـدم التشـاو  معرـا. ويف      الشديدة إلجـراء االنتخاسـات  
ــة احتــض       ــة سا تجاجــات حمليل ــوال االنتخاسيل ــة ل ائــإ افــافظ وامل ــة املرافق القــوات امللــلحة املاليل

كـانون الألاين/ي ـاير، أصـد ت الت لـيلقيلة سيلانـا       28. ويف ا ـا  احلدومة علد َّلغـاء االنتخاسـات   
لاعا ضـة افليلـة لجمنتخاسـات يف تجمتـام، مشـرية َّىل أنـو وفقـا        عـن لعارـا ل  فيلـو   تعرشصحايلا 

التااة اللجمم، ال ي بغه َّجـراء أم انتخاسـات مبـث َّمامـة اللـلطات املؤمتـة. ويف  ـني يّلـرت         
ــوترات، ر      ــة لون تلــعيلد الت ــة والت لــيلقيلة للحيللول ــني احلدوم ــة احلــوا  س ــر البعأل التلــويت  ق

 تجمتام. يف
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ليلا ، أمر جملس الوا اء مر وما جديدا سشأن ي ـة احلقيلقـة   كانون األود/ 3١ويف  - ١١
، وأنشــئت مبوجبــو مداتــإ 25َّىل  ١5والعدالــة وامللــاحلة، اال مبوجبــو عــدل املاوضــني مــن  

َّمليلايلة وجمالس ا تشا ية َّمليلايلة ومخس يان فرعيلة مواضيلعيلة. وجاءت ايالة عدل املاوضـني  
 اا ممأللني متأليلجم ناملا يف اللج ة. لا علد العاءات الت ليلقيلة واالئتجم  سأع

وواصــلت البعألــة لعــم واا ة امللــاحلة الوط يلــة واالاحتــال الــوطص للا فاــات ال لــائيلة،   - ١2
اعاـاء ا تاعـات افليلـة يف  ـاو      من الزعااء التقليلـديني والـدي يلني و رياـم مـن     ١20ول ست 

كــــانون  ١8يف ومــــوسط ومتبدتــــو، وذلــــك سغيلــــة احتقيلــــت فرــــم أفمــــث التاــــاة اللــــجمم. و  
يف املائـة مـن التعيليل ـات يف     30 األود/ليلا ، وّمع الرئيلس مر وما ي ل علد  ليلل  لة

مشـروع   اياعيلـة الوط يلـة  املؤ لات الوط يلة واهليلئـات التشـريعيلة لل لـاء، وذلـك عقـإ َّمـرا        
 القانون ذم الللة  جمد الاترة املشـاولة سـالتقرير اللـاست. و  ـم توميلـع املر ـوم، َّىل جانـإ       
ايرــول الــط تبــلهلا واا ة ال ــروض ســاملرأة والطاــث واأل ــرة لتعزيــز املشــا كة الاعالــة لل لــاء     

 عاليلة اللجمم ما ااد حمدولا. يف ااتني الائتني تااة، فإن َّ را الوالشباش يف ت ايلل ا
 

 التطو ات الليلا يلة األ ر   
(،  الـت الشـوا ث األم يلـة امللـتارة لون     S/2015/1030) اللـاست م ل صدو  تقريـرم   - ١3

 دوث تغيلر ُيلكر يف عدل امللـؤولني احلدـوميلني املوجـولين يف مقـا  عالـرم يف اـاد مـايل،        
تيل يل دــو يف م طقــة مــوسط. ولــث العــدل اإلمجــايل للالــؤولني يف  تعــيلني حمــافظوذلــك سا ــتأل اء 

ــافظ    ــإ حم ــة نائ ــوميلني سد ج ــاف   ــوايل      احلد ــرم يد ــا  عال ــن مق ــبني ع ــة.  ٤9املتغيل يف املائ
 ــاو، ر تدــن ا ــا  أم ايــالة يف عــدل نــواش افــاففني الــلين جــر  نشــرام يف امل طقــة   ويف

(. ويف متبدتــو، سلــد عــدل نــواش افــاففني املوجــولين يف مقــا  عالــرم   ١6)أ سعــة مــن أصــث  
يف ،  يلث تقاعد  بعة نواش حماففني، وا ا  آ رون تركـوا مقـا  عالـرم    3١من أصث  ١3

ــا يف          ضــوء ــة مجيلع ــاففني الألاانيل ــن وجــول اف ــر م م ــد ال ــوسط، وعل ــة. ويف م الشــوا ث األم يل
َّىل تأليــة مرــامرم مــن مداتبــرم اإلمليلايلــة   55مــن نــواش افــاففني الـــ  20مــوامعرم، اضــطر 

ــة. و  ــدات األم يل ــداد. وأعــرش سعــض    سلــبإ التردي ر ُي شــر أم ملــؤولني  دــوميلني َّىل كيل
ــة      ــة يف الشــااد، وال  ــيلاا يف كيلــداد  يلــث يتاتــع القمــاة التقليلــديني ساملدان ا تاعــات افليل

 األسرا، عن تاميلث آليلات العدالة التقليلدية.
متـت مبقتمـاو ايـالة عـدل      اواا يـ  الـرئيلس تعـديجم   أجـر  كانون الألاين/ي اير،  ١5ويف  - ١٤
، وايــالة عــدل ال لــاء يف احلدومــة مــن مخــس َّىل  ــت. ويعــّد اــلا   32َّىل  3١لــوا اء مــن ا

 الألــاين/ ثالــث تعــديث واا م يــتم م ــل تعــيلني  ئــيلس الــوا اء احلــايل، موليبــو كيلتــا، يف كــانون 
   .20١5 ي اير

http://undocs.org/ar/S/2015/1030
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 ـجمد الاتــرة املشــاولة   ومـد أوىل ا تاــع الـدويل ااتاامــا كــبريا ملـايل وعاليلــة اللــجمم    - ١5
َّىل  ٤يف الاتـرة مـن    ،مـوسط ومتبدتـو  ، مبـا يف ذلـك   . فقد مام جملس األمـن سزيـا ة ملـايل   لتقريرسا
نشـر عـدل أملـاو     للبلـد  باط/ف اير، أعلن  ئيلس أملانيلا  جمد ايا تو  ١2آذا /ما س. ويف  7

 باط/ف اير، أعـرش  ئـيلس وا اء فرنلـا،  ـجمد ايـا ة       ١9البعألة. ويف  يف َّطا ج ديا  650
لإلسقــاء علــد  سلــدويمــا، عــن لعــم فرنلــا امللــتار لعاليلــة اللــجمم، وأ ــا  َّىل ا ــتعدال ملــايل أ

 وجول القوات الارنليلة ملواصلة جرولاا يف جماد مدافحة اإل ااش.
 التعاون الدويل يف م طقة اللا ث  

فا ـو   يف أعقاش العاليلتني اإل ااسيلتني الاّتاكتني اللتني ومعتا يف عاصاط مايل وسو كيل ـا  - ١6
كانون الألاين/ي اير، علد التوايل، التقد  ؤ اء لود ا اوعـة   ١5تشرين الألاين/نوفا  و  20يف 

ــة اللــا ث يف   ــام    3١اخلاا ــيلة مل طق ــد ا ــاير، عل ــة  كــانون الألاين/ي  ــدو ة العالي  ةاللال ــ ال
الراميلـة َّىل  يف أليـس أساسـا، مل امشـة ايرـول املشـتركة       ةاالاحتـال األفريقـه املعقـول   ملؤمتر  والعشرين

التلدم للترديدات األم يلة املشتركة، مألث اإل ااش وايرمية امل فاة واالتا  ساملخـد ات ونشـر   
آذا /مـا س،  ـجمد اجتاـاع ُعقـد يف ااميل ـا، مـام        ٤الادر الراليدـايل والتطـّر  الع يلـا. ويف    

م يلة واال تخبا اتيلة وا اء لفاع ا اوعة اخلاا يلة مل طقة اللا ث مب امشة ا ليلات العلدرية واأل
 للتلدم خلطر اإل ااش. وجر  أيما ال فر يف َّنشاء موة متخللة للرل اللريع.

  
 األم يلة الرئيلليلةالتطو ات  - ثالألا 

يف  ني ا ا اذ سعض اخلطوات علد صعيلد ت ايلل األ دام الدفاعيلة واألم يلـة الرئيللـيلة    - ١7
 ثجمثة موامـع للتجايلـع، ر تتحلـن احلالـة األم يلـة     يف اتااة اللجمم، مبا يف ذلك الشروع يف س اء 

متتاد سني األطرا  املومعة. فقد سقيلت موات الـدفاع واألمـن املاليلـة والقـوات     الا   يف  يلاش 
الارنليلة والبعألة متألث األادا  الرئيلليلة للرجاات الط تشـ را ايااعـات املتطرفـة واإل ااسيلـة.     

ــدة امل     ــات العدي ــن االتاام ــر م م ــد ال ــث  وعل ــني القبائ ــة س ــلكو ة م ــرم ، وامل ، اللــاستيف تقري
ا ــتارت التــوترات املتأصــلة، وســاأل ل يف ميل اكــا. وللــت مــوة البعألــة تواجــو صــعوسات يف    
 صد املوا ل الدافيلة لت ايلل املرام اللال  فا تدليلا، وذلك سلـبإ احلاجـة َّىل تـوفري احلرا ـة     

 الة األم يلة اللائدة.املرافقة للقوافث ومحاية موامع التجايلع علد ضوء احل
 

 اهلجاات  ري املتدافئة واجاات ايااعات املتطرفة  
سقيلــت ايااعــات املتطرفــة واإل ااسيلــة علــد تلــايلارا علــد تقــويض عاليلــة اللــجمم،     - ١8

، مبا يف ذلك األطرا  املومعـة واملـدنيلون   هلا فباتت تلترد  سلو ة متزايدة األطرا  الداعاة
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ــة املوجـــولة يف امل طقـــتني الو ـــطد والشـــااليلة.    ومولاـــو اخلدمـــة املدنيلـــة والديلانـــات الدوليلـ
واالالت كألافة الترديدات ومحجمت الترايلإ الط تقوم فا جبرة احترير ما يل ا و ركـة أنلـا    

ت فيلم القاعدة يف سجمل املغرش اإل ـجممه يف متبدتـو، وذلـك عـ       ، ساإلضافة َّىلالدين يف موسط
تت تشاث سلو ة متزايدة اهلجاـات افـدلة األاـدا . فعلـد  ـبيلث املألـاد، ُنّاـلت يف         بث سا
عاليلــة مــام  جمهلــا مرــامجون ملــلحون ســإطجمة ال ــا  علــد ثجمثــة    كــانون األود/ليلــا  ١7

أمـام حمطـة َّذاعـة     فأ لوام متلـد  - صحاه وطالإ ومتعامد حمّله تتعامث معو البعألة - مدنيلني
كانون الألاين/ي اير، أ ـبط أ ـد أفـرال احلـرس الـوطص حماولـة مـام فـا          2٤حمليلة يف متبدتو. ويف 

ن ملرامجة مقـّر َّمامـة املـدعه العـام الوافـد  ـديألا يف  ـاو. وأفيلـد سومـوع ثـجمث           ان مللح ججم
ــوات         ــدو  املخــ ين للق ــامرم س ــدعو  ميل ــوسط س ــة م  ــاالت لقطــع  ؤوس أ ــخاص يف م طق

 املللحة املاليلة.
نا ـطة يف األجـزاء الشـااليلة والو ـطد     الع يلاـة  املتطرفة واإل ااسيلة  وكانت ايااعات - ١9

ع  احلدول. وواصلت جبرة احتريـر ما ـيل ا هتديـداا مل طقـة مـوسطت وا ـتاظ ت فـيلم        ومن البلد 
القاعــدة يف ســجمل املغــرش اإل ــجممه مبــوط  مدمــو يف متبدتــوت وواصــلت  ركــة أنلــا  الــدين   

علـــد االيـــال التعــاون ســـني ايااعـــات املتطرفـــة   نشــاطرا يف كيلـــداد. وكانـــت ا ــا  لالئـــث  
كــانون  ١5 واإل ااسيلــة يف مــايل وعــ  م طقــة اللــا ث. فقــد أفيلــد ســأن اهلجــوم الــلم ُ ــّن يف 

سأ ـلوش مماثـث للـرجوم الـلم ُ ـّن يف       االألاين/ي اير يف وا الو و، ع دما ااجم مللحون ف دم
ثجمثـة مـاليلني. وكـان يف ا تطـا       تشرين الألـاين/نوفا  علـد ف ـدة يف سامـاكو، مـد نّاـلو       20

كانون الألاين/ي اير و خلني أج بيلني آ رين من سو كيل ا فا ـو   7  خل أج يب يف متبدتو يف
كــانون الألاين/ي ــاير، واــه عاليلــات أعلــن ت فــيلم القاعــدة يف ســجمل املغــرش اإل ــجممه     ١5يف 

الشـريط املاتـد   ملؤوليلتو ع را، لاللة علد ا تاـاد  ـدوث ايـالة يف ا ـتردا  األجانـإ يف      
 ع  و ط وااد مايل وسو كيل ا فا و وال يلجر.

اجاـــة تعّرضـــت هلـــا مـــن  20و ـــجمد الاتـــرة املشـــاولة ســـالتقرير،  ـــجلت البعألـــة   - 20
اجاـة  ـجمد الاتـرة املشـاولة سـالتقرير       25، مقا نـة  ســ   الع يلاـة  ايااعات املتطرفـة واإل ااسيلـة  

 ــبعة مــن  افــة اللــجمم ومولــا مــدين  اللـاست. ومــد أ ــارت األعاــاد العدائيلــة عــن مقتـث  
وا د واث ني من املتعامـدين املـدنيلني، مقا نـة  سـاث ني مـن  افـة اللـجمم ومولـا مـدين وا ـد           
ومتعامد مدين وا د  جمد الاترة املشاولة سالتقرير اللاست. وُ رد تلاعد متزايـد يف ل جـات   

ث املوضـوعة علـد جانـإ    تطّو  اهلجاات،  يلث ا ُتخدمت اللوا يخ وملائا اهلاون والق اس
الطريـت واألجرـزة املتاجـرة املرتلــة افاولـة علـد املركبـات. وومعــت َّ ـد  أ ـد اهلجاــات         

 باط/ف اير، ع دما  ّن مرامجون جمرولون اجوما مرّكبا علد معلـدر كيلـداد.    ١2فتدا يف 
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ة ومــد ســدأ اهلجــوم سقلــا ايــزء الشــاايل مــن املعلــدر سقــلائا اــاون، سيل اــا ا تــرة البواســ  
اي وسيلة انتحا م علـد مـ  مركبـة فـا جرـاا متاجـر مرتـث، ممـا أ ـار عـن مقتـث  ـبعة مـن              

آ ـرين. وأفـالت التقـا ير أن كـجم مـن  ـركط املـراسطني وأنلـا           53 افة اللـجمم وجـرح   
اجومـا   ١9الدين مد أعلـن ملـؤوليلتو عـن اهلجـوم. و ـردت الاتـرة املشـاولة سـالتقرير أيمـا          

مـن   ١7اليلـة واجـومني علـد القـوات الارنلـيلة، ممـا أ ـار عـن مقتـث          علد القوات امللـلحة امل 
 أفرال القوات املللحة املاليلة.

وواصلت موات الدفاع واألمن املاليلـة والقـوات الارنلـيلة والبعألـة، كـث ضـان  ـدول         - 2١
مد اتو وواليتو، تقدمي الدعم لتريلئة سيلئة آم ة يف ااد مايل. ومع ا تااظ كـث جرـة سالتلللـث    

لم اخلــاص فــا، مامــت البعألــة ستلــيلري لو يــات م ّلــقة مــع القــوات امللــلحة املاليلــة، َّىل    القيلــا
 جانإ ا تارا اا أيما يف الت ليلت مع القوات الارنليلة.

ونالت القوات امللـلحة املاليلـة ثـجمث عاليلـات ملدافحـة اإل اـاش يف مـ طقط مـوسط          - 22
ممـن ُيشـتبو سـأعم َّ اـاسيلون، ومعفارـم مـن        ١3، مما أ ار عن اعتقـاد مـا ال يقـث عـن     و يلغو

كـانون الألاين/ي ـاير،    ١6كانون األود/ليلـا  و   ١3طائاة الاوالنيلني. و جمد الاترة ما سني 
سعاليلات مشتركة ملدافحة اإل ااش عـ  احلـدول.    لبو كيل افا و ومايل مامت القوات املللحة

اير، سدأت القوات الارنليلة واملاليلة عاليلة ممتدة لشرر ملدافحـة اإل اـاش يف    باط/ف  29ويف 
 طقـة م ـل عايـة كـانون األود/ليلـا ،      املم طقة متبدتو. وعلد َّثر ا تااع معدالت ايرمية يف 

ت لـيلقيلة واالئـتجم  يف   الأنشأت القوات املللحة املاليلة نقـاط تاتـيل  يف متبدتـو، سيل اـا تشـتر       
 املدي ة. تليلري لو يات مشتركة  ا  للشروع يف ات املللحة املاليلة نقاش مع القو

ــر أاوال، الــط اــه جــزء مــن     - 23 ــة لتحري ت لــيلقيلة، متألــث سلــو ة  الوساتــت احلركــة الوط يل
كـانون   2٤متزايدة ادفا للجااعات املتطرفة واإل ااسيلة  جمد الاتـرة املشـاولة سـالتقرير. ويف    

الدين حملة تاهلاندا  الـط تلـيلطر عليلرـا احلركـة الوط يلـة       األود/ليلا ، اامجت  ركة أنلا 
لتحرير أاوال سالقرش من احلدول ايزائرية يف م طقـة كيلـداد، ممـا أ ـار عـن مقتـث مـا ال يقـث         

سـاال آغ  ـريا، األ     رممن مقـاتله احلركـة. وملتـث أ سعـة مقـاتلني آ ـرين، مـن سيل ـ         ١١عن 
ــ  ُنلــإ لقافلــة ا َّ  ــاهلا  ّلا علــد اــلا  يف كاــني ،ســجمد آغ  ــريا احلركــة زعيلماألصــغر ل

اهلجوم. واهتات احلركة ا لس األعلد لو دة أاوال، اللم كـان مقـاتلوو يف اللـاست يقـاتلون     
 اإل ااسيلني. جرول مدافحة مع  ركة أنلا  الدين، سعدم لعم
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صـث  وواصلت البعألة ملاعدة موات الدفاع واألمن املاليلة يف جمـاد س ـاء القـد ات. ووا    - 2٤
تقـدمي امللـاعدة التق يلـة َّىل و ـدة متخللـة تاسعـة يرـاا الشـرطة          التاسعون هلاشرطة ضباط ال

تشــرين الألــاين/نوفا . وسالتعــاون مــع سرنــامج   20والــد   الــوطص ُتعــح ســالتحقيلت يف اجــوم  
دعم الـ  البعألـة  مـدمت األمم املتحدة اإلمنائه ومدتإ األمم املتحدة املعـص ساملخـد ات وايرميـة،    

الللطات املاليلة يف تاعيلث و دة ممائيلة متخللة ُتعح مبلألط اإل اـاش وايرميـة امل فاـة    ىل َّ
كانون األود/ليلا ، اعتاـدت اللـلطات املاليلـة ثجمثـة مرا ـيلم لتعـيلني        3١ع  الوط يلة. ويف 

 خليلات يف امل اصإ القمـائيلة الرئيللـيلة يف مجيلـع م ـاطت مـايل، ومـن سيل ـرم مـدعيلان عامـان          
تعزيز الو الو دة. ومامت لائرة األمم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة ساأللغـام ستـد يإ      سديجمن ل

ضــاسطا مــن مــوات الــدفاع واألمــن املاليلــة علــد الــتخلل مــن الــل ائر املتاجــرة   ٤0أكألــر مــن 
 والتخايلا من أ طا  األجرزة املتاجرة املرتلة وَّلا ة األ لحة والل ائر.

 
  صد وما َّطجمة ال ا   

ـــ       ١8يف  - 25 ــرامبني العلــدريني ال ــد ا نشــر امل ــان م ــا س، ك ــة   ٤0آذا /م ــاسعني للبعأل الت
لو يــة وأمــاموا اتلــاالت مــع  2١2م ــرم يف الشــااد  يلــث مــاموا ســـ  32مجــيلعرم، وا نشــر 

القيلـالات العلــدرية للجااعــات امللـلحة املومعــة علــد االتاــاة فـد   صــد الترتيلبــات افليلــة    
ت ليلقيلة واالئتجم . وأجروا أيما أ سعة احتقيلقـات مشـتركة مـع    السني  امل مة لوما َّطجمة ال ا 

 ،األفرمــة املختلطــة للرصــد والتحقــت، وذلــك كلــوص انتــراكات حمتالــة لومــا َّطــجمة ال ــا  
 رــايف اجتااع، اللج ـة التق يلـة لنمـن    ومامـت للـيلجم علـد  ـدوث انتــراكات.     وار قـد لد ـرم  

تقريــر األفرمــة املختلطــة عــن العــاء ا تدــاش  امشــة مب  ــباط/ف اير،  ١9و  ١8الــلم ُعقــد يف 
كـانون   ١5القـوات امللـلحة املاليلـة انتـراكا لومـا َّطـجمة ال ـا  يف انـزن، مب طقـة متبدتـو، يف           

 الألاين/ي ايرت و للت َّىل أنو ال ميدن َّثبات صحة االلعاء.
 

 ت ايلل اتااة اللجمم: التداسري الدفاعيلة واألم يلة  
التداسري الدفاعيلة واألم يلة امل لوص عليلرا يف اتااة اللجمم  ـجمد  أل را تقدم يف سعض  - 26

كــانون األود/ليلــا ، وستاويــث مــن صــ دوة س ــاء   29الاتــرة املشــاولة ساال ــتعراض. فاــه 
 اللـــجمم، ســـدأت أعاـــاد تشـــيليلد مـــومعني للتجايلـــع يف ليلدراكـــا  )م طقـــة متبدتـــو( وفافـــا         

شـباش افلـه. وسـدأ تشـيليلد مومـع      لث ل او(، واو ما أفمـد أيمـا َّىل  لـت فـرص عاـ      )م طقة
كانون الألاين/ي اير عقـإ تطرـري املومـع مـن أم متاجـرات حمتالـة        26َّي يلغا  )م طقة  او( يف 

األلغـام. ومامـت اللج ـة التق يلـة لنمـن ستقيلـيلم       املتعلقة سجراءات األمم املتحدة لإلسوا طة لائرة 
م را. و ـجمد   ١7ت ليلقيلة واالئتجم ، وأجاات الاملقتر ة من  2٤من موامع التجايلع الـ  ١8
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املوامـع اخلالـة   يف تشـيليلد  ال باط/ف اير، وافقت اللج ة علـد سـدء أعاـاد     ١9و  ١8اجتااع 
الئتجم (. وأفـالت احلدومـة أيمـا كلـوص     امتر و الت ليلقيلة ووا د امتر ترا ا)أ سعة  املتبقيلة

 الومول يف مر لة ما مبـث التجايلـعت   مقاتث وتوفري ١٤ ٤00سرناجمرا لتقدمي  لل اإلعا ة لـ 
ومدمت ت عات عيل يلة ملقاتله الت ليلقيلة واالئتجم  لشـرر  ـباط/ف اير. وطللـإ مـن الت لـيلقيلة      
واالئتجم  تقدمي موائم املقاتلني و لرا ملا لـوذهتم مـن أ ـلحة، واـو  ـرط ملـبت للشـروع        

 عاليلة التجايلع. يف
ــلا  - 27 ــة اــ ــ  كتاســ ــة  و ــ ــن آليلــ ــر، ر تدــ ــن    التقريــ ــؤولة عــ ــات، امللــ ــيلت العاليلــ ت لــ

ــع التجايلــع، مــد   تشــديلث ــة موام ــدو يات املختلطــة ومحاي ــرا  ال ــدأت عال  سعــد. ويف اجتاــاع  س
 ــباط/ف اير، طلبــت اللج ــة التق يلــة لنمــن مــن الت لــيلقيلة واالئــتجم  تقــدمي مائاــة   ١9 و ١8

و. وأعل ـت احلدومـة   سأ اء املشا كني يف أوىل الدو يات املختلطة املزمع تليلرياا يف م طقة  ا
مركبة أل راض الدو يات. ووافقـت أيمـا علـد تقـدمي سـدد لتغطيلـة تدـاليلا         32أعا ا ترت 

الغلاء والتداليلا التشغيلليلة ملاألله الت لـيلقيلة واالئـتجم  املشـا كني يف ا ليلـة، يف  ـني مـدمت       
مـت مـوة   الجمامـة لبـدء تشـغيلث ا ليلـة. وما     وأثـاث املداتـإ   البعألة أمـواال لشـراء سعـض معـدات    

 البعألة لااية مولاه األمم املتحدة املوجولين يف موامع التجايلع ميلد التشيليلد.
كانون األود/ليلا ، وّمع الرئيلس كيلتا مر ومه َّنشـاء اللج ـتني الـوط يلتني     3١ويف  - 28

املع يلني سزنع اللجمح والتلـريح وَّعـالة اإللمـا ، وساإللمـا . و ـاعدت سعألـة األمـم املتحـدة         
اإل ـراع ستعـيلني أعمـاء اللج ـتني، وَّمتـام ت قـيلح التشـريعات الـط احتدـم ا لـس            احلدومة علـد 

ــواء        ــة اإلي ــة سالغــة يف َّ ــراا تقــدم يف عاليل ــط تدتلــه أ يل ــوطص إلصــجمح مطــاع األمــن، ال ال
املؤمــت. وواصــلت البعألــة، سالتعــاون مــع الب ــك الــدويل، لعــم  ــلطات مــايل يف صــيلا ة وثيلقــة 

ح والتلريح وَّعالة اإللما . وواصلت احلدومة سلد جرولاـا يف  ال نامج الوطص لزنع اللجم
 بيلث تعزيز الرماسة الدميقراطيلة علد مطاع األمن، ويف الا الليلاة، عقـدت  لقـة عاـث سـدعم     

ــة يــومه   ــة ووضــع  طــة     9و  8مــن البعأل ــة الوط يل ــدو  الرمــاة للجاعيل آذا /مــا س مل امشــة ال
لعاـــا  للجاعيلـــة.   20١6عاـــث لعـــام   و طـــة 20١9-20١6ا ـــتراتيلجيلة ثجمثيلـــة للاتـــرة   

 ــاعدت البعألــة  ــلطات مــايل علــد ت ايلــل مــانون الــ امج العلــدرية وصــيلا ة  يلا ــات   كاــا
 الدفاع واألمن وَّعالة ال فر يف اال تراتيلجيلة الوط يلة إللا ة احلدول.

 
 محاية املدنيلني  

 بةتشــد ث أعاـــاد اللـــطو امللـــلح أكـــ   طـــر يترـــدل املـــدنيلني،  يلـــث ومعـــت نلـــ  - 29
و ل وكاـا   . ـاو ومـوسط  يف يف املائـة   25 ويف املائة من جماوع الو احلـوالث يف متبدتـو    ٤5

، االت يف امل طقــتني الو ــطد والشــااليلة الترديــدات وأعاــاد التخويــا اللــال ة عــن   أعــجمو
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ايااعات املتطرفة واإل ااسيلة الط تلترد  املدنيلني، مبن فـيلرم مولاـو اخلدمـة املدنيلـة وةـ و      
لو يـة   2 ٤79لبعألـة  التـاسعون ل شـرطة  ال أفـرال   ـيلر فقـد   ومـع ذلـك،   القوات امللـلحة املاليلـة.  

ةتلطة مع  رطة مايل يف امل اطت احلمرية. وساإلضافة َّىل ذلك، ا لت موة البعألـة موماـا  مويـا     
 وواضحا  للعيلان من  جمد ايالة وترية لو ياهتا البعيلـدة املـد  يف حمـيلط أ ـونغو )م طقـة  ـاو(      
و ـاو وكيلــداد وميل اكــا،  يلـث ا ــتخدمت مــا لـديرا مــن عتــال جـوم ومركبــات جويــة  ــري     

أعاـاد الع ـا. ويف م طقـة متبدتـو، أجـرت البعألـة مـا         والـألص عـن  مأاولة ملرامبة امل اطت ال ائيلـة  
 ا وس ملرامبـة   - معدللو أ سع طلعات جوية ا تطجمعيلة يف األ بوع فوة ِسـر و ونـدام و و مـا   

آذا /مـا س،  ـ ت البعألـة عاليلـة      ١0ات املللحة وطاأنة اللـدان. ويف يـوم   احتركات ايااع
وم ــع  جويــة وسريــة مشــتركة ملــدة عشــرة أيــام يف مــ طقط مــوسط ومتبدتــو حلاايــة املــدنيلني          

 صيلد الايللة.من ايااعات املتطرفة واإل ااسيلة 
ــ طقط ميل اكــ      - 30 ــث يف م ــني أاــايل القبائ ــا س ــدائرة يف م ــو. وا ــتارت الزناعــات ال ا ومتبدت
و لت أنباء عن وموع  لللة من اال ـتباكات سـني مبـيللط لو ـك وَّسو التـان، وكـللك        فقد

 باط/ف اير يف م طقة ميل اكـا، أ ـارت عـن مقتـث أكألـر مـن        ١6سني لو ك والاوالنيلني م ل 
ــة    20 خلــا . ويف  2 280 ــو   خلــا  وتشــريد  20 ــرال مــن مبيلل  ــباط/ف اير، اــاجم أف

كيللــومترا   ــرش  ٤5لــة َّسو التــان ســالقرش مــن َّيِ دــا ، الوامعــة علــد سعــد   لو ــك ةيلاــا  لقبيل
قبيللـة وا تطـا  اثـ ني آ ـرين. ويف     تلـك ال ميل اكا،  يلث أفالت تقا ير مبقتـث  ـتة مـن أفـرال     

 ـباط/ف اير، أ  ـلت القـوات امللـلحة املاليلـة ج ولاـا َّىل َّيِ دـا  لـزنع فتيلـث التـوتر            22يوم 
نلــانيلة مــن الوصــود َّىل مقاصــداا لتقــدمي امللــاعدة لللــدان.  ومتدــني م فاــات امللــاعدة اإل

تـددل القتـاد سـني مبـيللط لو ـك وَّسو التـان        عقـإ وأللغيلت جللـات اللـلح افليلـة يف َّيِ دـا      
ــرة مــــــن    ــوالنيلني يف الاتــــ ــيللط لو ــــــك والاــــ ــباط/ف اير. ويف  29َّىل  25وســــــني مبــــ  ــــ

تركة لــزنع فتيلــث التــوتر ســني أاــايل  ئــتجم  ي ــة مشــال ــباط/ف اير، أنشــأت الت لــيلقيلة وا 29
 طقــة. ولــث  طــر تلــعيلد اــلو الزناعــات القبليلــة  ــديدا  يف سيلئــة تتلــم سانتشــا    املالقبائــث يف 

ساملخـد ات ووجـول ايااعـات امللـلحة وايااعـات املتطرفـة        ري املشـروع  األ لحة واالتا  
/ي ـــاير، و ل أن عـــدلا  كـــانون الألاين 20واإل ااسيلـــة الـــط هلـــا  واســـط مبختلـــا القبائـــث. ويف  

معرو  من أفرال مبيللة لو ك ل لـوا ال يلجـر واـامجوا ةيلاـا  لقبيللـة الاـوالنيلني يقـع علـد           ري
كيللـومترا  َّىل اي ـوش مـن احلـدول      32كيللومترا  ااد سهل يلبانغو ومومعا  يقـع علـد سعـد     ١8سعد 

ضـافة َّىل مـا جـاء يف    مع مايل، وُيزعم أعـم متلـوا  ـبعة أ ـخاص وأصـاسوا ثجمثـة وـراح. وساإل       
عن وموع ا تباكات ع يلاة سني أفرال مبيللط طوا ة لو ـك وَّمغـال يف م طقـة     اللاستتقريرم 

آذا /مـا س أعل ـوا فيلـو عـن توصـث       9ميل اكا، أصد  مالة القبيللتني سيلانا  مشتركا  يف ساماكو يف 
 القبيللتني َّىل اتااة يقمه سوما األعااد القتاليلة.
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  قوة اإلنلان - اسعا  
للت  الة  قوة اإلنلان تشدث ملد  ملـت سـالد  ـجمد الاتـرة املشـاولة سـالتقرير.        - 3١

ومد وثقت البعألة انتراكات وتاواات  قوة اإلنلان الط ا تدبترا مـوات الـدفاع واألمـن يف    
ــة    الت لــيلقيلة واالمــايل و ــة واإل ااسيل ــتجم  وايااعــات امللــلحة األ ــر  وايااعــات املتطرف ئ
ــة. فقــد ألسلــد عاــا جماوعــو   والقــواالع يلاــة  ــرا  وتــاوا  قــوة    3٤ت الدوليل مــن  ــاالت انت

ضحيلة، معفارا يف م اطت كيلداد ومـوسط ومتبدتـو، مقا نـة     53اإلنلان الت ما ال يقث عن 
 الــة مــن عاليلــات  ١7. والــت احلــاالت اللــاست ضــحيلة يف تقريــرم ١57 الــة و  25مــع 

من  ـاالت َّ ـاءة املعاملـة، و ـالتني مـن       ١2و اإلعدام سإجراءات موجزة واال تااء القلرم، 
 القانوين.  االت الترديد سالقتث و الة وا دة تتعلت ساال تجاا  ري

حمتجـزا  أل ـباش    265آذا /ما س، كانت البعألة مد تعرفت علد اوية  ١8وَّىل  اية  - 32
 ـديألا    خلـا  ألقـه القـبض علـيلرم      72متعّلقة سالزناع واإل اـاش، مـن سيل ـرم أ سعـة صـبيلة و      

وام ميلد اال تجـاا يف مرافـت ا تجـاا تـديراا الدولـة يف مجيلـع أ ـاء البلـد. ومـن سـني اـؤالء،            
لتــو طرم  20١5سعــد التوميلـع علـد اتاــاة اللـجمم يف  زيران/يونيلـو      ١2٤ألقـه القـبض علـد    

املزعوم يف أنشطة تتعلت ساإل ااش. ويف  رر  ـباط/ف اير،  ـرل ت الت لـيلقيلة  ـتة أفـرال مـن       
أطلقـت احلدومـة  ـراح تلـعة أفـرال مـرتبطني       يف  ـني  موات الـدفاع واألمـن يف مـايل،    مبمة 

ــن          ــاتلني م ــت الت لــيلقيلة احتتجــز  ــتة مق ــة  جــاد. ولل ــرم صــيب وا ــد وأ سع سالت لــيلقيلة، م 
االئــتجم ، يف  ــني لــث االئــتجم  تتجــز مقــاتجم وا ــدا  مــن الت لــيلقيلة. ويف  ــيلاة عاليلــات   

 خلا  حمتجـزا    ١3، أثبتت البعألة سالوثائت أن  تة من أصث أعجمومدافحة اإل ااش امللكو ة 
 مد تعرضوا للوء املعاملة علد أيدم القوات املللحة يف مايل.

ولث التقدم افرا يف مدافحة اإلفجمت من العقاش سطيلئا . ومـن سـني املعومـات الرئيللـيلة      - 33
ألمـن الـلم م ـع اللـلطات     لإلجراءات اي ائيلة عـدم وجـول مـوا ل لوجلـتيلة للقمـاة، وانعـدام ا      

ــا  ستحقيلقاهتــا  اصــة يف الشــااد، واإلفــرا   ــري املشــروط عــن سعــض       ــام فعليل القمــائيلة مــن القيل
 كـانون األود/  22افتجزين. ويف تطـو  َّقـاة، أصـد ت حمداـة اال ـتئ ا  سبامـاكو أمـرا  يف        

و ـائر املتـراني أو املشـتبو ستواطـؤام معـو       ليلا  يقمه سإ الة الاريت أود أمدو ايلـا  ـانو و  
 للاحاكاة. ور ُيعلن سعد عن موعد افاكاة.

 باط/ف اير، ونتيلجة ألنشطة الدعوة الـط تقـوم فـا البعألـة، وّمعـت الت لـيلقيلة        ١2ويف  - 3٤
َّعجمنــا  تتقيلــد فيلــو ساملعــايري الدوليلــة وا تــرام احلفــر الــدويل املاــروض علــد ت يلــد األطاــاد            

 م يف القوات املللحة وايااعات املللحة.وَّ راكر
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ور تبلأد سعألة األمـم املتحـدة سـأم  الـة جديـدة مـن  ـاالت الع ـا اي لـه املرتبطـة            - 35
زاع. ومــد تدــون الترديــدات األم يلــة املتواصــلة َّىل جانــإ املوانــع االجتااعيلــة الألقافيلــة        ـسال ــ

واإلسـجمغ ع ـرا. ومـام ممـاء مـايل      واملخاو  من االنتقام اه ما أعاة  صد احلاالت ايديـدة  
. 20١2ستحقيلقــات يف ممــايا أعاــاد الع ــا اي لــه املرتبطــة ســالزناع الــط ا تدبــت يف عــام   

امــرأة يف سامــاكو، وذلــك ســدعم مــن اللــ دوة  ١9وا ــتاع أ ــد ممــاة التحقيلــت ملــا جماوعــو 
جـراءات اللـجممة   اللم يتـيلح َّ  ،اال تئااين للبعألة املتداملة حلااية المحايا والشرول و قومرم

ــالزناع. ويف     ــرتبط س ــن الع ــا اي لــه امل ــات م ــاير،  26لل اجيل ــن  ٤5 لعــا كــانون الألاين/ي  م
جرــول ال ملــانيلني وممأللــه ايلئــات ا تاــع املــدين اياعيلــة الوط يلــة العتاــال مــانون يــروم تعزيــز    

 مدافحة الع ا اي لاين، مبا يف ذلك الع ا اي له املرتبط سال ـزاعات.
كــانون األود/ليلــا ، أصــد ت ماوضــيلة األمــم املتحــدة حلقــوة اإلنلــان     22ويف  - 36

، وال تـائج  20١٤ البعألة سشـأن اهلجـوم الـلم ومـع يف كيلـداد يف أيا /مـايو       معتقا ير مشتركة 
. ومـــد ترمـــد 20١5 الرئيللـــيلة للـــرجوم الـــلم ومـــع يف تةـــن اامـــا مب طقـــة  ـــاو يف أيا /مـــايو

وثقـة  ـجمد اـلو اهلجاـات َّىل جـرائم  ـرش. ولـئن        انتراكات وتاواات  قـوة اإلنلـان امل  
مبقاضاة مرتديب الو ايرائم، فإعا أكدت ضـرو ة أن متتألـث األطـرا      البعألة واملاوضيلة طالبت

لواجباهتا امل لوص عليلرا يف القانون الدويل حلقوة اإلنلان والقانون الـدويل اإلنلـاين وتتخـل    
لد الـر م مـن أنشـطة الـدعوة امللـتارة الـط تقـوم فـا         التداسري الدايللة ستعزيز محاية املدنيلني. وع

ــة فـــلو     ــة املتعلقـ ــراءات اي ائيلـ ــائيلة يف مـــايل ر تشـــرع يف اإلجـ ــلطات القمـ ــإن اللـ البعألـــة، فـ
 االنتراكات والتجاواات حلقوة اإلنلان  جمد الاترة املشاولة سالتقرير.

  
 احلالة اإلنلانيلة - املا  

  ـــو َّعـــالة فـــتح املـــدا س يف الشـــااد، فـــإن نلـــبة علـــد الـــر م مـــن االتـــاو العـــام   - 37
املائة من  ياض األطاـاد واملـدا س االستدائيلـة واإلعداليـة للـت مغلقـة يف م ـاطت  ـاو          يف ١2

ــزاد    ــو وال ي ــداد ومتبدت ــني  ــبعة و     380 000وكيل ــا ام س ــراوح أعا ــث تت ــا  يف  ١5طا عام
مد  ــة ماتو ــة  2١طاــجم يف  3 8١١الشــااد حمــرومني مــن مدا  ــرم. ويف كيلــداد، تلقــد 

معلاا  متطوعا  ومثانيلـة معلاـني ممـن يتقاضـون أجـو ام )مـن سـني العـدل الـجمام           76التعليلم من 
مد  ــة يف كيلــداد(. وأل  تــداو  األوضــاع األم يلــة يف   62لاائــدة مــا جماوعــو  370البــالد 

 عـدل  يف املائـة مـن املـدا س، ممـا يزيـد يف      8سعض أجزاء م طقة موسط َّىل اعتـزام َّ ـجمة نلـبة    
مد  ـة استدائيلـة وَّعداليـة     20. ويف م طقـة  ـيلغو، أ لقـت    ١١7َّىل  8٤املدا س املغلقة مـن  

تداو  احلالة األم يلة. ومدم سرنامج األ ليـة العـامله وجبـات مد  ـيلة َّىل     يف ضوء أسوافا مؤمتا  
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ــايس       ١55 09٤ ــاو وكـ ــاطت  ـ ــة يف م ـ ــدا س استدائيلـ ــات، يف مـ ــن الاتيلـ ــارم مـ ــجم، نلـ طاـ
وسط ومتبدتــو. ويف  ــباط/ف اير، ا ــتأنا سرنــامج األ ليــة العــامله ملــاعدتو  وكوليلدــو و ومــ

مد  ة استدائيلة يف كيلداد. ومدمت م فاة األمم املتحـدة   ١١املتاأللة يف الوجبات املد  يلة يف 
مركـزا    ٤٤مد  ـة و   ١6للطاولة )اليلونيلليلا( موال مد  يلة وتد يبا  للاعلاني يف أكألـر مـن   

 عجلث يف كيلداد.من مراكز التعلم امل
ومــن التحــديات الــط للــت مائاــة تعــل  احللــود علــد اخلــدمات األ ا ــيلة يف اــاد  - 38

مايل. فقد لث عدل املرافت اللحيلة العاملة حمدولا   يلث كانت عشـرة مرافـت فقـط مـن أصـث      
مرفقـــا  مـــن ســـني  ١86مامـــت م فاـــة اللـــحة العامليلـــة سإصـــجمح و .ماتو ـــة يف كيلـــداد 26

يف م ـاطت  ـاو ومـوسط ومتبدتـو. ولـث نقـل اال ـتألاا  يف الـبح التحتيلـة          مرافت صحيلة  203
العامة، كا سا  ومولدات الدررساء، يعيلت  بث احللود علد امليلاو والدررساء. وتمـرل  سلـبإ   

يواجـــو مـــن املتومـــع أن مليلـــون  ـــخل،  ١7مليلـــون مـــن ســـني  2.5انعـــدام األمـــن الغـــلائه 
ئه الشــديد  ــجمد مو ــم اياــا . ويف اــلا    ــخل م ــرم انعــدام األمــن الغــلا  3١5 000

 ــخل يف  350 000اللــيلاة، مــدم سرنــامج األ ليــة العــامله ملــاعدات  لائيلــة ألكألــر مــن  
لـواام وجماوعـات مـوال    لنمـم املتحـدة   الشااد كـث  ـرر ومـدمت م فاـة األ ليـة والز اعـة       

 أ رة. 26 000الز اعة والرعه ألكألر من 
  ــــــوعــــــدل املشــــــرلين لا ليلــــــا  يف مــــــايل  آذا /مــــــا س، سلــــــد ١8وَّىل  ايــــــة  - 39

الجـــــــ  يف  ١٤3 300  ـــــــو ــــــخل، وسلـــــــد عــــــدل الجمجـــــــئني املــــــاليلني     52 000
ــا ــن         فا ــو سو كيل  ــد نلــبة م ــان أعل ــو تأوي ــاو ومتبدت ــا   ــت م طقت ــا وال يلجــر. ولل ومو يتانيل

ــا . ومــد أتــت نلــبة جماوعرــا    ــة مــن الجمجــئني املــاليلني املقــيلاني يف    23املشــرلين لا ليل يف املائ
ــة ميل اكــا. ويف   ا ــدان ا ــاو ة مــن م طق ــاير، افتتحــ  ١لبل للــاميلة ا يلةاوضــامل تكــانون الألاين/ي 
كـانون الألاين/ي ـاير، أوفـد مدتـإ      ١7املتحدة لشـؤون الجمجـئني مدتبـا  يف ميل اكـا. ويف      نممل

ت ليلت الشؤون اإلنلانيلة مولاـا  وط يلـا  لجمتلـاد َّىل كيلـداد لتلـريلث ت لـيلت أنشـطة امللـاعدة         
كـــانون  29نيلة يف م طقـــة كيلـــداد. ومـــد ألعيلـــد فـــتح مرـــبط الطـــائرات يف كيلـــداد يف  اإلنلـــا

 الألاين/ي اير.
وواصــلت لائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة ساأللغــام توعيلــة ا تاعــات افليلــة    - ٤0

  ــوزاع و ــط واــاد مــايل سأ طــا  املتاجــرات،  يلــث متّد ــت مــن توعيلــة ـاملتمــر ة مــن ال ــ
مطعـة مـن    37و ـدة مـن املتاجـرات مـن ةلاـات احلـرش و        32ملتايلد، وتدمري  ١3 700

 ذ ائر األ لحة اللغرية.
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 الت ايلة االمتلالية وافاففة علد التراث الألقايف والبيلئة -  ال ا 
ر احترا احلدومة أم تقدم يلكر يف جـص مثـا  اللـجمم وعـولة اخلـدمات األ ا ـيلة َّىل        - ٤١

شـاث  ي مبااإلمنائيلة للا اطت الشااليلة،  ال تراتيلجيلترا توضع سعد الليلغة ال رائيلة ااد البلد. ور
 طة وط يلة لجم تجاسة حلاالت الطوا ئ. وواجرـت املبـال ات اإلمنائيلـة الـط تقولاـا احلدومـة       
ميلولا سلبإ انتشا  انعدام األمن، واالفتقا  َّىل الب يلة التحتيلة األ ا ـيلة، وحمدوليـة فـرص نقـث     

  احلدوميلني َّىل الشااد.امللؤولني
ولعاا للحدومة، نالت البعألة مشا يع  ريعة األثر يف جماالت من مبيلث َّعـالة تأايلـث    - ٤2

وتريلــز املرافــت احلدوميلــة يف امل ــاطت الشــااليلة. وا ــتعانت أيمــا ساملشــا يع اللــريعة األثــر          
مـن أجـث تقـدمي     وسالل دوة اال تئااين لدعم اللجمم واألمن يف مايل، من مجلة موا ل أ ر ،

اخلدمات األ ا يلة الـط متـس احلاجـة َّليلرـا َّىل  ـدان الشـااد مبا ـرة. وعـجموة علـد ذلـك،           
 ـا ت البعألـة يف ايـالة فـرص الوصـود َّىل ميلــاو الشـرش يف امل ـاطت الريايلـة يف  ـاو وكيلــداد          
ومــوسط ومتبدتــوت وواعــت لــواام توليلــد الدررســاء سالطامــة الشالــيلة مــن أجــث احتلــني األمــن   

لم والفــرو  املعيلشـيلة يف كيلــدادت ومامــت ستـوفري املــوال والتجريلـزات املد  ــيلة للاــدا س    املـا 
 متبدتو. يف
وساإلضافة َّىل ايرول الط سللتـرا ايرـات الااعلـة يف جمـاد تقـدمي امللـاعدة اإلنلـانيلة         - ٤3

املشــا  َّليلرــا يف الاــرع  املــا أعــجمو، مــدمت وكــاالت األمــم املتحــدة وصــ اليقرا وسراجمرــا    
للد الاجوة يف تقدمي اخلدمات يف امل اطت الشـااليلة علـد الـر م مـن حمدوليـة       كبرية رامات َّ

فرص وصوهلا َّىل تلك امل اطت سلبإ ا تارا  انعدام األمن. و جمد الاترة املشاولة سـالتقرير،  
يف املائـة مـن جماـوع ةللـاتو البـالد مـد اا        75  ـو  سلغت ملروفات ص دوة س ـاء اللـجمم  

ا ــتئ ا  األنشــطة التعليلايلــة مــن   و. وأتــاح متويلــ20١5/20١6 لوال  للاتــرة مجميــني ١0.9
ــدة      ١50 ــجمد فــتح   ــز التعلــيلم لاائ ــزا مــن مراك ــد تلــك املراكــز     ٤ 500مرك طاــث وتزوي

مـن   300من املرسني. ومولد ص دوة س اء اللجمم أيما أنشطة مد ة للد ث ملـا ي ـااز    ١05 سـ
 وا  سني ا تاعات افليلة يف م طقط  او ومتبدتو.لعم احل َّضافة َّىلال لاء والشباش، 

وا لت البعألـة وم فاـة األمـم املتحـدة للترسيلـة والعلـم والألقافـة )اليلونلـدو( مبـال ات           - ٤٤
 باط/ف اير، نفات ا تاعات افليلة  اجم، كان مـد ُنف ـم    ٤ةتلاة فيلاا يتلث سالتراث. ويف 

ضـرتا يف متبدتـو    ١6من أصـث   ١٤آ ر مرة يف القرن احلالم عشر، لجم تااد سإعالة تشيليلد 
 الزناع، واه األضر ة الط تعد من التراث العامله.   لمرت أث اء



 S/2016/281 

 

16/29 16-04470 

 

ــه يف مــايل.     - ٤5 ــداسري للتخايلــا مــن أثراــا البيلئ ــة ا ــاذ ت كــانون  ١ فاــه وواصــلت البعأل
الألاين/ي ـاير، اعتاــدت تــداسري جديـدة ملعايــة ال اايــات مـن أجــث َّناــاذ الشـروط املتعلقــة ساــرا     

 دــام الليلا ــة البيلئيلــة الــط تعتاــداا َّلا ة ال اايــات وَّعــالة التــدوير و اــيلض احلجــم وفقــا أل
 الدعم امليلداين وَّلا ة عاليلات  اظ اللجمم لبعألات األمم املتحدة امليلدانيلة.

  
 ابعألة ومد اهتالانتشا   -  اسعا 

 
 الع لر العلدرم  

ــة     ١8يف  - ٤6 ــوام الع لــر العلــدرم للبعأل ــد م ــرلا مــن أصــث   ١0 698آذا /مــا س، سل ف
يف املائة من األفرال العلـدريني   95فرلا، واو ما ميألث نلبة  ١١ 2٤0بالد القوام املأذون سو ال

يف املائـة مـن مـوام القـوة. وكـان مـن ضـان القـد ات          ١.7املأذون فم. ومأللـت ال لـاء نلـبة    
ــة، وو ــدة        ــوة، وطــائرة اليلدــوستر اجوميل ــة الق ــة، و ــرية حلااي ــة متاليل ــة كتيلب الرئيللــيلة املتبقيل

ــوستر   ــائرات اهلليلد ــيلجم .       متو ــطة لط ــت ل ــاد التحليل ــة يف جم ــد ات تدتيلديل ــزولة سق العلــدرية م
وساإلضافة َّىل ذلك، للت البعألة تعـاين مـن نقـل  ـديد يف املـوا ل مـن  يلـث نـامجمت اي ـد          

ناملــة لبلــوغ امللــتويات املقــر ة أصــجم، سيل اــا يلــزم  9١املد عـة، يف لــث وجــول فجــوة مــد اا  
 لبلــوغ ناملــة ١3٤ االــت ا ــا   اجــة َّىلاــو مــا يعــص أنــو مــا  ناملــة أ ــر ، و ٤3ا ــتبداد 

القوة. وواصلت البعألة أيما طلإ املزيـد مـن    ُ ّدلت ضان ا تيلاجات ناملة 32٤جماوعو  ما
ــاهتم        ــطجمع سواجبــ ــة لجمضــ ــا ات الدافيلــ ــ ة واملرــ ــدريني ذوم اخلــ ــان العلــ ــباط األ كــ ضــ
وملــؤوليلاهتم، ال  ــيلاا يف جمــاد اال ــتخبا ات واحتليلــث اللــو . وللــت ا ــا   ــوا ث تتعلــت  

داـه مـن أصـ ا     سقد ة سعض و دات املشاة علد القيلام سالعاليلات، سلبإ االفتقا  َّىل مـا ي 
املعدات املالوكة للو دات ومد ات االكتااء اللايت ) يلث تقّث نلبة مد ات االكتاـاء الـلايت   

يف املائـة مـن اال تيلاجـات(، وذلـك مبـا يلـتويف معـايري األمـم املتحـدة.           60و دة عن  ١١يف 
امجمت و يللزم أيمـا تـوفري الـدعم املقـدم مـن الشـركاء الأل ـائيلني يف جمـاالت مـن مبيلـث صـيلانة نـ            

اي د املد عة، وس اء القد ات يف األعااد اهل د يلة البليلطة والدعم اللوجلط، والتـد يإ مـن   
 أجث احتلني مد ات الو دات يف  يلاة احلرش  ري املت الرة.  

 
 ع لر الشرطة  

فـرلا، واـو    ١ ١١6آذا /ما س، سلد موام ع لـر الشـرطة يف البعألـة املتداملـة      ١8يف  - ٤7
يف املائـة مـن    8٤فرلا، وا نشر  ١ ٤٤0يف املائة من القوام املأذون سو البالد  78ما ميألث نلبة 

يف املائــة مــن أفــرال و ــدات الشــرطة  76يف املائــة م ــرم مــن ال لــاء( و  ١١ضــباط الشــرطة )
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يف املائة م رم من ال لاء(. وقـرم  اليلـا نشـر و ـديت الشـرطة املشـدلة املتبقيلـتني         5املشدلة )
ــدام )  ــد ات يف جمــاد األ ــلحة واأل ــاليلإ     َّىل  ــاو و ون ــو(، ساإلضــافة َّىل م ــة متبدت يف م طق

التدتيلديلة اخلاصة. وواصلت البعألة طلإ جزء صغري من مد ات الشرطة ال رريـة ومـوام َّضـايف    
من أفرال الشرطة املتخللـة، مبـن فـيلرم  ـ اء الطـإ الشـرعه، واألجرـزة املتاجـرة املرتلـة،          

ساملخـد ات، واأل ـلحة    ـري املشـروع   ع  الوط يلـة، واالتـا     واال تخبا ات، وايرمية امل فاة
 اللغرية واأل لحة اخلايلاة، وأفرمة مدافحة اإل ااش، ومديرو املشا يع.

 
 األفرال املدنيلون  

ــ   - ٤8 ــر  ١8 ـ ــا س، ا نشـ ــة،   88آذا /مـ ــدنيلني للبعألـ ــولاني املـ ــع املـ ــن مجيلـ ــة مـ  يف املائـ

يف املائــة مـن متطــوعه األمــم املتحــدة،   88دوليلني، و يف املائــة مـن املــولاني الــ  86مبـا يف ذلــك  
يف املائة من الولـائا الدوليلـة الألاستـة،     30يف املائة من املولاني الوط يلني. وتشغث ال لاء  89 و
ــة مــن ولــائا متطــوعه األمــم املتحــدة املؤمتــة، و        32 و يف املائــة مــن الولــائا    2١يف املائ

ــر مـــولاني مـــدنيلني يف   ــة. ومـــد ا نشـ ــاكو )الوط يلـ ــاو )926سامـ ــداد )١9١( و ـ ( 88( وكيلـ
 (.38( وكللك أسيلدجان )١38( ومتبدتو )١9( وتيللاليلت )98) وموسط

 
 ايرول الراميلة َّىل تأمني  طوط اإلمدال  

مراـة   26واصلت موة البعألة جرولاا لتأمني طرة اإلمدال الرئيلليلة عن طريت َّجـراء   - ٤9
حلرا ة القوافث اللوجلتيلة سدعم مـن العتـال ايـوم واملركبـات الطيلـا ة  ـري املأاولـة والقـوات         
اخلاصة. ور يدن ا ا  سد مـن سـلد اـلو ايرـول مـن أجـث تشـيليلد معلـدرات البعألـة وَّعـالة           

اـاة علـد البعألـة يف امل ـاطت. ومـع ذلـك، فقـد ا ـتار تـراكم  اويـات           فتح مطا  كيلـداد واإلن 
املوال اهل د يلة يف  او. وأل   يلـاش الدتيلبـة القتاليلـة واالفتقـا  َّىل مـا يلـزم مـن نـامجمت اي ـد          
املد عــة واملركبــات افلــ ة ضــد األلغــام َّىل تقيليلــد مــد ة البعألــة علــد القيلــام مبرــام احلرا ــة يف   

احلــد مــن عــدل القوافــث اللوجلــتيلة يف اــاد مــايل، ممــا أثــر  ــلبا علــد  سيلئــات  ــري مواتيلــة وَّىل
ــول و لــل اإلعا ــة،   ــد َّيلــاد الوم ــة َّعــالة متــوين     وعل ــاء. واالت أيمــا تدلا جرــول الب 

مولاه البعألة يف امليلـدان  يلـث يلـتلزم نقـث الومـول و لـل اإلعا ـة َّىل أ يللـرو  وكيلـداد          
اال تيلاجات امللـتارة لقـوة البعألـة املتداملـة َّىل      وتيللاليلت مب طقة كيلداد ال قث سالطائرات. أما

اال ــتألاا  سدألافــة يف تــداسري محايــة القــوة، مبــا يف ذلــك تــوفري احلرا ــة للقوافــث ومحايــة موامــع    
اإليواء، فقد أعامت سشدة مد ة البعألة علـد ت ايلـل املرـام امل وطـة فـا سـالر م مـن َّعـالة ترتيلـإ          

 أولويات املرام سا تارا .
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 جـز أم معلـدرات جديـدة  ـجمد الاتـرة املشـاولة سـالتقرير. وا ـتارت َّعـالة          ور ُت - 50
اهلجـــوم الـــلم ومـــع يف  يفس ـــاء وَّصـــجمح اهليلاكـــث األ ا ـــيلة ملعلـــدر كيلـــداد الـــط ُلم ـــرت  

، البعألــة عاليلـات  ة ـباط/ف اير. ويف سامــاكو، واصـث املطــا  تشـيليلد مرفــت ةلـل لقاعــد     ١2
ي ـة إليـواء مقـر البعألـة. ومـن املتومـع أن ُيلـتداث نقـث         سيل اا جـر  تـأمني أمـاكن سديلـة يف املد    

 للود م تلا أيا /مايو.  “ الميلتيليلو”أفرال البعألة من ف دة 
  

  جممة مولاه األمم املتحدة وأم رم - ثام ا 
مـع  لث مولاو األمم املتحدة يواجرون ملتو  عاليلا من الترديدات األم يلة يف مـايل،   - 5١
البعألة جرولاا الراميلة َّىل تعزيز تداسرياا األم يلة يف الشااد. وُيتومـع أن يبلـد املشـروع     ةواصلم

األمص مبعلدر كيلداد اللم يرد  َّىل تركيلـإ نفـم للدشـا، تشـاث سالونـا  مرسوطـا  ونفـامهل        
 الاٍ  مـــن نـــوع لوسلـــر وم فـــا ا  ذا ألاء عـــاٍد معـــزلا، كامـــث مد تـــو التشـــغيلليلة يف م تلـــا    

وللت نفـم املرامبـة تشـتغث جزئيلـا سعـد اإلصـجمح املؤمـت لنضـرا  ال امجـة عـن            نيللان/أسريث.
 ـباط/ف اير، ومـن تلـك األضـرا  َّ ـداث ثقـإ يف        ١2اهلجوم الـلم ا ـترد  املعلـدر يف    

اللـلة، مبـا يف ذلـك حمطـات      امل طال سلبإ  ـفايا ملياـة وتـدمري الب يلـة التحتيلـة األ ضـيلة ذات      
 شغيلث نفام اإلنلا  األ ضه امللام لدشا ال ريان الوا لة.األ صال ايوية. ور يتم سعد ت

لائـرة األمـم املتحـدة    وا لت البعألـة أيمـا  طـوات لزيـالة التـداسري الومائيلـة. ومـدمت         - 52
التد يإ اللاست لجمنتشا  واملعدات َّىل الو دات العلدرية املع يلـة   لإلجراءات املتعلقة ساأللغام

املشــاة سالتــد يإ واملعــدات يف جمــاد البحــث والدشــا   ســاألجرزة املتاجــرة، واولت كتائــإ
لتحديد أ طا  املتاجـرات. وأل  ا ـتخدام مـوة البعألـة والشـرطة ل ـامجمت اي ـد املد عـة مـن          

 أجث اجتيلاا امل اطت الشديدة اخلطو ة َّىل اخنااض كبري يف اخللائر البشرية.
ــدات ا     - 53 ــداو  الوضــع األمــص وا تاــاع ملــتو  التردي ــط تواجــو  ويف ضــوء ت ــة ال ألم يل

َّىل  ١9مولاه األمـم املتحـدة، أجـرم ا ـتعراض مشـتر  لنمـن اال ـتراتيلجه يف الاتـرة مـن          
كانون الألاين/ي اير من أجث احتديد التداسري امل رجيلة للوماية من الو الترديـدات والتخايلـا    25

للامــه مـن أثراــا والتلــدم هلـا. وأســرات التوصــيلات الــوا لة يف اال ـتعراض احلاجــة امللحــة    
ت ايلل األ دام األم يلة يف اتااة اللجمم ساعتبا اـا عـامجم  ئيللـيلا    و مدما يف َّصجمح مطاع األمن

من عوامث أمن مولاه األمـم املتحـدة، وأ ـا ت جمـدلا َّىل  اجـة البعألـة املا ـة َّىل القـد ات         
وتراعـد  األفرال املد عة، والقد ات املعزاة يف جماد اإلجـجمء الطـيب.    نامجمتاأل ا يلة من مبيلث 
. املتعلت سالبعألة، الـلم  ـيل تره يف أيا /مـايو    اليلا يف اال تعراض اال تراتيلجه الو التوصيلات 

وعلد ال حو املوصد سو، تقوم البعألـة  اليلـا ستعـديث  ططرـا األم يلـة وآليلـات الت لـيلت وسرنـامج         
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ــديرا،   ــد يإ لــ ــافة َّىل التــ ــه     ساإلضــ ــد ث التدتيلدــ ــاد التــ ــافيلة يف جمــ ــد ات َّضــ ــوير مــ تطــ
 طوا ئ.ال  ططو
  

 الللو  واالنمباط - تا عا 
 جمد الاترة املشاولة سالتقرير، ر قـر اإلسـجمغ عـن أم العـاء ساال ـتغجمد واالنتـرا         - 5٤

ــالتقرير      ــرة املشــاولة س ــرا  اي لــه املبلــد ع ــو  ــجمد الات اي لــيلني. وفيلاــا صــل العــاء االنت
و للـت َّىل أن االلعـاء ال ميدـن    اللاست، فإن الدولـة العمـو املع يلـة أجـرت احتقيلقـا يف مـايل،       

َّثباتــو. ومــدمت البعألــة و ــركاؤاا الــدعم الطــيب للمــحيلة املزعومــة. وواصــلت البعألــة َّطــجمع    
ايارو  علـد معـايري اللـلو  املتومعـة مـن مـولاه األمـم املتحـدة، مـع التركيلـز علـد االلتـزام             

لا ـث البعألـة. ومامـت    ست ايلل  يلا ة عدم التلامح مطلقا َّااء اال ـتغجمد واالنتـرا  اي لـيلني    
البعألة سالتواصث مع الشركاء، مبن فيلرم الزعااء الدي يلون، و لطات َّنااذ القـانون، وامل فاـات   
ــرا  اي لــيلني           ــع اال ــتغجمد واالنت ــة م  ــة، وأكــدت علــد أ يل ــة افليلــة والدوليل ــري احلدوميل  

 واإلسجمغ عن مألث الو احلاالت.
  

 مجم فات - عا را 
قـا طويلـة و ـامة  ـجمد اللـ ة املاضـيلة  للتـرا اا ـات كـبرية،          لقد مطعت مـايل طري  - 55

وسالتقا ش سني ايااعـات امللـلحة املوم عـة علـد      20١5وتو جت ستوميلع اتااة اللجمم يف عام 
االتااة. ومما يبعث علد التاـاؤد امت ـاع األطـرا  املوم عـة عـن اللجـوء َّىل الع ـا، وا ـتارا          

ريـت امل امشـة. وأثـص علـد مجيلـع األطـرا  يف مـايل ملشـا كترا         التزامرا ستلوية اخلجمفات عن ط
سلــو ة س ــاءة يف ي ــة متاسعــة االتاــاة وَّســدائرا ســوال  اإل الة الليلا ــيلة للامــه مــدما سعاليلــة   
اللجمم مبا صدم مللحة الشعإ علد  ـري وجـو. وأول أن أثـص، سشـدث  ـاص، علـد ايرـول        

ــل اإلصــجم ات الل   ــة لت ايل ــلهلا احلدوم ــط تب ــة، واــو   ال يلا ــيلة واملؤ لــيلة ولن ــل سالجممركزي
 فت  يشدث أولوية يف مطالإ ايااعات املللحة املوم عة علد االتااة. ما
ــن أن التقــدم الاعلــه افــرا يف ت ايلــل اتاــاة            -56 ــع ذلــك، مــا الــت أ ــعر ســالقلت م وم

عقـد يف  لث حمدولا. ومد أتاح االجتااع الـواا م اال تشـا م الرفيلـع امللـتو  الـلم       اللجمم
ــر  ــاير فرصــة ألعمــاء    ١8يف العاصــاة ايزائ ــت كــانون الألاين/ي  ــاع   فري ــدويل إلم  الو ــاطة ال

أث ـاء الزيـا ة الـط مـام فـا َّىل مـايل       ، جملس األمـن   دلاألطرا  سالتعجيلث سعاليلة الت ايلل. كاا 
الـلم  علد أ يلة اإل راع ست ايلل االتاـاة والـدو  الرئيللـه     ،آذا /ما س 7َّىل  ٤يف الاترة من 

قــإ أن تمــطلع ســو احلدومــة مــن أجــث التلــدم للتحــديات الليلا ــيلة واألم يلــة. ولداالــة أن 
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الط يلـتحقرا، يـتعني سـلد     و قوة اإلنلان والت ايلة يتاتع الشعإ املايل سألاا  اللجمم واألمن
أن األطــرا   ويــتعني علــد املزيــد مــن ايرــول لتحقيلــت تقــدم ملاــوس لون مزيــد مــن التــأ ري.

سـأن الع لـر األاـم ل جـاح االتاـاة      الـط اعترفـت فيلرـا     ،تاـاة المـن ا  50املـالة  ام تتقيلد سأ دـ 
يتاألث يف صدمرا و لـن نيلتـرا والتزامرـا سقبـود ممـاون االتاـاة، والعاـث علـد ت ايلـل مجيلـع           
أ دامو. وَّنص أ ث مجيلع األطرا  يف مايل علـد التعجيلـث ست ايلـل االتاـاة سالدامـث، وكاصـة       

 يلة الـط يرتدـز عليلرـا الت ايلـل ال ـاجح للـائر األ دـام. و ـيلدون لو          األ دام الليلا يلة واألم
 يف ت ايلل الو األ دام لو ا  ا ا. َّ راا تقدماحلدومة القيلالم يف 

 مــن ســد لحاــاظ علــد اخلطــوات اإلقاسيلــة الــط احتققــت م ــل مشــاو ات ايزائــر، ال  لو - 57
ــع     ــاافة م ــراء مشــاو ات  ــاملة و  ــو كافــة       َّج مجيلــع أصــحاش امللــلحة املع ــيلني. وَّين ألع

جمتاــاة، ويف لاألطــرا  املوم عــة َّىل َّ ــرا  ال لــاء والشــباش يف مجيلــع آليلــات الت ايلــل الرئيللــيلة 
. وميألــث ميلــام احلدومــة 20١6 عــام مــؤمتر امللــاحلة الوط يلــة املقــر  عقــدو يف ومــت ال ــت مــن 

املعيلل ات يف املؤ لـات الوط يلـة واهليلئـات    يف املائة لل لاء  30ساعتاال مر وٍم لتخليلل  لة 
ئــتجم  علــد الت لــيلقيلة واالالتشــريعيلة تطــو ا قــد  التر يلــإ ســو. ويف اللــيلاة نالــو، أ ــجع   

ــاءة يف َّطــا     ــات افمواصــلة املشــاو ات الب  ــدا ان  الث ــا َّن ــط جــرت يف أنايل ــث، ال . ويف املقاس
المـوء   تلقـه   ـباط/ف اير،  2 ئـتجم  َّىل كيلـداد، يف  الالتوترات الط اات عـن ل ـود ا   فإن

علد ضرو ة أن ُت ش  االتاامات املوااية علد اللعيلد الأل ائه تراسطا أكألـر وضـو ا مـع اإلطـا      
ت ايلــل، واإل ــرام يف  ــث الزناعــات ســني     الالعــام التاــاة اللــجمم، تيللــريا إل ــراا تقــدم يف      

 ا تاعات افليلة.
 يلة لنمن من أجث ت ايلل الترتيلبـات األم يلـة،   وَّين أ  إ سايرول الط تبلهلا اللج ة التق - 58

وال  يلاا البدء ستشيليلد موامـع التجايلـع و صـد انتـراكات ومـا َّطـجمة ال ـا  والتحقـت م ـرا،          
عن طريـت األفرمـة املختلطـة للرصـد والتحقـت. وال تـزاد اللج ـة متألـث آليلـة اامـة لتيللـري ت ايلـل             

تاــاة. وَّين ألعــو مجيلــع األطــرا  َّىل الاأل دــام الرئيللــيلة املتعلقــة سالــدفاع واألمــن يف َّطــا  ا 
َّسداء تعاون تام مع العاث اللم تقـوم سـو اللج ـة، واإل ـراع يف َّنشـاء آليلـة ت لـيلت العاليلـات،         

 أؤكـد علـد ضـرو ة   وتقدمي موائم املشا كني يف الدو يات املختلطة ويف عاليلة التجايلع. كاـا  
محايــة سداالــة  الة اإللمــا ،عاليلــة نــزع اللــجمح والتلــريح وَّعــ َّطــا  احلدومــة، يف أن تقــوم 

ال لاء واألطااد ضحايا الزناع. ويف الا اللدل، ألعو احلدومة َّىل أن تعيل ن ممـأللني عـن واا ة   
لد  اللجـان الوط يلـة املع يلـة سـزنع اللـجمح والتلـريح وَّعـالة        واأل رة ال روض ساملرأة والطاث 
 اإللما  واال تيلعاش.
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ــني      - 59 ــات س ــن احتلــن العجمم ــر م م ــد ال ــاطت الشــااليلة    وعل ــث امل  ــة، تف ــرا  املومع األط
، الع يلاـة  املتطرفـة واإل ااسيلـة  ايااعـات  والو طد من مايل تواجو هتديد ايااعات اإلجراميلة و

لاؤ لـات املع يلـة سإناـاذ القـانون. وال يـزاد انتشـا   الـة انعـدام         لالط تلتغث الوجول افدول 
مـن  ـا   عاليلـة اللـجمم، عـاملني يـألريان        األمن، والترديد األمص اللم تشدلو ع اصر مـؤثرة 

ــد معلــدر         ــن عل ــلم ُ  ــن  ــجمد اهلجــوم ال ــا اتمــح م ــلا م ــت، وا ــداد الالقل ــة يف كيل يف  بعأل
وأنلـا  الـدين ملـؤوليلتراا ع ـو. وَّين      “املراسطـون ” باط/ف اير، واللم أعل ت  ركتا  ١2

ضــد املــدنيلني  يلاــة العأليــن سشــدة اــلو اهلجاــات الــط ت اــلاا ايااعــات املتطرفــة واإل ااسيلــة  
وضد ايااعات امللـلحة املوم عـة ومـوات مـايل والقـوات الارنلـيلة، وكـللك ضـد سعألـة األمـم           

وأكـر    املتحدة الط ال تزاد تشدث ادفا للرجاات  ري املت ـالرة واملتطـو ة علـد  ـو متزايـد.     
 متألــث اهلجاــات الــط تلــترد  أفــرال  اــظ اللــجمم التــاسعني لنمــم املتحــدة   التأكيلــد علــد أن

َّىل افاكاـة. وأول أيمـا    رـا جرائم  رش مبوجإ القانون الدويل، وَّين ألعو َّىل تقدمي مرتدبيل
أعــرش يف اــلا اللــدل عــن أصــدة تعــااّم القلبيلــة أل ــر المــحايا و دومــات األ ــخاص  أن

 املع يلني، وكللك لشعإ و دومة مايل الللين ال يزاالن يعانيلان من  لائر يأسااا الماري.
و تفث اللعوسات امللتارة الط تواجررا موة سعألة األمم املتحدة من ال ا يلة العاليلـة،   - 60

فمجم عن البيلئة احلاليلة املتلاة سانعدام األمـن وانتشـا  أنشـطة االتـا  ساملخـد ات واإل اـاش،       
تشدث احتديات أم يلـة كـبرية أمـام البعألـة. وَّين أ ـجع مجيلـع البلـدان امللـا ة سقـوات والبلـدان           

 ة سأفرال  رطة، وايرـات املا ـة علـد اللـعيلد الأل ـائه، علـد مواصـلة جرولاـا لداالـة          امللا
 وأ ـث علـد   لـتويف معـايري األمـم املتحـدة.    ت تـد يإ وسـرامج  عـداتة  مبمجيلـع الو ـدات    تزويد
لقـد ات ايـيل  والشـرطة ذات األولويـة علـد      و للائر نامجمت األفـرال امللـاحة   اللريعال شر 

اللــاست. ومــع الوضــع يف االعتبــا  اللــعوسات الــط  مالتقريــر ويف تقريــر ال حــو الــوا ل يف اــلا
صولفت، تعاث األمانة العامة مع البلدان امللا ة سقوات وسأفرال  رطة علد احتديـد اخلطـوات   
العاليلة للوفاء ساملعايري املطلوسة. وَّين ألعو الدود األعماء الط اـه يف وضـع ميد  ـرا مـن لعـم      

 قوات َّىل أن تقوم سللك.البلدان امللا ة س
أن  ، الـط يـتعني عليلرـا   علـد احلدومـة  يف عايـة املطـا    ويعتاد احتقيلت اال تقرا  يف مـايل   - 6١

إلصــجمح مطــاع  20١٤ت قــيلح ا ــتراتيلجيلة عــام َّ ــراا تقــدم يف  تدألــا جرولاــا، سلــبث م ــرا
ون األمـص علـد   ئتجم ، ومن  جمد تعزيـز التعـا  الت ليلقيلة واالاألمن سغيلة كاالة مشا كة كثٍّ من 

اللعيلد اإلمليلاه. ونفرا لطاسع التحديات األم يلة الـلم يتجـاوا احلـدول الوط يلـة، أكـر  التأكيلـد       
علد ضرو ة ميلام احلدومة ستعزيز وجول القـوات امللـلحة املاليلـة يف الشـااد، وهتيلئـة سيلئـة مواتيلـة        

م املتحـدة. وأ ـيلد   سقد  أك  لتحقيلت اللـجمم الشـامث وَّمتـام العاـث الـلم تمـطلع سـو سعألـة األمـ         
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التطـر    جرولاـا ملدافحـة   لحدومـة يف للعاـا   رش أفريقيلـا  سااللتزام القوم اللم تبديو م طقة 
َّاـاا واليتـرا يف    امللحوش سـالع ا، وكـللك َّااء سعألـة األمـم املتحـدة يف جرولاـا الراميلـة َّىل       
عـاون األمـص علـد    سيلئة أم يلة متقلبة. وتقا األمـم املتحـدة علـد أابـة اال ـتعدال لـدعم آليلـات الت       

مــايل يف  زم االاحتـال األفريقــه َّجراءاــا َّىل اللـعيلد اإلمليلاــه، مبــا يف ذلــك ايـا ة التقيلــيلم الــط يعتــ  
 يلاة املقتر ات املتعلقة س شر موة تد ث َّمليلايلة. وَّين أ جع علد َّسداء املزيد مـن التعـاون مـن    

بعألـة سشـأن القمـايا    المـة و دواحلجانإ سلدان امل طقة لون اإلمليلايلة من أجـث تعزيـز التعـاون مـع     
ــتخبا ية    ــات اال ـ ــالد املعلومـ ــدول وتبـ ــأمن احلـ ــة سـ ــجمد  املتعلقـ ــن  ـ ــللك مـ ــتراتيلجيلة ، وكـ ا ـ

. وأول أيمــا أن أثـص علــد ايرــول الــط تبــلهلا ا اوعــة  املتحــدة املتداملــة مل طقــة اللــا ث األمـم 
 .اخلاا يلة مل طقة اللا ث لعاا هللو امللاعه

الزيالة يف انتراكات  قـوة اإلنلـان والتجـاواات املرتدبـة يف     ويلاو ين القلت سشأن  - 62
مدافحــة اإلفــجمت مــن   بعألــة، َّضــافة  َّىل ســطء التقــدم يف الجمــاد  قــوة اإلنلــان الــط وثقتــرا  

العقاش. َّذ ليلس من املادـن التوصـث َّىل  ـث لائـم للـزناع يف مـايل مـن لون احتقيلـت امللـاءلة.          
 ــاذ اإلجــراءات اي ائيلــة الجمامــة وتقــدمي مــرتديب  وَّين ألعــو  ــلطات مــايل َّىل اإل ــراع يف ا 

انتراكات وتاواات  قوة اإلنلان َّىل افاكاة. وأ ث احلدومة أيمـا علـد االلتـزام سـأعلد     
يف جمـاد  قـوة اإلنلـان    الدوليلـة  املعايري املتعلقة سأصـود افاكاـات، والتقيلـد أيمـا سالتزاماهتـا      

واـاد مـايل. وَّين أ  ـإ سالتقـدم افـرا يف      ع د ت ايلل عاليلـات مدافحـة اإل اـاش يف و ـط     
عاث ي ة احلقيلقة والعدالة وامللاحلة. وأ جع األطرا  يف مـايل علـد كاالـة أال يـؤلم تعـيلني      

 أعماء اللج ة اإلضافيلني َّىل تليليلس اللج ة وتقويض ملداميلترا.
اد وال تزاد َّعالة اخلـدمات األ ا ـيلة وَّنشـاء األنشـطة املـد ة للـد ث يف و ـط واـ         - 63

البلد تدتله أ يلة  ا ـة ملعايـة الشـوا ث امللـتارة علـد اللـعيلد اإلنلـاين، وملـألة البطالـة          
الـلم ت شـرو ايرـات الع يلاـة      للادر املتشـدل سني الشباش واملقاتلني اللاسقني اللين ام عرضة 

 . وَّين أ جع احلدومة سقوة علد أن تواصث جرولاا لتو يلع نطـاة ويرول التج يلد الط تبلهلا
يف امل ــاطت الو ــطد والشــااليلة، ليلــث قــرم ضــاان   األ ا ــيلة تغطيلــة اخلــدمات االجتااعيلــة

ا ــتاالة ا تاعــات افليلــة املتــأثرة ســالزناع مــن مدا ــإ اللــجمم الــط طــاد انتفا اــا. وألعــو    
ا تراتيلجيلة الت ايلة للا ـاطت الشـااليلة، الـط جـر  تقـدميرا       يف احترا تقدمااحلدومة أيما َّىل أن 

ــا يس يف        ــايل املعقــول يف س ــدويل لإلنعــاش االمتلــالم والت ايلــة يف م ــؤمتر ال تشــرين  22يف امل
َّىل ال ـــروض سلـــ دوة الت ايلـــة امللـــتدامة الـــلم تعرـــدت   ساإلضـــافة، 20١5األود/أكتـــوسر 

َّىل  20١6د مـد  الاتـرة املاتـدة مـن عـام      مليلون يـو و علـ   ٤50احلدومة سامللا ة فيلو مببلد 
 .20١8عام 
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وأ ــريا، أول اإلعــراش عــن لعاــه الدامــث ملاأللــه اخلــاص ايديــد ملــايل،  ئــيلس سعألــة   - 6٤
األمم املتحدة املتداملة املتعدلة األسعال لتحقيلت اال تقرا  يف مايل، حماد صـاا ال فيلـا، الـلم    

عاليلــة  ث سشــدث مألاــر مــع مجيلــع الشــركاء يفألرــر نشــاطا ال يعــر  الدلــث، وألاــة  َّااء العاــ
اللجمم، والتزاما تاو أفرال األمم املتحدة العاملني يف سيلئة مليلئة سالتحديات. وأثـص علـد أعمـاء    
ــدعم املقــدم سا ــتارا  َّىل األطــرا  يف مــايل. وأول أيمــا أن أ ــيلد      ــدويل لل فريــت الو ــاطة ال

دة والبلــدان امللــا ة سقــوات والبلــدان  َّ ــالة  اصــة سالرجــاد وال لــاء مــن سعألــة األمــم املتحــ  
وأعـرش   .امللا ة سأفرال  رطة علد التااين الـلم يفررونـو وعلـد َّ ـرامرم يف أنشـطة البعألـة      

دثٍّ من االاحتال األفريقه، وايااعة االمتلالية لدود  رش أفريقيلـا، واالاحتـال   أيما عن امت اين ل
ــائه، ووكــاالت األ    ــد اللــعيلد الأل  ــا،   األو وة والشــركاء عل ــم املتحــدة وصــ اليقرا وسراجمر م

وامل فاات  ري احلدوميلة، ومجيلع الشركاء ا  رين، والدـألري م ـرم يعالـون يف لـرو  صـعبة      
ويواجرون هتديدات  طرية يف سيلئة معالية، لإل رام املقدم يف  ـبيلث لعـم اللـجمم واال ـتقرا      

 .مايل يف
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 املرفت
دلة األسعال لتحقيلـت اال ـتقرا  يف مـايل مـن     سعألة األمم املتحدة املتداملة املتعموام   

 20١6آذا /ما س  ١5األفرال العلدريني وأفرال الشرطة يف 
 

 البلد

 عنصر الشرطة العنصر العسكري

  ضباط األركان والوحدات
عناصر الشرطة من خارج 

 جمموع أفراد الشرطة وحدات الشرطة املشكلة الوحدات املشكلة
 اجملموع النساء   الرجال     اجملموع النساء   الرجال    اجملموع النساء   الرجال    اجملموع النساء   الرجال  

             ألبانيلا             
             ايزائر

             األ ج تني
             أ ميل يلا
             أ تراليلا
             ال الا

 ١٤0  ١٤0 ١٤0  ١٤0    ٤66 ١  ٤66 ١ س غجملي 

          7  7 سلجيلدا

 ١70 ١ ١69 ١٤0  ١٤0 30 ١ 29 259  259 س ن

          3  3 سوتان

ــا ــة ع املتعـــــدلة   سوليلايلـــ )لولـــ
 القوميلات(

            

          2  2 البو  ة واهلر ك

             سوتلوانا

             ال اايث

             سروين لا  اللجمم

             سلغا يا

 23 2 2١    23 2 2١ 72١ ١ 29 692 ١ سو كيل ا فا و

 ١3  ١3    ١3  ١3    سو وندم

          302 ١3 289 كابوليا

 20  20    20  20 2  2 الدامريون

             ك دا

             مجرو ية أفريقيلا الو طد

 ٤  ٤    ٤  ٤ ٤٤7 ١  ٤٤7 ١ تشال

              يلله



S/2016/281 
 

 

16-04470 25/29 

 

 البلد

 عنصر الشرطة العنصر العسكري
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          ٤02 ١5 387 اللني             

             كولومبيلا

             الدونغو

             كوت لياوا 

             كرواتيلا

             م ص

          ١  ١ ايارو ية التشيلديلة

 6 ١ 5    6 ١ 5    مجرو ية الدونغو الدميقراطيلة

          ١9 ١ ١8 الدامنر 

 ١  ١    ١  ١    جيلبويت

             لوميل يلدا

             ايارو ية الدوميل يلديلة

             َّكوالو 

          68  68 ملر

          92 ٤ 88 الللاالو 

          ١  ١ َّ تونيلا

             َّثيلوسيلا

             فيلجه

          ٤  ٤ ف ل دا

 9  9    9  9 29  29 فرنلا

              اسون

          ٤  ٤  امبيلا

 ١9 3 ١6    ١9 3 ١6 ١8  ١8 أملانيلا

          2١8  2١8  انا

             م ص

              ري الا

              واتيلااال

 3  3    3  3 85٤ 6 8٤8  يل يلا

          ١  ١ سيللاو - يل يلا 
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             ا دو اس             

             ا غا يا

             يلل داأ

             اهل د

          ١٤6 ٤ ١٤2 َّندونيلليلا

             أيرل دا

             َّ رائيلث

          2  2 َّيطاليلا

             جامايدا

             اليلاسان

 2  2    2  2 ١  ١ األ لن

             كااا لتان

          7 ٤ 3 كيل يلا

             مري يلز تان

          ١  ١ التايلا

             ليللوتو

          ٤9 2 ٤7 ليل يا

             ليلبيلا

             ليلتوانيلا

             لدلا غ

 2  2    2  2    مد شقر

             مجموم

             ماليلزيا

             مو يتانيلا

             مولدوفامجرو ية 

             م غوليلا

             ايبث األ ول

             املغرش

             مواامبيلت
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             ناميلبيلا             

          ١50 ٤ ١٤6 نيلباد

 23 5 ١8    23 5 ١8 ٤9١ 30 ٤6١ اول دا

             نيلوايل دا

 ١2  ١2    ١2  ١2 86٤ 6 858 ال يلجر

 ١٤2 3١ ١١١ ١٤0 3١ ١09 2  2 89 ١3 76 نيلجرييا

          80 9 7١ ال رويج

             ساكلتان

             ساالو

             ساسوا  يل يلا ايديدة

             سا ا وام

             سريو

             الالبني

             سول دا

          2  2 ال تغاد

             مطر

             كو يامجرو ية 

 2  2    2  2 ١  ١  ومانيلا

             االاحتال الرو ه

              واندا

              اموا

 298 6 292 280 ٤ 276 ١8 2 ١6 676 ١0 666 الل غاد

             صرسيلا

          8 ١ 7  رياليلون

               غافو ة

              لوفاكيلا

              لوفيل يلا

             ج وش أفريقيلا

             َّ بانيلا
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 البلد

 عنصر الشرطة العنصر العسكري

  ضباط األركان والوحدات
عناصر الشرطة من خارج 

 جمموع أفراد الشرطة وحدات الشرطة املشكلة الوحدات املشكلة
 اجملموع النساء   الرجال     اجملموع النساء   الرجال    اجملموع النساء   الرجال    اجملموع النساء   الرجال  

              رم الندا             

 5 3 2    5 3 2 223 2١ 202 اللويد

 3  3    3  3 ٤  ٤  ويلرا

             طاجيلدلتان

             تايل د

ــة مقــــــــــــدونيلا   مجرو يــــــــــ
  اسقا اليلو و جمفيلة

            

             ليلشط -تيلاو  

 ١٤3 6 ١37 ١٤0 6 ١3٤ 3  3 935 ١5 920 تو و

 ٤7 ١ ٤6    ٤7 ١ ٤6    تونس

 ١  ١    ١  ١    تركيلا

             أو  دا

             أوكرانيلا

ــدة  ــة املتحـــ ــا  املالدـــ ل يطانيلـــ
 العفاد وأيرل دا الشااليلة  

١ ١ 2          

             مجرو ية تزنانيلا املتحدة

          ١0  ١0 الواليات املتحدة األمريديلة

             أو و وام

             فانواتو

 9  9    9  9 7  7 اليلان

             اامبيلا

             امباسوم

 097 ١ 59 038 ١ 8٤0 ٤١ 799 257 ١8 239 68٤ ١0 ١88 ٤96 ١0 ا اوع   
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