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  تقرير األمني العام عن احلالة يف مايل    
    

  مقدمة  - أوالً   
، واليـــة بعثــة األمـــم املتحـــدة  )٢٠١٥( ٢٢٢٧ مبوجــب قـــراره  ،مــدد جملـــس األمـــن   - ١

، وطلـب  ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٣٠املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيـق االسـتقرار يف مـايل حـىت     
رز يف تنفيـذ اتفـاق السـالم واملصـاحلة يف     ، يركز على التقـدم احملـ  تنفيذهاإيلَّ أن أقدم تقريرا عن 

ــر معلومــات مســتكملة عــن          ــذا التقري ــدم ه ــه. ويق ــة لدعم ــة املتكامل ــود البعث ــى جه ــايل وعل م
ــؤرخ      ــري امل ــذ تقري ــايل من ــارس  ٢٨التطــورات الرئيســية يف م )، S/2016/281( ٢٠١٦آذار/م

جتديـد واليـة البعثـة املتكاملـة، مـع مراعـاة االسـتنتاجات والتوصـيات          ويتضمن توصيات بشأن
    بقيادة إدارة عمليات حفظ السالم. أُجرياملنبثقة عن االستعراض االستراتيجي الذي 

    
  التطورات السياسية الرئيسية  -  ثانيا  
  تنفيذ اتفاق السالم  -ألف   

شــهدت الفتــرة قيــد االســتعراض إحــراز بعــض التقــدم يف تنفيــذ اتفــاق الســالم. ومــع      - ٢
ــة متـــأخرة عـــن موعـــدها وال تـــزال     ــة بصـــورة إمجاليـ ــهاذلـــك، ظلـــت العمليـ العديـــد  تعترضـ

  التحديات.  من
  

  التدابري السياسية واملؤسسية    
أيـام يف   آذار/مارس، قامت تنسيقية حركات أزواد بافتتاح منتدى مدتـه أربعـة   ٢٨يف   - ٣

منــه يف البدايــة اختتــام جولــة احملادثــات بــني الطوائــف وداخــل الطائفــة    الغــرضكيــدال، كــان 
. وخالفـا للخطـة األصـلية،    ٢٠١٥يف النفيس يف تشـرين األول/أكتـوبر    انطلقتالواحدة، اليت 

مشـــاركتهما نظـــرا لعـــدم متكـــن احلكومـــة  وائـــتالف اجلماعـــات املســـلحةســـحبت احلكومـــة 
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أهــداف  ا بشــأنمــن التوفيــق بــني وجهــات نظرمهــ  علــى االتفــاق حة املوقعــةواجلماعــات املســل
  .تنظيمه إسهامها املايل يف املنتدى ومشاركة احلكومة، على الرغم من

ــة اجلماعـــات     ٣١ويف   - ٤ ــنقح مدونـ ــا يـ ــة قانونـ ــة الوطنيـ آذار/مـــارس، اعتمـــدت اجلمعيـ
 مناطق غـاو وكيـدال وميناكـا    اإلقليمية. وسيمهد هذا القانون الطريق إلنشاء إدارات مؤقتة يف

يرمـي إىل  من أعضاء املعارضة يف اجلمعية الوطنيـة   ١٥ به تقدم إثر التماسوتاوديين ومتبكتو. و
 .مــع الدســتور متوافــقالقــانون  بــأن أيار/مــايو ٥، قضــت احملكمــة الدســتورية يف إلغــاء القــانون

    أيار/مايو. ١٠وأصدر الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا القانون رمسيا يف 
 احملـافظ كيـدال. وأدى   ملنطقةاجلديد  احملافظآذار/مارس، عني جملس الوزراء  ٣١ويف   - ٥

لتــرأس املنطقــتني  اللــذان مت تعيينــهما احملافظــانأيار/مــايو، يف حــني أدى  ٥الــيمني القانونيــة يف 
ناكا (اليت كانت يف السابق جزءا من منطقة غاو) وتـاوديين (الـيت كانـت    مي يفاملنشأتني حديثا 

نيســان/أبريل،  ٧آذار/مــارس و  ٣١يف الســابق جــزءا مــن منطقــة متبكتــو) الــيمني القانونيــة يف  
يف متبكتـو،  مقيمـا  تـاوديين   حمـافظ على التوايل. وبسبب الصـعوبات األمنيـة واللوجسـتية، يظـل     

أيار/مــايو، كــان ثالثــة مــن أصــل مخســة  ١٨وحــىت  يف غــاو. امقيمــ كيــدال حمــافظبينمــا يظــل 
يف  ٥٣يف الشمال، بينما بلغت نسبة التحاق الـوالة مبنـاطقهم    التحقوا كل مبنطقتهقد  حمافظني
). واخنفض العدد اإلمجايل للمسؤولني احلكوميني املتغيبني عـن مراكـز   ٣٢من أصل  ١٧املائة (

غ عنـها يف تقريـري السـابق إىل    يف املائـة املبلَّـ   ٤٩ مـن نسـبة   الـوالة عملهم على مسـتوى نـواب   
يف املائــة، ويعــزى ذلــك أساســا إىل إنشــاء منــاطق جديــدة. وُنقــل أربعــة قضــاة إىل هيئــات  ٣٢

أبريل، افتتحـت حمكمــة  نيســان/ ٧قضـائية يف غــاو ومتبكتـو مبســاعدة مـن البعثــة املتكاملـة. ويف     
ــو)، لريتفــ أبواهبــا يف  ــة يف   غورمــا راروس (منطقــة متبكت ع بــذلك عــدد اهليئــات القضــائية العامل

 تعيينـات رئيسـية   لـس الـوزراء عـدة   جم أجـرى نيسان/أبريل،  ٢٧املنطقة إىل ثالث هيئات. ويف 
  ومتبكتو.    غاو وكيدال وموبيت مناطق يف منها مناصب برتبة الوايل ونائب الوايل

ل، نيسـان/أبري  ١٢أحرز تقـدم أيضـا فيمـا يتعلـق باجلـدول الـزمين لالنتخابـات. ويف        و  - ٦
تنظـيم  ؛ و٢٠١٦أيلول/سـبتمرب   ٢٥إجـراء االنتخابـات احملليـة يف     أعلن وزيـر اإلدارة اإلقليميـة  

ــه إنشــاء جملــس     ــرح خالل ــاين/نوفمرب  لاســتفتاء دســتوري، ُيقت ؛ ٢٠١٦لشــيوخ، يف تشــرين الث
نيسـان/أبريل، أصـدرت    ٢٠. ويف ٢٠١٧انتخابات إقليميـة يف النصـف األول مـن عـام     عقد و
  كومة مرسوما يقضي بإنشاء جلنة من اخلرباء من أجل تنقيح الدستور.  احل
اجتماعهـا الثـامن يف    االتفـاق نيسان/أبريل، عقدت جلنـة متابعـة    ٢٦ و ٢٥ويف يومي   - ٧

ــذ االتفــاق، وال ســيما فيمــا يتعلــق       ــل بتنفي بامــاكو، حيــث أكــد أعضــاؤها احلاجــة إىل التعجي
بعــرض التــدابري الــيت اختــذهتا،  بــاإلدارات املؤقتــة واآلليــات األمنيــة. ويف حــني قامــت احلكومــة  
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ــة، أعربــت اجل      يف مبــا ــانون اجلماعــات اإلقليمي ماعــات ذلــك إنشــاء مــنطقيت ميناكــا وتنقــيح ق
يف رسـالة مشـتركة عـن أسـفها لعـدم إحـراز تقـدم بشـأن إنشـاء          علـى االتفـاق   املسلحة املوقعـة  

املسـائل املؤسسـية   بشـأن  اإلدارات املؤقتة، وأكدت من جديد ضرورة بذل املزيـد مـن اجلهـود    
عـن أسـفها للتـأخريات     بـت أيضـا  أعروقبل املضـي قـدما فيمـا يتعلـق جبوانـب األمـن والـدفاع.        

 وضع الصيغة النهائية لالسـتراتيجية اإلمنائيـة للمنـاطق الشـمالية، مبـا يف ذلـك اخلطـة        املسجلة يف
  الوطنية لالستجابة حلاالت الطوارئ.

وواصلت البعثة دعم وزارة املصاحلة الوطنية يف التحضـري ملـؤمتر الوفـاق الـوطين املزمـع        - ٨
وزارة املصـاحلة  آذار/مـارس، نظمـت    ٢٧و  ٢٥. ويف ٢٠١٦عـام  عقده يف وقـت الحـق مـن    

املشاورات املتعلقة مبايل بعـد انتـهاء   ” موضوع البعثة املتكاملة، مؤمترا بشأن الوطنية، بدعم من
مشـارك، وأسـفر عـن توصـيات بشـأن تنفيـذ االتفـاق         ١٠٠، حضره مع ما يزيد علـى  “الرتاع

  سُتعرض على مؤمتر الوفاق الوطين للنظر فيها.  
  

  التدابري الدفاعية واألمنية     
إىل اللجنـة التقنيـة األمنيـة قائمـة      /أبريل، قدمت تنسـيقية حركـات أزواد  نيسان ١٣يف   - ٩

مـن املقـاتلني بغـرض جتمـيعهم؛ ومل يقـدم االئـتالف بعـد قائمتـه يف هـذا           ١٨ ٠٠٠أولية تضـم  
مـا جمموعـه   توقعـات تشـري إىل    ٢٠١٣التقيـيم الـذي أجـري يف عـام      تضـّمن الصدد. ويف حني 

فقد قـام الفريـق العامـل املخصـص     معاً، أزواد واالئتالف قية حركات مقاتل من تنسي ٦ ٠٠٠
املعين برتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج بقيادة احلكومة فيما بعد بتنقـيح العـدد اإلمجـايل    

تشـييد مخسـة مواقـع جتميـع     املتكاملـة  . وبـدأت البعثـة   ٢٠١٦يف عـام  مقاتل  ١٠ ٠٠٠ليصبح 
ل مــن بــري (منطقــة متبكتــو)، وتيســاليت (منطقــة كيــدال)،  نيســان/أبريل يف كــ ٢٥جديــدة يف 

لـــوك وتابـــانكورت (منطقـــة غـــاو). أيار/مـــايو يف إي ١٥يف مث  ،وتـــني فاتيماتـــا (منطقـــة غـــاو)
أيار/مايو، أكملت البعثة تشـييد املواقـع الثالثـة األوىل يف ليكراكـار (منطقـة متبكتـو)،        ٢٠ ويف

وتشـمل   )، وذلك بدعم من صـندوق بنـاء السـالم.   وفافا (منطقة غاو) وإينيكار (منطقة ميناكا
  مجيع املواقع ترتيبات خاصة للمقاتالت.  

حرز تقدم يف إنشاء آلية التنسيق التشغيلي املسؤولة عـن تنسـيق الـدوريات املختلطـة     وأُ  - ١٠
يف غــاو. نشــاء مقرهــا ، وإعملياهتــالنهائيــة ملفهــوم ومحايــة مواقــع التجميــع، مــع وضــع الصــيغة ا

ــة إىل   ٨ ويف ــان/أبريل، ســـلمت احلكومـ ــة اآلنيسـ ــدء ٤٢ليـ ــة لبـ ــة،  مركبـ الـــدوريات املختلطـ
، وذلـك مـن خـالل    بـالتجهيزات الالزمـة   مقرهـا  لتزويـد متت املوافقة على أربعـة مشـاريع    كما

كــل مــن  قــدمبريل، الصــندوق االســتئماين لــدعم الســالم واألمــن يف مــايل. ويف هنايــة نيســان/أ 
أفرادها الذين سينضمون إىل الـدوريات املختلطـة يف   بئتالف قوائم أزواد واالتنسيقية حركات 
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م بعـد القـوائم املتعلقـة مبـنطقيت كيـدال ومتبكتـو. ومل تبـدأ بعـد الـدوريات          قدَّغاو، يف حني مل ُت
دوريـة يف الشـمال.    ٣٥١للبعثـة مـا جمموعـه    التـابعون  املختلطة. وأجرى املراقبون العسكريون 

حتقيقـات   مثانيـة انتهاكا حمـتمال لوقـف إطـالق النـار، مبـا يف ذلـك        ٢٢كما أجروا حتقيقات يف 
مشتركة مع األفرقة املختلطة للرصد والتحقق. لكنهم مل جيدوا دلـيال علـى حـدوث انتـهاكات     

  لوقف إطالق النار.
أيار/مايو، وافـق جملـس الـوزراء علـى مشـروع مرسـوم جديـد بشـأن اجمللـس           ١٨ويف   - ١١

أمهيــة  وللمجلــس الــوطين، يضــعه حتــت ســلطة رئــيس الــوزراء. الــوطين إلصــالح قطــاع األمــن
التجميـع؛ ونـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج؛        بشـأن تنفيـذ أحكـام االتفـاق    يف حامسة 

ــة؛   علــى االتفــاق وإدمــاج عناصــر اجلماعــات املســلحة املوقعــة   يف قــوات الــدفاع واألمــن املالي
ة املعنيـة بـاألمن. ومل تعـني اجلماعـات املسـلحة      والشرطة اإلقليميـة، واللجـان االستشـارية احملليـ    

ــة ــا يف  بعـــد املوقعـ ــةممثليهـ ــادة اإلدمـــاج    جلنـ ــريح وإعـ ــةنـــزع الســـالح والتسـ . اإلدمـــاج وجلنـ
املقاتلني السابقني، بدعم من البعثـة، بتنظـيم   شؤون نيسان/أبريل، قامت وزارة الدفاع و ٧ ويف

  ت الدفاع واألمن املالية.حلقة عمل ملناقشة إدماج املقاتلني السابقني يف قوا
  

  التطورات السياسية األخرى  -باء   
علــى  متيــزت الفتــرة املشــمولة بــالتقرير بعــدد مــن التطــورات داخــل اجلماعــات املوقعــة   - ١٢

ئـتالف مجاعـة منشـقة عـن     آذار/مارس، انضمت إىل صـفوف اال  ٢١وفيما بينها. ففي  االتفاق
ــة الشــعبية   تنســيقية حركــات أزواد،   ــة    ٧ويف  .ألزوادهــي اجلبه نيســان/أبريل، قامــت احلرك

الوطنية لتحرير أزواد بإعادة انتخاب بـالل أغ الشـريف بصـفته األمـني العـام للحركـة، وذلـك        
  يف ختام مؤمترها الثالث املعقود يف كيدال.  

  
  التعاون اإلقليمي    -جيم   

ديفــــوار، بســــام، كــــوت  -  غرانــــدالــــذي ُنفــــذ يف اإلرهــــايبيف أعقــــاب اهلجــــوم   - ١٣
آذار/مارس، وخلف عشـرات القتلـى و اجلرحـى مـن املـدنيني، اجتمـع وزراء الداخليـة         ١٣ يف

آذار/مــارس يف  ٢٤و  ٢٣بوركينــا فاســو، وكــوت ديفــوار، ومــايل والســنغال يف  مــنواألمــن 
ب أفريقيــا. وقــد أســفر التعــاون  أبيــدجان، واتفقــوا علــى تــدابري لتعزيــز التعــاون األمــين يف غــر  

شخصـا، مـن بينـهم ثالثـة مـاليني،       ١٥إلقـاء القـبض علـى     عناإليفوارية واملالية  السلطات بني
  ممن هلم صلة باهلجوم اإلرهايب الذي وقع يف غراند باسام.  

نيســان/أبريل، أجــرى االحتــاد األفريقــي زيــارة   ١آذار/مــارس إىل  ٢٠ويف الفتــرة مــن   - ١٤
عراض اخليـارات الراميـة إىل معاجلـة البيئـة     تقييمية أولية إىل مايل، بدعم من األمم املتحـدة السـت  
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غري املواتية اليت تعمل فيها البعثة املتكاملة يف مشـال مـايل. وواصـلت مفوضـية االحتـاد األفريقـي       
مبشـاركة كـل مـن األمـم املتحـدة واجلماعـة االقتصـادية         إضـايف التخطيط من أجل إجراء تقييم 

ــة وشــركاء آخــرين     ــدان املنطق ــا، وبل ــدول غــرب أفريقي ــاكو   ل ــد يف بام . وخــالل اجتمــاع عق
علـى   والنيجـر  ء أركان الدفاع من اجلزائر ومايل وموريتانياأيار/مايو، اتفق رؤسا ٦و  ٥ يومي

ــادل املعل      ــى تب ــز عل ــن خــالل التركي ــين م ــاوهنم األم ــز تع ــات واالســتخبارات وتشــديد   تعزي وم
  احلدود.  مراقبة

    
  التطورات األمنية الرئيسية  –ثالثا   

متظاهر يف كيـدال، احتجاجـا    ٥٠٠ و ٣٠٠ يصل إىليسان/أبريل، قام عدد ن ١٨يف   - ١٥
 حتولـت لطائرات تتوىل البعثة املتكاملـة حراسـته. و  لعلى وجود القوات الدولية، باقتحام مهبط 

أعمال عنف أسفرت عن مقتل اثـنني مـن املتظـاهرين وجـرح تسـعة آخـرين. وقـد         إىلاملظاهرة 
 املسـاعدة ، وهو مـا أدى إىل زيـادة عرقلـة إيصـال     املطارأحلق املتظاهرون أضرارا بالغة مبنشآت 

إىل السكان احملليني وعمليات البعثـة املتكاملـة. وبعـد ذلـك بيـومني، حتولـت مظـاهرة         ةاإلنساني
أعمال عنف. وانسحب األفراد النظاميون التابعون للبعثة من املطار تالفيـا   أخرى يف املطار إىل

 نيســان/ ٢١ د التنســيقية املنتشــرين هنــاك. ويفملزيــد مــن التصــعيد، شــأهنم يف ذلــك شــأن أفــرا 
أبريـل، قـدم منظمـو املظـاهرات سلسـلة مـن املطالـب، مبـا يف ذلـك وقـف املضـايقات املزعومـة             

ــية. ويف واالحتجـــاز التعســـفي مـــن جانـــب   ويف أعقـــاب نيســـان/أبريل،  ٢٩القـــوات الفرنسـ
ممثلـي اخلـاص مـع خمتلـف احملـاورين، أخلـى املتظـاهرون املطـار؛ واسـتعاد           احملادثات اليت أجراها

أفراد التنسـيقية، مبـا يف ذلـك وحـدة ملكافحـة اإلرهـاب تابعـة للحركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد،           
يقات األولية اليت أجرهتا البعثة املتكاملة إىل حتديـد  على أمن املطار. ومل تتوصل التحق مسيطرهت

  مالبسات وفاة الشخصني؛ وتواصل البعثة حتقيقاهتا يف هذا الصدد.
  

  وغريها من اهلجمات املتكافئة غري اهلجمات    
ــة      - ١٦ ــالتقرير، واصــلت اجلماعــات املتطرف ــرة املشــمولة ب ــة خــالل الفت واجلماعــات  العنيف

اإلرهابيــة شــن هجمــات معقــدة ضــد قــوات الــدفاع واألمــن املاليــة والقــوات الفرنســية والبعثــة 
هجومـاً ضـد البعثـة، معظمهـا وقعـت يف       ١٥املتكاملة. ووردت تقارير تفيد وقوع ما جمموعه 

مـن   ١١من حفظة السالم ومتعاقد مـدين واحـد، وجـرح     ٥منطقة كيدال، أسفرت عن مقتل 
 مـن عمـالً   ٢٠ جمموعـه  مـا  قـد شـهدت   السـابق  بـالتقرير  املشـمولة  الفتـرة  كانتوة. أفراد البعث
غـري أن اهلجمـات مـا فتئـت      .جرحيـاً  ٦١ و قتلـى  ١٠أسـفرت عـن سـقوط     العدائيـة،  األعمال

تزداد تعقيداً وتطوراً، حيث ُيستخدم فيهـا مـزيج مـن األجهـزة املتفجـرة علـى جوانـب الطـرق         
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ــة نصــب الكمــائن. ف  ــايو ١٨فــي وتقني ــى طــول حمــور تيســاليت   ، وأيار/م ــة   -عل غــاو (منطق
قافلة للبعثة بواسطة قـذائف اهلـاون ونـريان     املعتدين مبهامجةعدد غري معروف من  قامكيدال). 

كيلـومتراً   ١٥يدوي الصـنع علـى بعـد حـوايل      اتفجرم اجهازاألسلحة الصغرية بعد أن داست 
آخـرين جبـروح. وإضـافة إىل     ٣م وإصابة من حفظة السال ٥مشال أغيلهوك، مما أدى إىل مقتل 

ــو)،   -أيار/مــايو، علــى طــول حمــور غوســي    ٣ذلــك، ويف  ــزا (منطقــة مبكت ــامدوينت حــوايل  ق
قافلـة تابعـة للبعثـة بواسـطة األسـلحة الصـغرية بعـد أن داسـت جهـازا           من املعتدين مبهامجة ٢٠

هجمـات   ٩وقـوع  أسفر عن جرح اثنني من حفظة السالم. وجـرى اإلبـالغ عـن     متفجرا، مما
 نيسـان/  ١٢ضد القوات املسـلحة املاليـة وهجـومني ضـد القـوات الفرنسـية، مبـا يف ذلـك يـوم          

جنـود فرنسـيني بعـد أن داسـت املركبـة الـيت تقـود قافلتـهم لغمـاً أرضـياً يف            ٣أبريل، حني قُتل 
 منطقة كيدال، وهو هجوم تبنته الحقاً حركة أنصار الدين.

ــور   آذار/مــارس، ُنفــ  ٢١ويف   - ١٧ ــدق أزاالي ن ــى فن -Azalai Nordســود ( -ذ هجــوم عل

Sud   ــر ــاكو، حيــث مق ــة) يف بام ــة ل  بعث ــدريب التابع ــل أحــد    يف األورويب الحتــادالت ــايل. وقُت م
  من املشتبه فيهم يف باماكو. ٣على أيدي حراس الفندق، بينما أُلقي القبض على  املهامجني

ونفــذت القــوات الفرنســية والقــوات املســلحة املاليــة عمليــتني مشــتركتني ملكافحــة           - ١٨
اإلرهاب يف كل من غورما (منطقة متبكتو) وأنسونغو (منطقة غـاو)، يف حـني نفـذت القـوات     
املســلحة املاليــة ثــالث عمليــات ملكافحــة اإلرهــاب يف مــنطقيت مــوبيت وســيغو، ممــا أســفر عــن    

نيسـان/أبريل، مـدد جملـس الـوزراء حالـة       ١٣ملشتبه فيهم. ويف من ا ٤٩يقل عن  ال اعتقال ما
  متوز/يوليه. ١٥الطوارئ الوطنية إىل غاية 

  
  محاية املدنيني    

شـكلت هـذه    حيـث  املـدنيني،  يتهـدد  خطر أكرب تشكِّل املسلح السطو أعمالال تزال   - ١٩
ــال ــبة األعم ــة يف ٣٠ نس ــن املائ ــوع م ــها  احلــوادث جمم ــغ عن ــن  يف املبل ــا كــل م ــوبيتو وغ  ،م

 العنيفـة  واسـتمرت اجلماعـات املتطرفـة    .متبكتـو  يفمن احلوادث املبلغ عنها  املائة يف ٤٠ نسبةو
املدنيـة واملخـربون    اخلدمـة  موظفـو واجلماعات اإلرهابية يف هتديد وختويف املـدنيني، مبـن فـيهم    

  املزعومون للقوات املالية والقوات الدولية، يف املناطق الوسطى والشمالية.
واخنفض العنف الطائفي خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف ميناكا. ويف منطقـة مـوبيت،     - ٢٠

ازدادت حدة التوترات بني بعض أعضاء قبـيليت بامبـارا وفـوالين، ووردت تقـارير تفيـد ظهـور       
نيســـان/أبريل، هـــاجم  ٣٠جمموعـــات جديـــدة للـــدفاع عـــن الـــنفس يف دوينتـــزا وكونـــا. ويف 

ماليمانا (منطقة موبيت)، مما أسـفر عـن مقتـل نائـب      من بالقرب مركبة اهلوية جمهولو مسلحون
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 للسـلطات  ووفقـاً لعمدة ديـورا (دائـرة تينينكـو) باإلضـافة إىل زعـيم الشـباب يف قبيلـة بامبـارا.         
 عـن  يقـل  ال ما مقتل عن أبريل/نيسان ٣٠ منذفقد أسفرت االشتباكات العنيفة الدائرة  احمللية،
 .فـوالين  مـدنياً مـن قبيلـة    ٨٢٧ قرابة وتشريد )فوالينقبيلة  مون إىلهم ينتمن ٢٣( شخصاً ٢٦
ــة        ٥ويف  ــيم احلال ــرة تينينكــو مــن أجــل تقي ــدة كــاريري يف دائ ــد وزاري بل ــايو، زار وف أيار/م

بينمـا أنشـأت    قضـائي،  حتقيـق جـرى فـتح    الحـق،  وقـت  ويفواحتواء تصـاعد أعمـال العنـف.    
 وتيســري التــوترختفيــف حــدة  أجــل مــن املنطقــة يف مؤقتــاً وجــوداً املاليــة واألمــن الــدفاع قــوات

ويف أعقاب املعلومـات الـواردة يف تقريـري السـابق بشـأن       .األحداثاجلارية بشأن  التحقيقات
ــن    ــرة مـ ــة يف الفتـ ــة، نظمـــت البعثـ ــتباكات العنيفـ ــه   ٢٥إىل  ٢١االشـ ــا جمموعـ ــارس مـ آذار/مـ

ن املـدنيني الـذين كـانوا قـد     م ٥٠٠دورة بشأن التعايش السلمي، شارك فيها ما يزيد عن  ١٦
  فروا من الرتاعات القبلية األخرية يف إينيكار (منطقة ميناكا).

دوريـة مشـتركة مـع     ٢ ٠٤٩وخالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، أجـرت شـرطة البعثـة         - ٢١
الشــرطة املاليــة يف املنــاطق احلضــرية، بينمــا واصــلت قــوة البعثــة ترســيخ وجودهــا ودورهــا يف     

ــة مــن أنســونغو (منطقــة غــاو) وكيــدال وميناكــا، باإلضــافة إىل منطقــة متبكتــو.     املنطقــة القري ب
وأجرت قوة البعثة أيضاً دوريات مشتركة مـع القـوات املسـلحة املاليـة يف بلـدات تقـع يف غـاو        

بتوعيــة مــا جمموعــه    باأللغــام املتعلقــة إلجــراءاتا دائــرةوميناكــا ومــوبيت ومتبكتــو. وقامــت    
املتفجرات يف املناطق املتضررة مـن الـرتاع يف املنـاطق الوسـطى      شخصاً بشأن خماطر ١٦ ٦٦٨

  جهازا متفجرا. ٣٨٦والشمالية، وقامت بتدمري 
    

  حقوق اإلنسان  –رابعا   
 .بـالتقرير  املشـمولة  الفتـرة  خـالل  بـالغ  قلـق  مصدر تشكل اإلنسان حقوق حالةظلت   - ٢٢

 والقــانون اإلنســان حقــوق جمــال يف املرتكبــة والتجــاوزات االنتــهاكات توثيــقب البعثــة وقامــت
قـوات الـدفاع واألمـن املاليـة وتنسـيقية حركـات أزواد واالئـتالف         جانب من اإلنساين الدويل

ــا جمموعــه           ــن م ــغ ع ــة العنيفــة. وجــرى التبلي ــات املتطرف ــلحة واجلماع ــات املس ــائر اجلماع وس
د مـا ال يقـل   حالة من االنتهاكات والتجاوزات اخلطرية يف جمال حقوق اإلنسان، مع حتدي ٩٦

ال يقــل عــن  حالــة، تشــمل مــا ٣٤طفــالً، مقارنــة مــع تســجيل  ٣١ضــحية، منــهم  ١٣١عــن 
تتعلـق   حـاالت  ٧ احلـاالت  هـذه  مشلـت  وقـد ضحية، يف الفترة املشمولة بـالتقرير السـابق.    ٥٣
 ظــروفحــاالت تنطــوي علــى  ٣و  القســري؛ واالختفــاء مــوجزة بــإجراءات واإلعــدام لقتــلبا

ــاة؛ إىل أفضــت الإنســانية احتجــاز ــد     ١٣و  الوف ــان بتجني ــة؛ وحــالتني تتعلق ــة ســوء معامل حال
 والنـهب؛  البتزازحالـة تتعلـق بـا    ١٨؛ و القـانوين  حالـة تتعلـق باالحتجـاز غـري     ٣٠األطفال؛ و 
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ءات قضــائية ال مــربر هلــا بســبب  حالــة تتعلــق بــإجرا  ٢٢وحالــة واحــدة تتعلــق بــالتخويف؛ و  
ماعات املسلحة لألطفال واستخدامهم هلـم، والـذي مشـل    فعالية التحقيق. وكان جتنيد اجل عدم
طفالً، مبعـث قلـق بوجـه خـاص. وقـد وثقـت البعثـة يف إحـدى احلـاالت املـذكورة أعـاله             ٢٩

 الـنفس  عـن  للـدفاع  إمغاد طوارق مجاعةصبياً، على يد  ١٣فتاة و  ١٤طفالً، منهم  ٢٧جتنيد 
)، اليت تعـد جـزءاً مـن ائـتالف اجلماعـات املسـلحة. وكانـت هنـاك ادعـاءات          (غاتيا وحلفائهم
  .ما هلواستخدامه ألطفالل غاتيا مجاعة جتنيدبشأن  أخرى موثوقة
أفـراد بتـهم تتعلـق باإلرهـاب،      ١٠٣وخالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، جـرى اعتقـال        - ٢٣

، وكـذلك يف منـاطق غـاو ومـوبيت     اعتقلتهم قـوات الـدفاع واألمـن املاليـة يف بامـاكو      ٨٠منهم 
آخــرين اعتقلتــهم القــوات الدوليــة يف الشــمال. وأفــادت تقــارير بــأن    ٢٣وســيغو ومتبكتــو، و 

) ٧)، ولسـوء املعاملـة (  ٥)، وللتعـذيب ( ٣من هؤالء تعرضوا لإلعدام بإجراءات موجزة ( ١٥
 ظـل  حـني  يف ف،االئـتال  مـن  مقـاتلني  ٦ حتتجز التنسيقية وظلت وذلك على يد القوات املالية.

 حـددت  قـد  البعثـة  كانـت  ،يومـا /أيـار  ١٨يف و .التنسـيقية  مـن  واحـداً  مقـاتالً  حيتجـز  االئتالف
 وهــمأطفــال،  ٥ بينــهم مــن واإلرهــاب، بــالرتاع متعلّقــة ألســباب حمتجــزاًشخصــاً  ٢٩٥ هويــة

ويشــكل اســتمرار احتجــاز  .البلــد أحنــاء مجيــع يف الدولــة تــديرها احتجــاز مرافــق يف مودعــون
ــة يف     ــزام احلكومـ ــهاكاً اللتـ ــال انتـ ــه  ١األطفـ ــزين    ٢٠١٣متوز/يوليـ ــال احملتجـ ــليم األطفـ بتسـ

  .األطفال حبماية معنيةمدنية  جهات إىل املسلحة باجلماعات الرتباطهم
وعقدت وزارة العدل وحقوق اإلنسان جلسـات عمـل شـهرية مـع البعثـة السـتعراض         - ٢٤

ــهاكات   ــد ُعقــد أول اجتمــاع يف      ومعاجلــة انت ــة. وق ــة مــن جانــب البعث حقــوق اإلنســان املوثق
ويف تطــور إجيــايب علــى مســتوى مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، قضــت      نيســان/أبريل.  ١٤

ــة يف ســياق جلســات احملاكمــة الــيت بــدأت يف بامــاكو ومــوبيت يف      أيار/مــايو،  ٢حمكمــة جنائي
اب جرائم خطرية منها أعمـال التنظـيم   باحلكم على اثين عشر شخصا وجهت إليهم هتم بارتك

اإلجرامي واإلرهاب. وقد أُطلق سراح بعض هؤالء األشخاص يف إطـار تـدابري بنـاء الثقـة بـني      
ويف . ٢٠١٥إىل  ٢٠١٣خـالل الفتـرة مـن     احلكومة واجلماعات املسلحة املوقعة على االتفـاق 

ــوزراء جملــس اعتمــدنيســان/أبريل،  ٣٠ ــانون مشــروع ال ــة صــالحإل ق ــة اللجن ــوق الوطني  حلق
 بـاريس  ملبـادئ  وفقـاً اإلدارة الذاتية واالستقالل من الناحية املالية  من مزيد على ينص اإلنسان،

  ).، املرفق٤٨/١٣٤ العامة اجلمعية قرارانظر (
نيسان/أبريل، قامت ممثليت اخلاصة املعنيـة بـالعنف اجلنسـي     ١٧إىل  ١١ويف الفترة من   - ٢٥

يف حاالت الرتاع بزيارة مايل، واتفقت مع السلطات املالية علـى وضـع إطـار مشـترك للتعـاون      
والعمل يف اجملاالت الرئيسـية، مـن قبيـل الوصـول إىل اخلـدمات وتوفريهـا؛ ومكافحـة اإلفـالت         
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 للجـيش صالحات التشريعية وتعزيز نظام العدالة؛ ووضع خطط عمـل حمـددة   من العقاب؛ واإل
حادثــا مــن  ٤٦وقــد وثــق صــندوق األمــم املتحــدة للســكان، مــن خــالل شــركائه،   .والشــرطة

  حادثاً مسجال يف الفترة املشمولة بالتقرير السابق. ٧٨حوادث العنف اجلنساين، مقارنة مع 
 الدوليــة اجلنائيــة للمحكمــة األوىل التمهيديــة الــدائرة أكــدت مــارس،/آذار ٢٤ ويف  - ٢٦
 املعــامل بتــدمري يتعلــق فيمــا بارتكــاب جــرائم حــرب  هــديالفقــي امل أمحــداملوجهــة إىل  تهمــةال

  .متبكتو يف والدينية التارخيية
    

  احلالة اإلنسانية  –خامسا   
اجلماعـات املتطرفـة واإلرهابيـة مـن العوائـق الرئيسـية الـيت حتـول          ووجـود ظل اإلجرام   - ٢٧

ــه. وقــد جــرى اإلبــالغ عــن وقــوع    دون إيصــال املســاعدات اإلنســانية إىل وســط مــايل   ومشال
حادثــاً أمنيــاً مــس اجلهــات الفاعلــة يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية، مقارنــة مــع أربعــة   ١١

اســتهدفت حتديــداً جهــات فاعلــة يف اجملــال اإلنســاين. حــوادث يف الفتــرة الســابقة، ثالثــة منــها 
 هلجـــومنيســـان/أبريل، تعرضـــت قافلـــة إنســـانية تابعـــة ملنظمـــة غـــري حكوميـــة دوليـــة  ٢٩ ويف
وأثـرت األضـرار الـيت حلقـت      .نساينيف اجملال اإل عاملني ٣ إصابة عن أسفر مما غاو، منطقة يف

ــدال خــالل حــادث    ــى التحركــا   ١٨مبطــار كي ــاملني يف اجملــال   نيســان/أبريل عل ــة للع ت اجلوي
وإليها. ومع ذلك، واصـلت اجلهـات الفاعلـة اإلنسـانية تقـدمي املسـاعدات        اإلنساين من كيدال

  والتخطيط لتعزيز وجودها يف منطقة كيدال.
وأدى استمرار تدهور احلالة األمنية يف أجزاء من منطقة مـوبيت، والتهديـدات املوجهـة      - ٢٨

يف دوائر دجيين ودوينتزا ومـوبيت وتينينكـو ويـووارو،     لّمني والطالبواملعضد السلطات احمللية 
مدرسـة   ٢٠يف املائة من املدارس يف هـذه املنـاطق. ويف منطقـة سـيغو، أُغلقـت       ٢٥إىل إغالق 

ابتدائية وإعداديـة مؤقتـاً، فيمـا أُغلقـت َمدرسـتان بشـكل دائـم. وقـدم صـندوق األمـم املتحـدة            
ــة  ــد إىل  للســكان خــدمات التوليــد الطارئ ــة املوالي ــة و  ٥ورعاي مركــزاً  ١٥مستشــفيات إقليمي

ــد، يف حــني عملــت منظمــة اليونيســيف مــع الشــركاء       ٦٠٠صــحياً، باإلضــافة إىل   ــدة تولي ُع
املنفـــذين لتـــوفري خـــدمات التحصـــني يف منطقـــة كيـــدال. ويف منـــاطق غـــاو وكيـــدال ومـــوبيت 

طفـل   ١ ٤٥٤ ٠٠٠أكثـر مـن   ومتبكتو، قامت منظمة الصـحة العامليـة، مـع شـركائها، بتلقـيح      
  ضد شلل األطفال.

 امليــاه علــى احلصــول ســبل يعيــق العامــة ةياكــل األساســياهل يف االســتثمار نقــص وظــل  - ٢٩
وعلى الرغم من أن اجلهات الفاعلة اإلنسانية قد كفلـت تـوفري مصـادر دائمـة مليـاه       .والكهرباء

شخصـاً مـن جممـوع السـكان البـالغ عـددهم حـوايل         ٩ ٥٥٠الشرب اآلمنة إىل عدد يصل إىل 



S/2016/498
 

10/35 16-08272 
 

يف كيــدال، فمــن املــرجح أال يكــون ذلــك كافيــاً يف ظــل ظــروف اجلفــاف الراهنــة.   ٨٣ ٠٠٠
لة امللحـــة املتعلقـــة بإصـــالح اآلبـــار الثقبيـــة وشـــبكات امليـــاه ميناكـــا، مل تعـــاجل بعـــد املســـأ ويف
  العودة.  مناطق  يف
 ٥٢ ٠٠٠)، ظل عدد املشردين داخليـاً يف حـدود   S/2016/281ومنذ تقريري األخري (  - ٣٠

ل نســـبة النســـاء إىل يف املائـــة، بينمـــا تصـــ ٥١شـــخص، ُتقـــدر نســـبة األطفـــال بينـــهم حبـــوايل 
ــزال  يف ٢٥ ــة، وال يـ ــر.    ١٤٥ ٠٠٠املائـ ــا والنيجـ ــا فاســـو وموريتانيـ الجـــئ مـــايل يف بوركينـ
نيسان/أبريل، ُعقد يف باماكو االجتماع الثالث للجنة الثالثية بني بوركينا فاسـو ومـايل    ٧ ويف
ئــتالف ، وحضــره كــل مــن التنســيقية واالالالجــئني لشــؤون املتحــدة ألمــمل ةالســامي يةفوضــوامل

  بصفتهما مراقبني.
    

  التنمية االقتصادية واحملافظة على التراث الثقايف والبيئة  –سادسا   
ــة إىل إحــراز تقــدم يف جــين مثــار       - ٣١ منــذ تقريــري األخــري، ظلــت جهــود احلكومــة الرامي

السالم ويف إعادة اخلدمات األساسية إىل الشمال تواجه عوائق عدة تتمثـل يف اسـتمرار انعـدام    
األمن واالفتقار إىل اهلياكل األساسية وحمدودية عدد املسؤولني احلكوميني الذين أعيـد نشـرهم   

واســتمرت البعثــة، ومعهــا فريــق  .املؤقتــة اإلدارات إنشــاء يف التــأخرإلضــافة إىل يف الشــمال، با
األمم املتحدة القطري، يف تقدمي الدعم إىل السكان، ال سـيما يف املنـاطق الوسـطى والشـمالية.     
واستخدمت البعثة مشاريع سريعة األثر لتقدمي املساعدة، من قبيـل تـوفري ميـاه الشـرب ولـوازم      

بالطاقة الشمسـية لصـاحل املراكـز الصـحية اجملتمعيـة يف مـنطقيت مـوبيت ومتبكتـو،          توليد الكهرباء
إلجيـاد سـبل كسـب العـيش. وقـدم صـندوق        وكذلك من خالل دعم النساء يف منطقـة متبكتـو  

مشروعا ُمدراً للـدخل يف مـنطقيت غـاو ومتبكتـو، وذلـك بالتعـاون        ٦٢٥بناء السالم الدعم إىل 
 للتنميـة  املتحـدة  األمم ومنظمة اإلمنائي، املتحدة األمم نهم برنامجمع شركائه املنفذين، ومن بي

ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني. وواصــلت   للــهجرة، الدوليــة واملنظمــة الصــناعية،
ــاً،        ــاً عاملي ــة إىل جانــب منظمــة اليونســكو تــرميم جــزء مــن أضــرحة متبكتــو الــيت ُتعــد تراث البعث

  نيسان/أبريل. ١٥ اعتبارا منوري وسيدي حيىي بدأت األعمال يف مسجدي سانك  إذ
    

  السلوك واالنضباط    - سابعا   
باالسـتغالل واالعتـداء   تتعلـق  خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، مل تسـجل أي ادعـاءات      - ٣٢

خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير الســابق، أجــرت   املبلــغ عنــهاجلنســيني. وفيمــا خيــص االدعــاء  
ومـع  ثباتـه.  عدم وجود ما يكفي من األدلة إلالدولة العضو املعنية حتقيقا يف مايل وخلصت إىل 
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قبـل نشـره يف أي عمليـة حاليـة أو مقبلـة      ُيه إىل اجلاين املزعوم هتمة العصـيان ولـن   ستوّج ذلك،
رت البعثـة سـبع زيـارات لتقيـيم احتمـال وقـوع       األمم املتحدة حلفظ السالم. وأج من عمليات

ــراد مب      ــة األف ــهاك اجلنســيني يف املعســكرات لتوعي ــتغالل واالنت ــائل حــوادث االس االنضــباط س
ــهاك اجلنســيني. وإضــافة إىل       ــا إزاء االســتغالل واالنت ــة بعــدم التســامح إطالق وبسياســيت املتعلق

لســلوك املتوقعــة مــن مــوظفي ذلــك، واصــلت البعثــة إطــالع اجلمهــور والشــركاء علــى معــايري ا
األمم املتحدة، مركزة على تنفيذ سياسيت املتعلقة بعدم التسامح مطلقا، مع التأكيد علـى أمهيـة   

  منع االستغالل واالعتداء اجلنسيني واإلبالغ عن حاالت من هذا القبيل.  
    

  االستعراض االستراتيجي يف مايل   - ثامنا   
 آذار/ ٢٠إىل  ١٤اسـتعراض اسـتراتيجي يف الفتـرة مـن     إلجـراء  متكاملـة  أوفدت بعثة   - ٣٣

مارس، بقيادة إدارة عمليات حفظ السالم، هبدف تقييم مدى مالءمـة واليـة البعثـة وتشـكيلها     
ثالث سنوات بعد انتشارها، مـع مراعـاة التطـورات السياسـية واألمنيـة، مبـا فيهـا التوقيـع علـى          

االسـتعراض االسـتراتيجي مـع قطـاع عـريض       اتفاق السالم واملصاحلة يف مـايل. وتشـاور فريـق   
من أصـحاب املصـلحة، مبـن فـيهم رئـيس الـوزراء موديبـو كيتـا، ووزراء احلكومـة ومسـؤولني           

اجملتمــع املــدين؛ واألحــزاب السياســية؛ وقــادة    وآخــرين، منــهم رئــيس اجلمعيــة الوطنيــة؛ وممثلــ  
، مبــن فـيهم الشــركاء  اجلماعـات املسـلحة املوقعــة علـى االتفـاق؛ وأعضــاء السـلك الدبلوماسـي      

االسـتعراض   اإلقليميون؛ وقيادة البعثـة وموظفيهـا؛ وفريـق األمـم املتحـدة القطـري. وقـام فريـق        
  بزيارات ميدانية إىل غاو وكيدال وموبيت ومتبكتو. االستراتيجي

  
  نتائج االستعراض االستراتيجي    -ألف   

  اتفاق السالم واملصاحلة يف مايل  -  ١  
  واملؤسسية  اإلصالحات السياسية     

يف االتفــاق  املنصــوص عليهــاظــل التقــدم احملــرز يف اإلصــالحات السياســية واملؤسســية   - ٣٤
تنفيـذ تـدابري الالمركزيـة؛ وإنشـاء اإلدارات املؤقتـة؛ ونـزع        ت عمليـات تقدما حمدودا. فقد ظل

؛ وإصالح القطـاع األمـين متـأخرة عـن مواعيـدها.      هموإعادة إدماج هموتسرحي املقاتلني سالح
نشــر حمــافظني يف كيــدال وميناكــا     التعجيــل ب وملعاجلــة هــذا الوضــع، حــث احملــاورون علــى      

ــة الــيت       ــدعم لتنصــيب اإلدارات املؤقت ــدوليني علــى تقــدمي ال ــوا الشــركاء ال ــاوديين، كمــا حث وت
ن االتفــاق، مبــا يف ذلــك األحكــام األخــرى مــ للنــهوض بتنفيــذأن تكــون مبثابــة حــافز  ُيفتــرض

الدفاع واألمن وحتقيق فوائد السالم. وشدد احملـاورون علـى أنـه لـن يكـون هنـاك وجـود دائـم         
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العدالــة واملؤسســات اإلصــالحية بســط مؤسســات وفعــال لســلطة الدولــة دون نشــر الشــرطة و
  حلماية السكان وضمان سيادة القانون.

إجــراء االنتخابــات احملليــة ملعلقــة علــى اكــبرية المــال اآلوأعــرب بعــض احملــاورين عــن    - ٣٥
ــة، و ــذلك واإلقليميـ ــر  كـ ــا آخـ ــتور. ودعـ ــة الدسـ ــة  ونمراجعـ ــفوف املعارضـ ــيما يف صـ ، ال سـ

ــية          ــات الســكان الرئيس ــراك فئ ــاملة إلش ــة ش ــراء عملي ــبابية، إىل إج ــائية والش ــات النس واملنظم
ؤمتر الوفـاق  وضمان أخذ شواغلها بعني االعتبار. ويف هذا الصـدد، أكـدوا علـى أمهيـة عقـد مـ      

  الوطين املتوخى، داعني إىل بدء عملية التحضري هلذا املؤمتر على وجه السرعة.  
  

  األحكام املتعلقة بالدفاع واألمن    
اسـتراتيجيات وطنيـة واضـحة للمضـي قـدما يف      وضـع  أكد احملاورون على احلاجـة إىل    - ٣٦

 تنياملنشــأ اللجنــتني إصــالح قطــاع األمــن ونــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج. ودعــوا 
ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج إىل التعجيل بتحديـد طرائـق    باإلدماج املعنيتنيحديثا 

معايري إلدماج املقاتلني يف اجليش الـوطين الـذي أعيـد تشـكيله. وشـددوا علـى       وضع للعملية، و
 ألغـراض منـها  ملختلطة، وبدء إجراء الدوريات ا التشغيليتنسيق الاحلاجة امللحة إىل تفعيل آلية 

التطـرف   خطرتوسع مسار رات احلكومية واملؤقتة اليت أعيد نشرها، وعكس اتوفري األمن لإلد
التجميع. ويتطلب ذلك درجة كبرية من الثقـة بـني    عملية وإحراز تقدم يفالعنيف واإلرهاب، 

ميع واألحكـام  األطراف، وإجراء مزيد مـن املشـاورات بشـأن الترتيبـات األمنيـة املتعلقـة بـالتج       
فـق عليـه يف اجتمـاع اللجنـة التقنيـة األمنيـة       األخرى املتصلة بالدفاع واألمـن. وعلـى حنـو مـا اتُّ    

نيســان/أبريل، فــإن اإلدمــاج املبكــر لعناصــر اجلماعــات املســلحة املوقعــة علــى     ١٣املعقــود يف 
ن يكـون  وحـدات خمتلطـة، ميكـن أ   إنشـاء  االتفاق يف قوات الـدفاع واألمـن املاليـة، مـن خـالل      

مبثابــة تــدبري مؤقــت لتهيئــة الظــروف األمنيــة الــدنيا الالزمــة للمضــي قــدما يف تنفيــذ األحكــام     
جنتني، اليت ينبغـي أن تتنـاول   األخرى ذات الصلة من االتفاق، دون املساس باخلطط املتوقعة للّ

  احللول الطويلة األجل.
مع البعثـة املتكاملـة ميكـن     ورأى املسؤولون احلكوميون أيضا أن حتسني آليات التنسيق  - ٣٧

أن يسهل إعادة نشر قوات الدفاع واألمن املالية يف املناطق الوسطى والشـمالية، بوسـائل منـها    
إىل املؤسسـات األمنيـة يف مـايل     يالتشـغيلي واللوجسـيت والتـوجيه    تقدمي البعثة املتكاملة الـدعمَ 

عـة لالحتـاد األورويب يف مـايل.    يف مناطق االنتشـار املشـترك، وتكميـل عمـل بعثـة التـدريب التاب      
نتـائج   حتقيـق عـدم  أن وأعرب العديد من احملاورين عن رأي مفاده أن الوقت هو أهـم عنصـر و  

ملموسة يف جمـال األمـن وغـريه للسـكان سـيؤدي إىل زيـادة ترسـيخ أقـدام اجلماعـات املتطرفـة           
  .نفوذهااإلرهابية وتوسيع اجلماعات والعنيفة 
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أعمـال اللصوصـية والعنـف الطـائفي خـالل       تصـاعد القلـق إزاء  وأعرب احملاورون عن   - ٣٨
السنة املاضية يف منطقيت موبيت وسـيغو، بسـبب الوجـود احملـدود ملؤسسـات الدولـة، ممـا يعـوق         
إيصـــال اخلـــدمات األساســـية يف املنـــاطق النائيـــة. فـــإىل جانـــب التـــوترات الطائفيـــة والشـــعور  

خصــبة النتشــار  أرضــيةر هــذه األعمــال بالتــهميش السياســي واالجتمــاعي واالقتصــادي، تــوف 
، مبا فيها جبهة حترير ماسـينا. ويف النصـف   العنيفة ميليشيات الدفاع الذايت واجلماعات املتطرفة

حادثـا أسـفرت    ٦٤، كانت هذه اجلماعات مسـؤولة عمـا ال يقـل عـن     ٢٠١٦األول من عام 
  ضحية يف صفوف املدنيني. ٣٥سقوط  عن
  

  املصاحلة والعدالة     
املصــاحلة ب فيمــا يتعلــقأشــار العديــد مــن احملــاورين إىل أن اآلليــات الــواردة يف االتفــاق   - ٣٩

والعدالــة ميكــن أن تــؤدي دورا أساســيا يف ضــمان الســالم واالســتقرار علــى املــدى الطويــل يف  
متفاوتا. وأعـرب كـل مـن احلكومـة واجملتمـع املـدين عـن تأييـده          ظلمايل. بيد أن التقدم احملرز 

ي تضـطلع بـه اللجنـة    ذحتقيق دولية. وشدد اجملتمع املدين أيضا على الدور املهم الـ  إلنشاء جلنة
املعنية باحلقيقة والعدالة واملصاحلة، وأعرب يف الوقـت نفسـه عـن خيبـة األمـل لعـدم استشـارته        

علـى ضـرورة مواصـلة مكافحـة اإلفـالت مـن        يف حني شدد بعض احملـاورين بشأن عضويتها. و
ــاء الثقــة، يقــوض أيضــا      أن اإل واالعقــاب، الحظــ  ــره اهلــام يف بن ــراج عــن احملتجــزين، رغــم أث ف

مصداقية نظام العدالة. فقد أدت عمليات مكافحة اإلرهاب اليت تضـطلع هبـا القـوات املسـلحة     
ــة إىل ــوع املالي ــعورها        وق ــا زاد ش ــة، مم ــات احمللي ــوق اإلنســان يف بعــض اجملتمع ــهاكات حلق انت

تأثرت سلبا قدرة البعثة على رصـد  تدهور احلالة األمنية، نتيجة بالتهميش من عملية السالم. و
  االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها.

  
  احلالة اإلنسانية والتنمية االقتصادية    

أعــرب العديــد مــن احملــاورين، ال ســيما ممثلــو اجملتمــع املــدين والزعمــاء التقليــديون            - ٤٠
بـني األطـراف   املعـززة  التعـاون   جهودبأن تتمخض عملية السالم ووالدينيون، عن آمال كبرية 

املؤسسـات   . غـري أن علـى الفـور   عن تقدمي اخلدمات األساسـية وحتسـني حيـاة السـكان     املوقعة
 إىلأساسـا   ألسـباب ُتعـزى   غائبـة يف أجـزاء كـبرية مـن الشـمال،     ال تـزال  احلكوميـة   واخلدمات

علــى التــدخالت اإلنســانية أيضــا  قــد أثــر هــذا مــنانعــدام األ ولــئن كــانانعــدام األمــن. تزايــد 
األمــم املتحــدة والشــركاء اآلخــرون تقـــدمي      التابعــة ملنظومــة   وكــاالت الواإلمنائيــة، واصــلت   
  .حيثما أمكنها الوصولاخلدمات األساسية 
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ستراتيجيتها لتنمية الشـمال أو خطـة   الصيغة النهائية الوضع  منومل تنته احلكومة بعد   - ٤١
طنيــة. ولــذلك، فــإن نتــائج املــؤمتر الــدويل لالنتعــاش االقتصــادي والتنميــة يف مــايل الطــوارئ الو

مل تتجسـد بعـد يف إجنـازات ملموسـة.      ٢٠١٥الذي عقد يف بـاريس يف تشـرين األول/أكتـوبر    
 ٢٠١٥ املمتــدة مــن باليــني دوالر للفتــرة ٣,٦بلــغ تقــدمي تربعــات مبوقــد تعهــد شــركاء مــايل ب

ــغ  ت، ٢٠١٧ إىل ــمل مبلـ ــمال. و م ٧٢٢شـ ــون دوالر للشـ ــرفواليـ ــه   صـ ــا جمموعـ ــىت اآلن مـ حـ
بعثــة  كانــتمليــون دوالر خمصــص للشــمال. و  ١٧٧مليــون دوالر، مبــا يف ذلــك مبلــغ   ٧٨٠

البنــك الــدويل ومصــرف التنميــة األفريقــي والبنــك   إىل الشــمال الــيت أوفــدها التقيــيم املشــتركة
أن املبلـغ الـالزم إلنعـاش    قـدرت  قـد  مـن اتفـاق السـالم،     ٣٦اإلسالمي للتنمية إ، وفقا للمـادة  

  ثالث سنوات.   على مدىباليني دوالر  ٤,٩ يصل إىلمشال مايل 
  

  وقف إطالق النار والوضع األمين العام  -  ٢  
ــار منــذ آب/أغســطس      - ٤٢ ، فقــد ٢٠١٥لــئن مل حتــدث أي انتــهاكات لوقــف إطــالق الن

العــام املاضــي. وازدادت احلــوادث  خــاللتــدهور الوضــع األمــين العــام يف مــايل تــدهورا كــبريا 
حتسـني  مـن   العنيفـة  املتطرفـة اجلماعـات  اجلماعـات اإلرهابيـة و  متكنـت  وتعقيـدا. و  حـدة األمنية 

اعتمـاد أسـاليب وتقنيـات     السـرعة يف  أساليب عملها، بتوخي درجة أكرب من املرونـة تتـيح هلـا   
ــذه    ــززت ه ــدة. وع ــاتجدي ــداف احل     اجلماع ــى شــن هجمــات ضــد األه ــدرهتا عل ــة، ق كومي

يف ) يف بامـاكو  Radisson Blu Hotelفندق راديسون بلو ( الذي استهدف جوماهلتبني يف  كما
ــاين/  ــوفمرب  تشــرين الث ــذلك و ٢٠١٥ن ــران  ك ــادوغو، وغ ــوار.    -يف واغ ــام، بكــوت ديف بس

وإضافة إىل ذلك، فإن تعدد اجلماعات املسلحة، ال سيما يف الشمال، وتعقـد عالقاهتـا وسـرعة    
  التنبؤ به. ويتعذرالوضع متقلبا بصفة خاصة  تغريها، جعلت

تضـاعف عـدد اهلجمـات الـيت      حيـث  ،سائراخلالقوات املالية والدولية تكبد  واصلتو  - ٤٣
وسـط البلـد،   لتطـال  يف مشـال مـايل. وانتشـرت اهلجمـات      العنيفـة  ارتكبتها اجلماعات املتطرفـة 

وعـدد مـن اجلهـات املعنيـة      وخباصة يف منطقة موبيت. ويف ضوء هـذه احلالـة، شـددت احلكومـة    
يف مايل على ضرورة تعزيز واليـة البعثـة ووضـعها لتمكينـها مـن محايـة نفسـها وتنفيـذ واليتـها          

أن عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم ليسـت مهيـأة للقيـام         ب منهم بطريقة أفضل. وإدراكا
 دعـم لوجسـيت   ىل تقـدمي إبعمليات مكافحة اإلرهاب، دعوا األمم املتحدة والشـركاء اآلخـرين   

  اليت تواجهها. الصعوباتحمدد األهداف إىل القوات املسلحة املالية، يف ضوء 
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  احلالة يف املنطقة   -  ٣  
استمرار تـأثري التطـورات اجلاريـة يف املنطقـة علـى الوضـع        الضوء علىاحملاورون  سلط  - ٤٤

ــا. احلالــة يف مــايل علــى مــنطقيت الســاحل  الــذي خلفتــه تــأثري اللــى عيف مــايل، و وغــرب أفريقي
اإلرهابيـة  اجلماعـات  و العنيفـة  وأعربوا عن القلق بوجه خـاص إزاء انتشـار اجلماعـات املتطرفـة    

 خلطـر التصـدي   مـن أجـل  وروابطها مع الشبكات اإلجرامية املنظمة. وازداد التعـاون اإلقليمـي   
ب  يف أعقاب اهلجمات اليت وقعت يف بوركينا فاسو وكوت ديفـوار وبامـاكو. ورحـ   يباإلرها

احملاورون باملبادرات احلالية الرامية إىل مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمـة يف منطقـة السـاحل،    
ــة نواكشــوط   اجملموعــة اخلماســية ملنطقــة  يف إطــار آليــات منــها  ــادةالســاحل وعملي االحتــاد  بقي

ار يف إطـ ملنطقـة السـاحل    اخلماسـية موعـة  اجمل بلـدان  األفريقي. ورحبوا أيضا بالـدعم املقـدم إىل  
فرنسـا. ويف الوقـت نفسـه، أكـد احملـاورون علـى أن النجـاح يف التصـدي          بقيادةعملية برخان 

آلفة اإلرهاب واجلرمية املنظمة يف منطقة الساحل، سيتطلب الدعم الطويـل األجـل واالسـتثمار    
ــذلك     ــا، وكــ ــتخبارية وتبادهلــ ــع املعلومــــات االســ ــة عــــرب احلــــدود ومجــ يف الترتيبــــات األمنيــ

    التنسيق.  تعزيز
    

التعــديالت املقترحــة علــى بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة املتعــددة األبعــاد   - تاسعا   
  لتحقيق االستقرار يف مايل 

  الوالية  -ألف   
التطورات السياسية واألمنية األخرية يف مايل، مبا يف ذلك التوقيع علـى اتفـاق    يف ضوء  - ٤٥

 حزيـران/  ٣٠ثـة ملـدة سـنة أخـرى، حـىت      السالم، على النحو املبني أعـاله، يوصـى بتمديـد البع   
ــه  ــد أن ٢٠١٧يوني ــة. بي ــها احلالي ــة حتقيــق االســتقرار    ، بواليت ــة مــن عملي ــة التالي  تســريع املرحل

لبعثة أن تعطي األولوية للدعم الذي تقدمه إىل احلكومـة يف تنفيـذ أحكـام االتفـاق     ا يقتضي من
لـة وتوسـيعها تـدرجييا. ومـن مث،     الرئيسية، ال سـيما األحكـام املتصـلة بإعـادة بسـط سـلطة الدو      

بعــض التوصــيات بإدخــال   حيــث ُتقــدمينبغــي أن تركــز البعثــة علــى اجلوانــب الــواردة أدنــاه،   
بعـني االعتبـار أن فعاليـة عملياهتـا سـتتوقف علـى        مـع األخـذ  تعديالت على واليتـها ووضـعها،   

  .يف البعثة عنصر النظامي وعنصر الدعمالتعزيز قدراهتا وزيادة 
  

 السياسي واملساعي احلميدة واملصاحلةالدعم     

ينبغي أن تواصل البعثـة االضـطالع بـدورها كـامال يف مسـاعدة األطـراف علـى تنفيـذ           - ٤٦
التزاماهتا مبوجب اتفاق السالم. وللقيـام بـذلك، ينبغـي أن تعـزز دعمهـا للجنـة متابعـة االتفـاق         
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لفرعيـة. وباإلضـافة إىل ذلـك، ُيوصـي     بعدة سبل منها توفري اخلربة الفنية لتعزيز أمانتها وجلاهنا ا
علـى   ٦٣بـأن تعـني اللجنـة، بـدعم مـن الوسـاطة الدوليـة، املراقـب املسـتقل الـذي تـنص املـادة             

تعيينه ملواصلة دعـم اللجنـة وآلياهتـا. وينبغـي أن تواصـل البعثـة جهودهـا يف دعـم اإلصـالحات          
، مع العمل يف الوقـت نفسـه علـى    االنتخابية واألعمال التحضريية لالنتخابات احمللية واإلقليمية

تعزيز مشاركة اجلميع يف عملية السالم، وال سيما النساء والشـباب، بوسـائل منـها دعـم عقـد      
 مؤمتر الوفاق الوطين.

  
 إعادة إرساء سلطة الدولة وبسطها    

ينبغــي أن تواصــل البعثــة دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة مــن أجــل اســتعادة ســلطة     - ٤٧
مـنطقيت   وتفعيـل  ا علـى حنـو فعلـي وتـدرجيي بسـبل منـها إنشـاء إدارات مؤقتـة،        الدولة وبسـطه 

إعـادة  . وينبغـي للبعثـة أيضـا دعـم     ن عن إنشائهما يف اآلونـة األخـرية  ميناكا وتاوديين اللتني أعل
ــدرجييا، و     ــة ت ــن املالي ــدفاع واألم ــوات ال ــع     نشــر ق ــتراك م ــتحددها باالش ــيت س ــق ال ــا للطرائ فق

وينبغــي أن  .االنتــهاء مــن إصــالح هــذه القــوات وإعــادة تشــكيلها د احلكومــة، مبــا يف ذلــك بعــ
تــدعم البعثــة علــى وجــه اخلصــوص توســيع نطــاق ســلطة الدولــة وتعزيــز وجــود قــوات الــدفاع 
ــوترات       ــة األمنيــة؛ والتخفيــف مــن الت ــادة تــدهور احلال ــة يف منطقــة مــوبيت ملنــع زي واألمــن املالي

 دمي اخلدمات األساسية.  الطائفية والتصدي للتطرف العنيف؛ وتيسري تق
  

 رصد اتفاق وقف إطالق النار ومحاية املدنيني وحتقيق االستقرار     

ملا كان األمر يتعلـق ببيئـة حمفوفـة باملخـاطر وبضـرورة تعزيـز وضـع البعثـة، فإنـه جيـوز             - ٤٨
 إعادة النظر يف الوالية املنوطة بالبعثة من أجل التأكد على وجه التحديد مـن قـدرة البعثـة علـى    
اختاذ كل التدابري الالزمة، داخل منـاطق انتشـارها وضـمن حـدود قـدراهتا، لتكفـل مجلـة أمـور         
من بينها منـع اسـتخدام منـاطق عملياهتـا للقيـام بأنشـطة عدائيـة مـن أي نـوع يعطلـها عـن أداء            
املهام املوكلـة إليهـا، ومحايـة مـوظفي األمـم املتحـدة ومرافقهـا ومنشـآهتا ومعـداهتا. ويف سـياق           

عها بـذلك، ينبغـي أن تنسـق البعثـة مـع احلكومـة والقـوات الدوليـة. وينبغـي أن تواصـل           اضطال
كذلك دعـم سـلطات البلـد يف محايـة املـدنيني وهتدئـة األوضـاع يف املراكـز السـكانية الرئيسـية           
وغريها من املنـاطق الـيت يتعـّرض فيهـا املـدنيون للخطـر، وال سـيما يف مشـال مـايل، وذلـك مـن            

تسيري دوريات بعيدة املدى، والقيام، يف هـذا السـياق، بـردع التهديـدات     خالل عدة وسائل ك
واختاذ خطوات فعالة ملنع عـودة العناصـر املسـلحة إىل تلـك املنـاطق؛ وينبغـي أن تواصـل البعثـة         
ــا بشــكل مســتقل أو بالتنســيق مــع القــوات         ــى طــول احملــاور الرئيســية، إم ــات عل تســيري دوري
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هـود الـيت تبـذهلا احلكومـة، ستضـع البعثـة اسـتجابات متعـددة         املسلحة يف مايل. وبغيـة دعـم اجل  
 األبعاد مصممة خصيصا لتخفيف التوترات الطائفية وفقا ملا متليه ديناميات الرتاعات احمللية.

  
 إصالح قطاع األمن ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج     

ة يف مجيـع أحنـاء أراضـيها،    بغية التعجيل باستئناف الدولة النهوض باملسـؤوليات األمنيـ    - ٤٩
اليت تضم عناصـر مـن قـوات الـدفاع      - ينبغي أن تدعم البعثة التبكري بدمج الدوريات املختلطة

ضـمن قـوات الـدفاع واألمـن      -واألمن املاليـة ومـن اجلماعـات املسـلحة املوقعـة علـى االتفـاق        
إعـادة  زع السـالح و املالية كإجراء مؤقت ودون املساس باخلطط املتوقعة من جلنـة التسـريح ونـ   

 اإلدماج واإلدماج.

وينبغي أن تدعم البعثة أيضا إعادة توزيع قوات الدفاع واألمن املالية بتعبئة الـدعم مـن     - ٥٠
ــدها بالتشــاور مــع        ــيت ســيتم حتدي ــاطق ال ــدريب واملعــدات يف املن ــوفري الت ــدوليني لت الشــركاء ال

 أجـل التصـدي للجماعـات املتطرفـة    احلكومة والشركاء. ويف إطار اجلهود املبذولة عمومـا مـن   
، ينبغي أيضا تعزيز التعاون وتبادل املعلومات االستخباراتية بـني القـوات املسـلحة املاليـة     العنيفة

والشركاء الدوليني والبعثة. وأي دعم يقدم إىل قوات الدفاع واألمن املالية إال وجيـب أن ينفـذ   
واجبـة يف مراعـاة حقـوق اإلنسـان عنـد دعـم       وفقا لقواعد األمم املتحدة لسياسة بـذل العنايـة ال  

 األمم املتحدة إىل قوات أمنية غري تابعة لألمم املتحدة.

ويوصى بأن تضع احلكومة والبعثـة معـايري مفصـلة مشـفوعة جبـداول زمنيـة، ألغـراض          - ٥١
إعادة النشر التدرجيي لقوات الـدفاع واألمـن املاليـة يف الشـمال، ممـا سيفضـي إىل إعـادة النظـر         

انتشار البعثة. ويف إطار هذا اجلهد، سوف تنظر البعثة يف تسليم بعض مواقعهـا القريبـة مـن     يف
 حزام النيجر بصورة تدرجيية إىل قوات الدفاع واألمن املالية يف غضون العامني القادمني.  

  
 حقوق اإلنسان وسيادة القانون    

ينبغــي أن تواصــل البعثــة دعــم تــدريب قــوات الــدفاع واألمــن املاليــة مــن أجــل تعزيــز      - ٥٢
االحترام الكامل ملعايري حقوق اإلنسان عند تنفيذ عمليـات مكافحـة اإلرهـاب. وينبغـي للبعثـة      
ــاء قــدرات       أيضــا التركيــز علــى تعزيــز االتســاق بــني القــانون العــريف والقــانون التشــريعي، وبن

 واجلهات القضائية الفاعلة على الصعيد الوطين.  املؤسسات اإلصالحية 
  

 املساعدة اإلنسانية ومشاريع حتقيق االستقرار    

بغـي أن يعـرز فريـق    نيشكل الّشق اإلمنائي لالتفاق عنصرا رئيسيا يف عملية السـالم. وي   - ٥٣
األمم املتحدة القطري والبعثة تعاوهنما من أجل كفالة استجابة متكاملـة لـدعم اسـتعادة سـلطة     
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الدولة وبسطها وتقدمي اخلدمات األساسية. وسـتركز البعثـة علـى العنصـرين السياسـي واألمـين       
خصصـة، قيـادة   يف االتفاق، يف حني سيتوىل فريق األمم املتحدة القطري، مبا لديه مـن خـربة مت  

 اجلوانب اإلمنائية يف االتفاق. جهود املنظمة بشأن
  

 التعاون عرب احلدود وبني البعثات يف املنطقة    

يظل التعاون عرب احلدود وبني البعثات عنصرا رئيسيا يف تيسري تنفيـذ واليـة البعثـة مـن       - ٥٤
أن تستكشـف البعثـة   خالل هتيئة بيئة متكنها من القيـام بعملـها بشـكل أفضـل. ومـن مث، ينبغـي       

التدابري الكفيلة بتعزيز التنسيق مع املبادرات األمنيـة اإلقليميـة، وكـذلك مـع الوكـاالت األمنيـة       
يف البلدان اليت لديها حدود مع مايل، بسبل منها تبادل ضباط االتصال. وينبغي أيضا أن تعـزز  

ية اإلقليمية، مبا يف ذلـك عمليـة   البعثة التآزر وتبادل املعلومات االستخباراتية مع الترتيبات األمن
، لزيـادة فعاليتـها   اجملموعة اخلماسية ملنطقـة السـاحل  نواكشوط بقيادة االحتاد األفريقي ومبادرة 

يف معاجلة التحديات األمنية املشتركة والتعجيل بتحقيـق االسـتقرار يف مـايل ومنطقـة السـاحل.      
مكتـب   إلقليمـي، بالتنسـيق الوثيـق مـع    وينبغي أيضا أن تعزز البعثة قدراهتا من حيـث التحليـل ا  

استراتيجية األمـم املتحـدة   مبا يف ذلك من خالل  األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل،
 اإلقليمية.    والكيانات األخرى يف املنطقة دون املتكاملة ملنطقة الساحل

 جمـــال وينبغـــي أن تســـتفيد البعثـــة مـــن التطـــوير اجلـــاري لقـــدرات األمـــم املتحـــدة يف   - ٥٥
االستجابات السريعة يف إطار التعـاون بـني البعثـات يف غـرب أفريقيـا، وذلـك مـن أجـل تعزيـز          
ــة،         ــام املطلوب ــة باملخــاطر، وامله ــة احملفوف ــيم البيئ ــذا الســياق، واســتنادا إىل تقي ــا. ويف ه عملياهت

يــا يف فــردا املوجــودة حال ٦٥٠واملــوارد املتاحــة، يقتــرح نقــل قــوة الــرد الســريع البــالغ قوامهــا  
عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار إىل البعثــة املتكاملــة، وذلــك بعــد انســحاهبا مــن تلــك    

. ويف حــني ســتظل الوحــدة يف املقــام األول مــن أصــول البعثــة، ٢٠١٧العمليــة يف آذار/مــارس 
ُيقتــرح أن يظــل بإمكاهنــا العمــل أيضــا يف ليربيــا إذا مــا تــدهورت احلالــة األمنيــة هنــاك تــدهورا  

على أن يندرج عملها يف إطار نفس الترتيبات القائمة بني العمليـة وبعثـة األمـم املتحـدة      خطريا
ــالقرارين    ــا عمــال ب ــوايل. وملــ   )٢٠١٤( ٢١٩٠و  )٢٠١٤( ٢١٦٢يف ليربي ــى الت ــت عل ا كان

القــدرة علــى التنقــل شــرطا أساســيا لتحقيــق الفعاليــة يف عمــل هــذه القــوة، يقتــرح نقــل وحــدة  
فـردا يقـدمون حاليـا الـدعم      ٨٥الطريان يف عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار البالغ قوامها 

 للعملية. وتتواصـل املشـاورات مـع البلـدان املعنيـة املسـامهة بقـوات، والعمـل جـار يف التحضـري          
ــأتناول          ــن. وس ــس األم ــة جمل ــار موافق ــك يف انتظ ــت الحــق، وذل ــل الوحــدة يف وق ــق نق لطرائ

تقريري املرحلي املقبـل عـن احلالـة يف مـايل الطرائـق املتفـق عليهـا واملفهـوم املقتـرح لتشـغيل            يف
 هذه الوحدة.
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 القدرات والتشكيل والنشر  -اء ـب  

 العنصر العسكري    

 ١٠ ٤٠٧أيار/مــايو مــا عــدده   ١٨بعثــة املتكاملــة يف بلــغ قــوام العنصــر العســكري لل   - ٥٦
يف املائــة مــن القــوام املــأذون بــه  ٩٦يف املائــة، وهــو مــا ميثــل  ١,٧٨أفــراد، نســبة النســاء فــيهم 

فردا. وكانـت القـوة تضـم سـبع كتائـب مشـاة منتشـرة يف ثالثـة قطاعـات،           ١١ ٢٤٠وعدده 
مراقبــا  ٤٠ و وحــدات الــدعم، واحتياطيــات القــوة، وهيئــة األركــان، وعناصــر الــتمكني، و     

 عسكريا.

وتعزيز قدرة البعثة على الوفاء بواليتها وزيادة ترسيخ وضعها يف بيئـة غـري آمنـة وغـري       - ٥٧
مواتية ومعقدة كتلك السـائدة يف مشـال مـايل يتطلـب وجـود قـدرات كافيـة. وكمـا هـو مـبني           

)، ظلـت البعثـة تفتقـر إىل قـدرات أساسـية مـن قبيـل طـائرات         S/2016/281تقريري السابق ( يف
ــة         ــة، ووحــدة طــائرة هليكــوبتر عســكرية متوســطة احلجــم لألغــراض العام هليكــوبتر هجومي
وكتيبة قتالية متخصصة يف محاية القوافل ووحدة حلماية القوة. وتواصـل نقـص املـوارد يف قـوة     

كمـا ظـل هنـاك نقـص يف العـدد الـالزم مـن        البعثة املتكاملة من حيث نـاقالت األفـراد املدرعـة    
 ضباط األركان ذوي اخلربات املتخصصة، مبا يف ذلك يف جمال االستخبارات وحتليل الصور.  

وباإلضافة إىل ذلك، ظـل العديـد مـن وحـدات املشـاة التابعـة للبعثـة يواجـه صـعوبات            - ٥٨
كـة للوحـدات، حيـث تفتقـر     جسيمة يف استيفاء معـايري األمـم املتحـدة املتعلقـة باملعـدات اململو     

وحـدات   ٧وحدة إىل معدات رئيسية وتقل نسبة سد االحتياجات من االكتفاء الذايت يف  ١٢
يف املائة. وملا كان مشال مـايل ميثـل أخطـر بيئـة ُنشـرت فيهـا بعثـة حلفـظ السـالم تابعـة            ٦٠عن 

الصـنع، فـإن   لألمم املتحدة مـن حيـث اخلطـر الفتـاك الـذي تشـكله األجهـزة املتفجـرة اليدويـة          
حتسني قدرة القـوة علـى املنـاورة ومحايتـها أمـر يتطلـب مـن البلـدان املسـامهة بقـوات أن تتخـذ            
تدابري عاجلة من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجـب مـذكرات التفـاهم اخلاصـة هبـا فتنشـر مـا تبقـى         

 ذلـك، فـإن   من ناقالت األفراد املدرعة الالزمة لتلبيـة احتياجـات القـوة احلاليـة. وباإلضـافة إىل     
يقرب من نصف العيادات من املستوى األول اليت تديرها البلـدان املسـامهة بقـوات ال ميتثـل      ما

البلدان املسامهة بقـوات مـن    امتثاال تاما ملعايري األمم املتحدة. وهناك جهود جارية للتشاور مع
اء ثنـائيني  لتلبية االحتياجات بوسائل عدة منـها البحـث عـن شـرك     أجل حتديد خيارات مبتكرة

يساعدون على سد الثغرات القائمة يف جمال التزود باملعدات األساسـية، مبـا يف ذلـك التـدريب     
 على تشغيل هذه املعدات وصيانتها.  
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ونظــرا لغيــاب الدولــة يف أجــزاء كــبرية مــن الشــمال، أصــبحت البعثــة تشــكل اهلــدف     - ٥٩
تعـني علـى البعثـة أن تواجـه أوال     . وبنـاء علـى ذلـك، فقـد     العنيفـة  الرئيسي للجماعات املتطرفة

التحديات املتعلقة بسالمتها وأمنها، وهو ما حد مـن قـدرهتا علـى النـهوض بواليتـها علـى حنـو        
أجرى االسـتعراض االسـتراتيجي دراسـة معمقـة ملهـام القـوة اسـتند فيهـا إىل آخـر           كامل. وقد

 واألمن املالية. تقييم للتهديدات واحلالة األمنية وإىل حمدودية انتشار قوات الدفاع

ويف القطاع الشمايل، تتمثل أوىل األولويات يف نشر القدرات املتبقية لكفالـة اسـتمرار     - ٦٠
اإلمدادات اللوجستية، وتوفري القدرة على كبح التصعيد واحلماية الفعالة واحلركة اجلويـة للـرد   

وطــائرة هليكــوبتر الســريع وإجــالء الضــحايا (تــوفري كتيبــة قتاليــة متخصصــة يف محايــة القوافــل 
وإضــافة إىل ذلــك، ال يــزال القطــاع الشــمايل يفتقــر       هجوميــة وأخــرى لألغــراض العامــة).   

وجود وحدة خمصصة لالستخبارات واملراقبـة واالسـتطالع تسـد الثغـرة املوجـودة يف جمـال        إىل
ــديناميات      ــام ب ــة واإلمل ــذار بنشــوب األعمــال العدائي  املعلومــات فيمــا يتعلــق بإجيــاد طريقــة لإلن

 الرتاعات احمللية.

ــد ُنســبت          - ٦١ ــوبيت وســيغو. وق ــنطقيت م ــا يف م ــف جنوب ــريب، انتشــر العن ويف القطــاع الغ
اهلجمات إىل تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي وحركة املرابطني وجبهة حتريـر ماسـينا.   

ن ومثة إمكانية للحيلولة دون تفشي حالة االضطراب وعكـس مسـارها بـدعم مـن البعثـة قبـل أ      
، كما ميكن للدولـة أن تسـتعيد شـرعيتها إذا مـا مت اختـاذ      العنيفة يتجذر تأثري اجلماعات املتطرفة

ألمنيـة يف حـزام غونـدام    االتدابري الصحيحة. وتتسم احلالة يف متبكتو باستقرار نسـيب أمـا احلالـة    
  ولريي وبري، فهي آخذة يف التدهور.

ــة قــوام قــ    - ٦٢ ــة وقــدراهتا ومســتوى انتشــارها  وتشــري االســتنتاجات إىل عــدم كفاي وة البعث
يف ضوء احلالـة األمنيـة الراهنـة     حاليا، حىت على فرض سد الثغرات املتبقية يف القدرات، وذلك

نظرا للحاجة إىل زيادة القدرة على التنقل واملناورة واحلماية الذاتية. واعُتـرب أن مـن الضـروري    
تها، مبا يف ذلك ما يتعلق منـها حبمايـة املـدنيني    إجراء زيادة لتحسني قدرة البعثة على تنفيذ والي

  ودعم إعادة نشر قوات الدفاع واألمن املالية يف الشمال يف إطار استراتيجية البعثة للخروج.  
فـــردا، للوصـــول  ٢ ٠٤٩ولـــذلك يوصـــى بزيـــادة قـــوام العنصـــر العســـكري مبقـــدار    - ٦٣

ــالقوام ــه إىل   ب ــأذون ب ــراد اإل   ١٣ ٢٨٩امل ــردا. وسيشــمل األف ــن   ١٥٠ضــافيون: (أ) ف ــردا م ف
ــاق       ــيع نطـ ــتخبارية وتوسـ ــات االسـ ــع املعلومـ ــهمون يف مجـ ــو سيسـ ــة يف متبكتـ ــوات اخلاصـ القـ

فردا يف متبكتو بغيـة تعزيـز    ١٤٠سرية للتخلص من األجهزة املتفجرة تضم  (ب) العمليات؛ و
فـــردا يف كيـــدال؛  ١١٥(ج) ســـرية لالســـتخبارات واملراقبـــة واالســـتطالع تضـــم  احلمايـــة؛ و

ــز املقــر القطــاعي ومقــر القــوة والوحــدات القائمــة يف جمــال       ١٣٥ (د) و فــردا مــن أجــل تعزي
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فرد لزيادة قوام الكتيبة القتاليـة بغيـة حتسـني     ٢٠٠) ـ(ه االستخبارات واملراقبة واالستطالع؛ و
ــمال؛ و  ــتية إىل الشـ ــدادات اللوجسـ ــادة     ٢٠(و)  اإلمـ ــز القيـ ــل يف مركـ ــان للعمـ ــابط أركـ ضـ

بغية توفري قدرات يف جمال التنقل التكتيكي واالستجابة يف حاالت الطـوارئ،  يف موبيت  اجلديد
ــرد الســريع قوامهــا    مبــا يف ذلــك اإلجــالء؛ و  ــوة لل ــردا، ووحــدة طــريان قوامهــا    ٦٥٠(ز) ق ف

ــردا؛ و ٨٥ ــد     ٥٥٤ (ح) فـ ــدة املتعهـ ــة للوحـ ــافية الالزمـ ــرية اإلضـ ــوة البشـ ــوفري القـ ــديا لتـ جنـ
اشتراطات البلدان املسامهة فيما يتعلق باالكتفـاء الـذايت، ومحايـة    بإنشائها، وذلك بسبب زيادة 

ــوة، و/أو ــز       الق ــن أجــل تعزي ــة واالســتطالع. وم ــة باالســتخبارات واملراقب االحتياجــات املتعلق
ــراد العســكريني والوحــدات        ــع األف ــام مجي ــة، ســيجري ترســيخ مه ــدرة االســتخباراتية للبعث الق

ات واملعلومات وترشيدها يف إطار هيكـل خيضـع مباشـرة    العسكرية العاملة يف إدارة االستخبار
  لسلطة قائد القوة.  

  
  القوات الفرنسية    

ــراره     - ٦٤ ــن يف ق ــس األم ــتخدم، يف     )٢٠١٥( ٢٢٢٧أذن جمل ــأن تس ــية ب ــوات الفرنس للق
ــة يف حــال   حــدود قــدراهتا ومنــاطق انتشــارها، مجيــع الوســائل ا   لضــرورية للتــدخل دعمــاً للبعث

  تعرضها لتهديد وشيك وخطري، بناء على طلب األمني العام.
  

  عنصر الشرطة    
ــة يف    - ٦٥ ــايو،  ١٨بلـــغ قـــوام عنصـــر الشـــرطة يف البعثـ ــيهم   ١ ١٤٥أيار/مـ ــردا، مبـــن فـ فـ

فــردا مــن وحــدات الشــرطة     ٨٦٩امــرأة، و  ٣٥مــن فــرادى ضــباط الشــرطة، منــهم      ٢٧٦
ــكلة، منـــ  ــالغ        ٤١هم املشـ ــه البـ ــأذون بـ ــوام املـ ــل القـ ــن أصـ ــك مـ ــرأة، وذلـ ــردا  ١ ٤٤٠امـ فـ

فــردا يف مثــاين مــن وحــدات الشــرطة   ١ ١٢٠مــن فــرادى ضــباط الشــرطة و   ٣٢٠ فــيهم مبــن
املشـكلة. وتنتشـر وحـدات الشـرطة املشـكلة يف بامـاكو، وغـاو، وكيـدال، ومـوبيت، ومتبكتــو؛          

ر فصيلة واحدة مؤقتـا يف دوينتـزا. ومـن    وجيري حاليا نشر إحدى هذه الوحدات يف غاو؛ ونش
  املقرر مبدئيا نشر الوحدة املتبقية يف غوندام يف آب/أغسطس.

واســتنادا إىل احلالــة األمنيــة املــتغرية والتحــديات املســتمرة الــيت تواجــه وكــاالت إنفــاذ     - ٦٦
يتـها بالكامـل.   القانون املالية، فقد ُخِلص إىل أن القوام احلايل لشرطة البعثة ال يكفي لتنفيذ وال

فردا، مبا يف ذلك ثـالث وحـدات إضـافية     ٤٨٠ولذلك يوصى بزيادة قوام شرطة البعثة مبقدار 
مـن فـرادى ضـباط الشـرطة، ليصـل بـذلك جممـوع قـوام          ٦٠من وحدات الشـرطة املشـكلة و   

بنشـر وحـدة شـرطة مشـكلة يف كـل مـن        أيضـا  فردا. ويوصـى  ١ ٩٢٠الشرطة املأذون به إىل 
، ونشر وحدة ثالثة يف باماكو لتعمل بوصفها وحدة احتياطية للنشـر السـريع يف   ميناكا وموبيت
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املنــاطق، مــع إتاحتــها أيضــا يف الوقــت ذاتــه لتســيري دوريــات مشــتركة مــع الشــرطة الوطنيــة يف  
 باماكو، يف حال طلبت السلطات املالية ذلك. وستحتاج مجيـع وحـدات الشـرطة املشـكلة إىل    

يف ضـوء البيئـة احملفوفـة باملخـاطر.      ١٠إىل  ٦فـراد املدرعـة مـن    زيادة متوسط عدد نـاقالت األ 
وســوف يعمــل فــرادى ضــباط الشــرطة علــى توســيع نطــاق التشــارك يف املواقــع هبــدف تعزيــز    
التوجيه والدعم االستشاري للوحدات املتخصصـة التابعـة للوكـاالت الوطنيـة إلنفـاذ القـانون،       

الوطنيـة والعـابرة للحـدود الوطنيـة     عرب ة املنظمة دعم إنشاء وحدات ملكافحة اجلرميمبا يف ذلك 
  ومكافحة اإلرهاب يف غاو وموبيت ومتبكتو.  

وســتجري البعثــة أيضــا تعــديالت يف قوامهــا احلــايل، مبــا يف ذلــك إنشــاء فريــق خــاص     - ٦٧
ضــابطا يف بامــاكو لــدعم االســتجابة لألزمــات. وهنــاك أيضــا جهــود  ٣٠للتــدخل مؤلــف مــن 
طار الشرطة النهرية بغية تعزيز محاية املدنيني وتقدمي الدعم العمليـايت إىل  جارية لنشر قدرة يف إ

  قوات األمن املالية يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية على هنر النيجر.
  

  العنصر املدين    
 ١ ٧١٣ألـف وبـاء، يتـألف مـالك البعثـة مـن        ٦٩/٢٨٩وفقا لقراري اجلمعيـة العامـة     - ٦٨

وظيفـــة  ١٧٢وظيفـــة دوليـــة، و  ٧٤٠وظيفـــة وطنيـــة، و  ٨٠١وظيفـــة مدنيـــة، مبـــا يف ذلـــك 
يف املائـة مـن املـوظفني املـدنيني،      ٨٦أيار/مـايو،   ١٨ملتطوعي األمم املتحـدة. وقـد نشـر، حـىت     

  يف املائة من النساء.   ٢٥منهم 
الك الـــوظيفي للبعثـــة يغطـــي علـــى النحـــو األمثـــل  وبغيـــة التأكـــد مـــن أن هيكـــل املـــ   - ٦٩

االحتياجــات الفنيــة واالحتياجــات املتعلقــة بالــدعم علــى حــد ســواء، ســوف جيــري اســتعراض  
ملالك املوظفني املدنيني بعد اعتماد القرار املقبل بشأن البعثـة لكفالـة االتسـاق التـام مـع الواليـة       

م يف مايل، ميكن النظـر يف زيـادة قـوام عنصـر     اجلديدة. ونظرا لضخامة التحديات املتعلقة بالدع
  الدعم بصفة مؤقتة إىل أن تصل البعثة إىل قدرهتا التشغيلية الكاملة.  

  
  االعتبارات املتعلقة بالدعم    

تواجه البعثـة حتـديات فريـدة وخطـرية يف تلبيـة احتياجاهتـا مـن اللوجسـتيات والـدعم،            - ٧٠
، فضـال عـن بيئتـها األمنيـة الصـعبة. وخـالل       نتيجة التسـاع مسـاحة مـايل ووعـورة تضاريسـها     

الفتـرة املشــمولة بــالتقرير، واصـلت قــوة البعثــة جهودهـا لتــأمني طــرق اإلمـداد الرئيســية بتنفيــذ     
مهمة تتعلق مبرافقـة القوافـل اللوجسـتية. ومـع ذلـك، ظـل التـأخر يف نشـر الكتيبـة القتاليـة            ٢٥

ى احملصـنة ضـد األلغـام حيـدان مـن تـوفري       والنقص يف ناقالت األفراد املدرعة واملركبـات األخـر  
الدعم اللوجسيت إىل قواعد البعثة يف الشمال. وتـؤثر األضـرار الـيت حلقـت مبطـار كيـدال سـلباً        
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علــى القــدرات اللوجســتية والعملياتيــة لألمــم املتحــدة يف املنطقــة. وتتــراوح التكلفــة التقديريــة   
مليـون دوالر، ولـن تبـدأ هـذه األعمـال إال بعـد إزالـة         ٢,١ و ١,٧ألعمال إعادة التأهيل بـني  

  األجهزة املتفجرة واختاذ التدابري األمنية الالزمة.  
وبغيــة زيــادة ترشــيد سلســلة اإلمــداد وتيســري حركــة البضــائع علــى حنــو أكثــر كفــاءة      - ٧١

مـاكو إىل  وفعالية إىل القطاعني الشمايل والغريب، يوصى بنقل املركـز اللوجسـيت الرئيسـي مـن با    
غاو واستخدام الطريق الذي مير عرب بنن والنيجر كطريـق إمـداد إضـايف، باعتبـاره أقصـر بكـثري       
من الطريق املستخدم حاليا والـذي تنقـل عـربه البضـائع مـن داكـار إىل غـاو وكيـدال. وسـوف          

. يســتتبع ذلــك نقــل غالبيــة األفــراد املــدنيني العــاملني يف اجملــال اللوجســيت مــن بامــاكو إىل غــاو   
  وسيتم اإلبقاء على مركز لوجسيت ثانوي يف باماكو لتيسري نقل احلموالت إىل القطاع الغريب.

  
  سالمة األفراد وأمنهم    

سـيما اسـتمرار اهلجمـات القاتلـة      تثري حالة انعدام األمن بصـفة عامـة يف الشـمال، وال     - ٧٢
رعايـة املقدمـة هلـم.    ضد البعثة، شواغل كبرية بشأن سالمة موظفي األمم املتحـدة وخـدمات ال  

وفيما يظل استمرار فعالية العمليات األمنية شاغال رئيسيا، ستعمل األمانة العامة بشـكل وثيـق   
مـع البلــدان املســامهة بقـوات والبلــدان املســامهة بـأفراد شــرطة لكفالــة الوفـاء باملســؤوليات عــن     

لألمانــة العامــة لــدعم  تــوفري خــدمات الرعايــة لألفــراد املنتشــرين، والنظــر يف اخليــارات املتاحــة  
يف حـاالت  شـهرا،   ١٢وهـو كـل    ،تناوب أفراد الوحـدات بصـورة أكثـر تـواترا ممـا هـو معتـاد       

استهداف حفظة السالم. وجيري تنفيذ برامج أخرى لتـأمني خـدمات   و ارتفاع وترية العمليات
الرعايــــة بغيــــة التخفيــــف مــــن مســــتويات اإلجهــــاد املرتفعــــة لــــدى املــــوظفني املــــدنيني يف    

  وتيساليت.    لكيدا
وال تزال هناك إمكانات كبرية ملواصلة دمج التكنولوجيـا واالسـتخبارات لتعزيـز أمـن       - ٧٣

ــا يف ذلــك ســرية          ــوارد إضــافية، مب ــام أيضــا بنشــر م ــة ومنشــآهتا وأصــوهلا، مــع القي ــراد البعث أف
ــرة       ــرح يف الفق ــى النحــو املقت ــدال عل ــة واالســتطالع يف كي أعــاله.  ٦٣لالســتخبارات واملراقب

ستحتاج البعثة أيضا إىل تعزيز قدرهتا على القيام بعمليات اإلجالء الطيب الطارئة هنـارا ولـيال،   و
وهــذا مــا يتطلــب وجــود طــائريت هليكــوبتر إضــافيتني متخصصــتني ومــزودتني بــأجهزة للرؤيــة  
ــة يف        ــة طبي ــة أفرق ــوبيت وتيســاليت؛ وأربع ــة حلــاالت الطــوارئ يف م ــة جوي ــة طبي ــة؛ وأفرق الليلي

  دوينتزا، ولريي، وميناكا.  أغلهوك، و
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  االعتبارات املالية  -  عاشرا  
إىل  ٢٠١٦متوز/يوليـه   ١امليزانية اليت اقترحتـها لإلنفـاق علـى البعثـة يف الفتـرة مـن       إن   - ٧٤
مليـون دوالر، معروضـة حاليـاً     ٩٤٥,٥ الـيت تبلـغ قيمتـها اإلمجاليـة     ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠

وإذا قرر جملس األمـن متديـد    .لكي تستعرضها وتنظر فيها للجمعية العامة على اللجنة اخلامسة
واملوافقة على توصيايت الواردة يف الفقـرات   ،٢٠١٦حزيران/يونيه  ٣٠والية البعثة إىل ما بعد 

فـإنين أعتـزم التمـاس مـوارد إضـافية لتشـغيل البعثـة مـن اجلمعيـة العامـة            أعاله، ٧٣إىل  ٤٥من 
  احلادية والسبعني.خالل اجلزء الرئيسي من دورهتا 

ــايو  ٢٦وحــىت   - ٧٥ ــررة غــري املســددة للحســاب     ٢٠١٦أيار/م ــتراكات املق ، بلغــت االش
وبلــغ جممــوع االشــتراكات املقــررة غــري  . مليــون دوالر ٧٩مــا قــدره  املتكاملــة اخلــاص للبعثــة

  .مليون دوالر ٢ ٣٧٢,٦املسددة جلميع عمليات حفظ السالم يف ذلك التاريخ مبلغاً قدره 
كـانون   ٣١وُسددت تكاليف القوات/وحدات الشـرطة املشـكلة للفتـرة املمتـدة حـىت        - ٧٦
، بينما ُسددت تكاليف املعدات اململوكة للوحدات عن الفترة املمتدة حـىت  ٢٠١٦ يناير/الثاين
  .، وفقاً جلدول السداد الفصلي٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١
    
  مالحظات  -  حادي عشر

لى اتفاق السالم واملصاحلة من جانب حكومة مـايل واجلماعـات   بعد عام من التوقيع ع  - ٧٧
شـوطا طـويال علـى طريـق     ت مـايل  د ثالث سـنوات مـن نشـر البعثـة، قطعـ     املسلحة املوقعة، وبع

أثـين علــى الـدور القيــادي الـذي اضــطلع بـه الــرئيس كيتـا، وقــادة اجلماعــات       وإنــيناالسـتقرار.  
املسلحة املوقعة الذين جنحوا، خالل السنة املاضية، يف مواصلة حوار سياسـي أفضـى إىل إحـراز    
بعــض التقــدم بشــأن اإلصــالحات السياســية واملؤسســية، فضــال عــن الوقــف الفعلــي لألعمــال     

  .  ٢٠١٥املعقودة النفيس يف تشرين األول/أكتوبر  العدائية، منذ اختتام احملادثات
ــادة اجلماعــات         - ٧٨ ــا وق ــرئيس كيت ــه ال ــذي قطع ــااللتزام ال ــى وجــه اخلصــوص ب ــوه عل وأن

شــباط/فرباير، باالتفــاق علــى جــدول زمــين جديــد لتنفيــذ األحكــام     ٢٧املســلحة املوقعــة، يف 
ذا ما ميثـل، يف حـد ذاتـه، اعترافـا     املؤسسية واألمنية الرئيسية اليت ينص عليها اتفاق السالم. وه

التقـدم احملـرز حـىت اآلن     بأن التحديات اليت تعترض تنفيـذ االتفـاق هـي حتـديات جسـيمة، وأن     
ظل متفاوتا. واإلصالحات السياسية واملؤسسية، وال سيما تلـك املتعلقـة بتحقيـق الالمركزيـة،     

ل إىل حــل مســتدام  وإصــالح قطــاع األمــن، وســيادة القــانون، تتــيح فرصــة تارخييــة للتوصــ        
للتحديات القائمة منـذ فتـرة طويلـة يف جمـايل احلوكمـة واألمـن والـيت تكمـن يف صـميم األزمـة           
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الدائرة يف مايل. ولذلك، فإنين ال أزال أشعر بالقلق من التـأخريات املسـتمرة يف تنفيـذ االتفـاق     
  على السواء.   وأشاطر الشعور باإلحلاح الذي أعرب عنه أصحاب املصلحة املاليون والدوليون

ويتحمل أصحاب املصلحة املاليني املسؤولية عن مضاعفة اجلهـود الراميـة إىل التعجيـل      - ٧٩
مــن االتفــاق بالعمــل    ٥٠بتنفيــذ االتفــاق. وأذكّــر، مــرة أخــرى، بــالتزامهم مبوجــب املــادة        

تنفيــذ االتفــاق حبســن نيــة والســعي إىل تنفيــذه بالكامــل. وأرحــب يف هــذا الصــدد بتعــيني  علـى 
افظني الثالثــة ملنــاطق كيــدال وميناكــا وتــاوديين، وبإصــدار القــانون الــذي يــنقح قــانون          احملــ

اجلماعــات اإلقليميــة، باعتبارمهــا إجنــازين هــامني علــى طريــق اســتعادة ســلطة الدولــة وبســطها   
  بصورة تدرجيية.  

ك التقــدم البطــيء يف تفعيــل أحكــام االتفــاق املتعلقــة بالــدفاع واألمــن، مبــا يف ذلــ إن و  - ٨٠
الــدوريات املختلطــة وعمليــات التجميــع، والتــأخر يف إعــادة هيكلــة قطــاع األمــن، واســتمرار    
غياب مؤسسات إنفاذ القانون يف جزء كـبري مـن إقلـيم مـايل، كلـها عوامـل أسـهمت إىل حـد         
كــبري يف تــدهور البيئــة األمنيــة يف الشــمال. وتواجــه احلكومــة واألطــراف املوقعــة اآلن احلاجــة   

اجلماعـات  مـن أجـل إحبـاط اجلماعـات اإلرهابيـة و      “سباق مع الـزمن ”خول يف امللحة إىل الد
  يف إصرارها على عرقلة تنفيذ االتفاق. العنيفة املتطرفة
املوقِّعة إىل أن تقوم، بـدعم مـن البعثـة والشـركاء      املسلحة وأدعو احلكومة واجلماعات  -٨١

زع السـالح والتسـريح وإعـادة    نـ جلنـة  اإلدمـاج و كل مـن جلنـة   اآلخرين، باالستفادة من إنشاء 
تعجيـل عمليـة   مـن أجـل    اإلدماج مـؤخرا ومـن التقـدم احملـرز يف جمـال اإلصـالحات السياسـية،       

التجميع، والشـروع يف تفعيـل الـدوريات املختلطـة والوحـدات اخلاصـة، وتـوفري األمـن لعمليـة          
حقيقـي مـع    بسط سلطة الدولة تدرجييا باجتـاه الشـمال. وأدعـو احلكومـة أيضـا إىل بـدء حـوار       

اجلماعات املوقِّعة، بـدعم مـن الشـركاء الـدوليني، هبـدف االتفـاق علـى طرائـق إدمـاج عناصـر           
الـيت أُعيــد تشـكيلها للـتمكني مــن    املاليـة   اجلماعـات املسـلحة املوقِّعــة يف قـوات الـدفاع واألمــن    

  إحراز تقدم يف عملية التجميع وإنشاء الوحدات والدوريات املختلطة.  
لسياق، أحـث احلكومـة علـى القيـام، بالتنسـيق الوثيـق مـع البعثـة والشـركاء          ويف هذا ا  - ٨٢

العسـكريني  األفـراد  اآلخرين، مبا يف ذلـك بعثـات االحتـاد األورويب املوجـودة يف مـايل لتـدريب       
 املاليـة لقـوات املسـلحة   كـل مـن ا  والشرطة، بتحديد خريطة طريق للتوسيع والنشر التـدرجييني ل 

يلها وقــدرات إنفــاذ القــانون والعدالــة والســجون، باعتبــار ذلــك   تشــك بعــد إصــالحها وإعــادة
ينبغـي للحكومــة أن   ويف حــنييف البلـد.   العنيــف أنسـب رّد علــى تصـاعد اإلرهــاب والتطـرف   

تواصل قيادة إصالح مؤسسات األمن يف مايل، فإين أشـجع اجملتمـع الـدويل علـى زيـادة دعمـه       



S/2016/498
 

26/35 16-08272 
 

ــلحة    ــوات املسـ ــدرات القـ ــز قـ ــلة تعزيـ ــةملواصـ ــدريب    ،املاليـ ــوفري التـ ــق تـ ــن طريـ ــيما عـ وال سـ
  والتوجيه.  والعتاد
علـى االتفـاق سـتظل    احلكومـة واجلماعـات املسـلحة املوقِّعـة      ولدي اعتقاد راسخ بـأن   - ٨٣

يف املنـــاطق الشـــمالية  الســـائدة تواجـــه انتكاســـات اســـتراتيجية كـــبرية تـــؤثر يف البيئـــة األمنيـــة 
 أحكـام االتفـاق  مـا مل يـتم التعجيـل بـإحراز تقـدم علـى مسـتوى         والوسطى واجلنوبية من مـايل 

للبعثـة يف   تابعـة  الـذي ُشـّن علـى قافلـة    اإلرهايب ، كما يتبّين من اهلجوم بالدفاع واألمن ةاملتعلق
قُتل خالله مخسة أفراد من حفظة السالم. وأُدين بشدة اهلجمات اجلبانـة الـيت   وأيار/مايو،  ١٨

الفرنسـية، والبعثـة. وأُعيـد    املاليـة و ات املسـلحة املوقِّعـة، والقـوات    تشن ضد املـدنيني، واجلماعـ  
التأكيد على أن اهلجمات اليت تستهدف حفظة السالم التـابعني لألمـم املتحـدة تشـكّل جـرائم      

تقـدمي مجيـع مـرتكيب األعمـال اإلرهابيـة ومجيـع       وعلـى وجـوب    حرب مبوجب القانون الـدويل 
هلـا إىل العدالـة وفقـا للقـانون الـدويل، بصـرف النظـر عــن         منظميهـا ومموليهـا واجلهـات الراعيـة    

وأوّجـــه أيضـــا تعـــازّي اخلالصـــة إىل أســـر الضـــحايا   .الـــدوافع وراء ارتكـــاب تلـــك األعمـــال 
وحكومات األشخاص املعنيني، وإىل شعب وحكومة مايل اللذين مـا زاال يعانيـان مـن خسـائر     

اع عـــن أعمـــال العنـــف وعلـــى . وأحـــث مجيـــع األطـــراف يف مـــايل علـــى االمتنـــال مـــربر هلـــا
استخدام األطفال كدروع بشرية. ويف هـذا السـياق، أُديـن جمـددا األحـداث الـيت وقعـت         إدانة
نيسان/أبريل يف كيدال واليت جتّسد مثاالً على هشاشة عملية السالم وعلى عـدم التـزام    ١٨يف 

دا علــى ألرواح الــيت أُزهقــت، وأؤكــد جمــدأشــعر بأســف شــديد علــى ابعــض األطــراف. وأنــا 
  االلتزام بإيضاح مالبسات ما وقع إيضاحا تاما.

وال يزال يسـاورين القلـق الشـديد مـن توّسـع نطـاق اهلجمـات الـيت تشـنها اجلماعـات             - ٨٤
مـوبيت وسـيغو، حيـث تواجـه أجهـزة األمـن       منطقَتـي  اإلرهابيـة يف  اجلماعـات  و العنيفة املتطرفة

 األمـم املتحـدة   وكـاالت  يضـا سـري عمليـات   وإنفاذ القـانون يف مـايل أخطـارا متزايـدة أعاقـت أ     
ــا  ــة      وصــناديقها وبراجمه ــى الســلطات املالي ــين عل ــة. ويف حــني أُث والشــركاء اآلخــرين يف املنطق

، أدعــو احلكومــة إىل ضــمان   هــاتني املنطقــتني لشــروعها يف عمليــات مكافحــة اإلرهــاب يف    
إذ يســاورين وق اإلنســان. لاللتزامــات الدوليــة حلقــ اتامــ امتثــاالتضــطلع بــه رّد  االمتثــال يف أي

خالل تنفيذ هذه العمليـات، وهـو   ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان تفيد قلق بشأن مزاعم ال
يزيد من تنفري اجملتمعات املهمشة أصال. فعمليات مكافحة اإلرهاب جيـب أال ُتنفـذ بطريقـة     ما

 جملتمعـات احملليـة.  ُتفاقم هتميش بعض ا وأاحلريات األساسية حقوق اإلنسان األساسية وتنتهك 
وأؤكد، مرة أخرى، على أن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترتكـب باسـم مكافحـة التطـرف     

  املصحوب بالعنف متنح اإلرهابيني أفضل األدوات الستقطاب جمّندين جدد.
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ــات           - ٨٥ ــوية تظلم ــاب وتس ــن العق ــالت م ــتمرار يف مكافحــة اإلف ــم أيضــا االس ــن امله وم
طــال أمــدها، مبــا فيهــا مــا يتعلــق بإشــراكهم يف عمليــة الســالم. وأدعــو    الــيت  اجملتمعــات احملليــة

ــة، بتشــجيع    إىل احلكومــة واجلماعــات املســلحة املوقِّعــة   ــدعم مــن الوســاطة الدولي  أن تقــوم، ب
، بطـرق منـها مواصـلة    على نطاق واسـع يف عمليـة السـالم    أصحاب املصلحة يف مايل مشاركة

ل االســتباقية، وتعزيــز مشــاركة النســاء والشــباب. احلــوار السياســي، وزيــادة مبــادرات التواصــ
ــوطين دور هــام  وســيكون ل . وأدعــو احلكومــة أيضــا إىل  يف هــذا الصــدد عقــد مــؤمتر الوفــاق ال

مواصلة العمل عن كثب مع البعثة والشركاء اآلخـرين مـن أجـل تفعيـل جلنـة احلقيقـة والعدالـة        
يف إيصـال مبـادرات   توى املنـاطق  علـى مسـ  واملصاحلة الـيت ينبغـي أن ُتسـهم هياكلـها املوجـودة      

  حتقيق العدالة واملصاحلة إىل اجملتمعات احمللية.  
ويشجعين ما ُتظهره القيادة يف مـايل مـن عـزم علـى وقـف توّسـع التطـرف املصـحوب           - ٨٦

ضـمن مبـادرة األمـم املتحـدة      احملـددة بالعنف، مبا يف ذلك عن طريق إقـرار األولويـات اخلمـس    
ملـة ملكافحـة اإلرهـاب يف مـايل، وهـي تعزيـز النظـام القضـائي، وتنسـيق          لتقدمي املسـاعدة املتكا 

ــين،         ــي، وإصــالح القطــاع األم ــوطين واإلقليم ــى الصــعيدين ال ــة باإلرهــاب عل املســائل املرتبط
وتوطيد أمـن احلـدود، ومنـع التطـرف املصـحوب بـالعنف. وسـتدعم البعثـة احلكومـةَ يف تنفيـذ           

  مم املتحدة ملكافحة اإلرهاب.  هذه املبادرة بدعمٍ مايلٍّ من مركز األ
ــزال اســتئناف تقــدمي اخلــدمات األساســية واســتحداث األنشــطة املــدرة للــدخل       - ٨٧ وال ي

على الصعيد اإلنساين، والبطالـة، وال سـيما    الشواغل املستمرةمعاجلة  من أجلأمرين أساسيني 
تشــدد. وأشــجع يف صــفوف الشــباب واملقــاتلني الســابقني الــذين هــم عرضــة العتنــاق الفكــر امل

احلكومة بشدة على مواصلة جهودها لتوسيع نطاق تغطيـة اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية يف     
ــة املتضــررة مــن النــ      ــة اســتفادة اجملتمعــات احمللي زاع مــن ـاملنطقــتني الوســطى والشــمالية، لكفال

دة مـع فريـق األمـم املتحـ     توثيـق تعاوهنـا  مكاسب السالم اليت طال انتظارهـا. وستواصـل البعثـة    
ــة     لتعجيــل بنقــل املســؤوليات،  واالقطــري لضــمان حتقيــق التكامــل الفعلــي بــني اجلهــود املبذول

 حســب االقتضــاء، واإلســراع بتقــدمي اخلــدمات األساســية إىل أشــد املنــاطق هشاشــة يف البلــد،  
  لمبادئ اإلنسانية.لتام لحترام اوذلك يف إطار اال

 وثيقا بأمن مـنطقيت السـاحل وغـرب أفريقيـا    ويرتبط األمن واالستقرار يف مايل ارتباطا   - ٨٨
ــة الــيت   وكمــا يتضــح مــن . مهاواســتقرار ــا فاســو   ُنفــذت مــؤخرا يف اهلجمــات اإلرهابي بوركين

ولـن يتسـىن    بلدان منطقة الساحل.بعض وكوت ديفوار ومايل، واستمرار انعدام االستقرار يف 
ــة     ــة والفعال ــق االســتقرار يف مــايل إال باملشــاركة القوي ــة، حيــث  نــب مــن جاحتقي ــدان املنطق بل

العمـل  بوأرّحـب بـالتزام زعمـاء املنطقـة      هـذه التهديـدات.   تضمن احتـواء ميكن للحدود أن  ال
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معا بشكل وثيق من أجل حتقيق هذه الغاية، وال سيما يف وقت تعمل فيـه األمـم املتحـدة علـى     
األمنيـة اجلاريـة   عملياهتا حلفظ السـالم يف املنطقـة. وتشـكل املبـادرات     تكييف األثر الناجم عن 

بقيادة االحتاد األفريقي واجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا واجملموعـة اخلماسـية ملنطقـة         
أصحاب املصلحة املعنيني وتفعيـل هـذا االلتـزام. وأشـدد     لتوحيد صفوف الساحل آلياٍت هامة 

عيدين الثنـائي  على أمهية تعزيز إمساك املنطقة بزمام هذه املبادرات. وأشجع الشركاء على الصـ 
واملتعدد األطراف على زيادة دعمهم هلذه املنظمـات واملبـادرات، بطـرق منـها تـوفري املسـاعدة       

ا تبذله املنطقة من جهود مجاعية لتعزيز فعاليـة مكافحـة   النهوض مباملالية واللوجستية، من أجل 
اإلرهاب والتطرف املصـحوب بـالعنف واجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة. وأشـجع بلـدان املنطقـة          

على زيادة تعاوهنا مع حكومة مايل والبعثة بشأن القضايا املرتبطة بأمن احلـدود وتبـادل   كذلك 
ــة   املعلومــات االســتخباراتية، وكــذلك التعــا  ون عــن طريــق اســتراتيجية األمــم املتحــدة املتكامل

ملنطقة الساحل. وستواصل البعثة االضطالَع بدورها وفقـا للواليـة املنوطـة هبـا، وتعزيـَز الـدعم       
  ذه املبادرات اإلقليمية.  هالذي تقدمه إىل 

ر السـريع للمشـهد   التطـو  عـن كثـب اسـتعراض    أواصلأعتزم أن  استشرافا للمستقبل،  - ٨٩
حبيـث  لبعثـة  على مواصـلة تـأمني املـوارد الكافيـة ل    يف الوقت نفسه  العمل، مع واألمين السياسي

العمـل مـع احلكومـة علـى      وسأواصـل تكون يف وضع يكفل هلا حتقيق أهـدافها ذات األولويـة.   
إقامـة سـلطة الدولـة    علـى  تـدرجييا   صوب العمـل وضع مقاييس مرجعية واقعية وذات مصداقية 

 ووضـعها البعثـة وأولوياهتـا   كفـل حتسـني التسلسـل التـراتيب الخنـراط      على حنـو ي وبسط نفوذها، 
األطـر الزمنيـة املنصـوص عليهـا      يف األشـهر والسـنوات القادمـة، مـع األخـذ يف االعتبـار       وأثرها

ــاق بشــأن اإلصــالحات املؤسســية الرئيســية، واالنتخا    يف ــا   االتف ــرر إجراؤه ــات الرئاســية املق ب
ضــا تــأطري ذلــك برؤيــة مشــتركة بشــأن الغايــة النهائيــة  . وقــد يكــون مــن املفيــد أي٢٠١٨ عــام

  املتوخاة من عمل البعثة.  
ــا هلــذا اهلــدف و  - ٩٠ ــذ أهــم     ســعيا و حتقيق ــات احملتمــل أن تعتــرض تنفي ــى العقب للتغلــب عل

سيواصل ممثلـي اخلـاص    ،اإلصالحات السياسية واملؤسسية واألمنية املنصوص عليها يف االتفاق
 املوقِّعـة  واجلماعـات املسـلحة  ل بشكل استباقي مـع حكومـة مـايل    بذل مساعيه احلميدة للتواص

الوثيــق مــع الوســاطة الدوليــة، القيــام بــدور  بالتنســيق ، ستواصــل البعثــة أيضــا و. علــى االتفــاق
بني احلكومة والشركاء الـدوليني بشـأن املسـائل    الدائر لحوار لرئيسي يف التنسيق االستراتيجي 
، ســتزيد البعثــة مــن دعمهــا املقــدم إىل أنشــطة جلنــة  ه األثنــاءهــذ املرتبطــة بتنفيــذ االتفــاق. ويف

متابعــة االتفــاق واآلليــات األخــرى املنصــوص عليهــا يف االتفــاق، إىل جانــب دعــوة اللجنــة إىل  
  النظر جبدية يف تعيني املراقب املستقل.
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وبناء على ذلك، أوصي بـأن ميـدد جملـس األمـن واليـة البعثـة ملـدة سـنة واحـدة، حـىت             - ٩١
ــه  ٣٠ ــأ  ٢٠١٧حزيران/يوني ــا امل ــى أن يصــل قوامه ــه إىل ، عل ــردا عســكريا   ١٣ ٢٨٩ذون ب ف
فـردا مـن الشــرطة، مـع إعـادة ترتيــب أولويـات الواليـة املنوطــة بالبعثـة علـى النحــو          ١ ٩٢٠ و

، وال سيما تلك املتعلقة حبماية موظفي األمـم املتحـدة   أعاله ٧٣إىل  ٤٥املبني يف الفقرات من 
  ومرافقها وأصوهلا، ومحاية املدنيني، وتنفيذ مهام حتقيق االستقرار.  

ــة      - ٩٢ ــة وقوامهــا، يظــل مــن األمهي ــة البعث ــه لوالي  مبكــان وباإلضــافة إىل التعــديل املوصــى ب
من القـوات، وأن تعـزز قـدراهتا،    ُتعّجل البعثة بسّد الثغرات املتبقية على صعيد االحتياجات  أن

ــديل      ــات، وأن تواصــل تع ــك االســتخبارات واســتخدام التكنولوجي ــا يف ذل لُتواجــه  وضــعهامب
تنفيـذ واليتـها. وأحـث     علـى البعثة  تعزز قدرةتدهور احلالة األمنية. ومن شأن هذه التدابري أن 

دعم البلـدان  تـ ، أو الـيت  مجيع الدول األعضاء اليت تعّهدت بتوفري أفراد نظـاميني وأصـول للبعثـة   
 مــن أفــراد وعتــاد لــديها املســامهة بقــوات وأفــراد شــرطة يف البعثــة، أن تعّجــل بإيفــاد مــا تبقــى  

أية قـدرات عسـكرية وشـرطية إضـافية مـىت أِذن       بنشر. وأحث أيضا على اإلسراع الغرض هلذا
 تقـدمي الـدعم   جملس األمن بذلك. وأشيد جبميع البلـدان املسـامهة يف البعثـة علـى اسـتمرارها يف     

لبلـدان األوروبيـة املسـامهة    املقدمة مـن ا  سعيا لتحقيق السالم، مبا يف ذلك املسامهة غري املسبوقة
  بقوات وبأفراد شرطة، وعلى التعهدات اليت قطعتها لدعم البعثة.  

وأخريا، أود أن أعرب عن امتناين ودعمي الكامـل ملمثلـي اخلـاص ملـايل، السـيد حممـد         - ٩٣
وأود أن أشـيد إشـادة خاصـة برجـال ونسـاء البعثـة        ، على جهوده الـيت ال تكـل.  صاحل النظيف

املدنيني والعسكريني على تفانيهم وما ُيسهمون به يف مـايل يف ظـل ظـروف شـديدة الصـعوبة.      
وأعرب أيضا عن امتناين لكلٍّ من االحتاد األفريقي، واجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا،   

لشــركاء علــى الصــعيد الثنــائي، ووكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها        واالحتــاد األورويب وا
وبراجمهــا، واملنظمــات غــري احلكوميــة، ومجيــع الشــركاء اآلخــرين، والكــثري منــهم يعملــون يف     
ظروف صـعبة ويواجهـون هتديـدات خطـرية يف بيئـة معاديـة، إلسـهامهم املقـدم يف سـبيل دعـم           

  السالم واالستقرار يف مايل.
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  املرفق
ام بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة املتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار   قــو    

 نيســــان/ ٣٠مــــايل مــــن األفــــراد العســــكريني وأفــــراد الشــــرطة يف   يف
  ٢٠١٦ أبريل

    

  البلد

  عنصر الشرطة  العنصر العسكري

   ضباط األركان والوحدات
عناصر الشرطة من خارج 
  أفراد الشرطة جمموع  وحدات الشرطة املشكلة  الوحدات املشكلة

 اجملموع  النساء   الرجال     اجملموع  النساء   الرجال    اجملموع النساء الرجال  اجملموع النساء الرجال  

 ألبانيا
 اجلزائر

 األرجنتني
١١ أرمينيا
٥٥ أستراليا
 النمسا

٤٤٥١ ١ بنغالديش ٤٤٥١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩
٧٧ بلجيكا

٢٥٨٢٥٨٢٦١٢٧١٤٠١٤٠١٦٦١١٦٧ بنن
٣٣ بوتان
ــا ــةبوليفي ــددة -(دول املتع

  القوميات)
٢٢  البوسنة واهلرسك

 بوتسوانا
 الربازيل

  بروين دار السالم
 بلغاريا

٦٩١٢٩١ ١ بوركينا فاسو ٧٢٠٢٤٣٢٧٢٤٤٢٧
١٣١٣١٣١٣ بوروندي
١٩٢١٣٢٠٥ كمبوديا
٣٣١٦١٦١٦١٦ الكامريون

 كندا
  مجهورية أفريقيا الوسطى
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  البلد

  عنصر الشرطة  العنصر العسكري

   ضباط األركان والوحدات
عناصر الشرطة من خارج 
  أفراد الشرطة جمموع  وحدات الشرطة املشكلة  الوحدات املشكلة

 اجملموع  النساء   الرجال     اجملموع  النساء   الرجال    اجملموع النساء الرجال  اجملموع النساء الرجال  

٤٤٣١ ١ تشاد ٤٤٣٤٤٤٤
 شيلي
٣٨٧١٥٤٠٢ الصني

 كولومبيا
 الكونغو

٤٤ كوت ديفوار
 كرواتيا
 قربص

١١  اجلمهورية التشيكية
مجهوريــــــــــة الكونغــــــــــو 

٥١٦٥١٦  الدميقراطية
١٧١١٨ الدامنرك
١١١١ جيبويت
 دومينيكا

  اجلمهورية الدومينيكية
 إكوادور
٦٨٦٨ مصر

٩٨٤١٠٢ السلفادور
١١ إستونيا
١١ إثيوبيا
 فيجي
٤٤ فنلندا
٢٢٢٢٩٩٩٩ فرنسا
 غابون
٤٤ غامبيا
١٢٩١٢٩١٦٣١٩١٦٣١٩ أملانيا
٢١٩٢١٩ غانا

 قربص
 غرينادا

 غواتيماال
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  البلد

  عنصر الشرطة  العنصر العسكري

   ضباط األركان والوحدات
عناصر الشرطة من خارج 
  أفراد الشرطة جمموع  وحدات الشرطة املشكلة  الوحدات املشكلة

 اجملموع  النساء   الرجال     اجملموع  النساء   الرجال    اجملموع النساء الرجال  اجملموع النساء الرجال  

٨٤٧٦٨٥٣٧٣١٠٧٣١٠ غينيا
١١ بيساو-غينيا

 هندوراس
 هنغاريا

 يسلنداأ
 اهلند

١٤٠٤١٤٤ إندونيسيا
 أيرلندا
 إسرائيل
١١ إيطاليا

 جامايكا
 اليابان
١١١١١١ األردن

 كازاخستان
٣٤٧ كينيا

 قريغيزستان
١١ التفيا
 ليسوتو
٤٧٢٤٩ ليربيا
 ليبيا

 ليتوانيا
 لكسمربغ
٢٢٢٢ مدغشقر
 مالوي
 ماليزيا

٥٥ موريتانيا
  مولدوفامجهورية
 منغوليا

 اجلبل األسود
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  البلد

  عنصر الشرطة  العنصر العسكري

   ضباط األركان والوحدات
عناصر الشرطة من خارج 
  أفراد الشرطة جمموع  وحدات الشرطة املشكلة  الوحدات املشكلة

 اجملموع  النساء   الرجال     اجملموع  النساء   الرجال    اجملموع النساء الرجال  اجملموع النساء الرجال  

 املغرب
 موزامبيق
 ناميبيا
١٤٦٤١٥٠ نيبال
٤٤٢٣٠٤٧٢١٦٣١٩١٦٣١٩ هولندا

 نيوزيلندا
٨٥٦٦٨٦٢١٣١٢٢٥١٣١٢٢٥ النيجر
٦٥١٣٧٨٢٢١٠٨٣١١٣٩١١٠٣١١٤١ نيجرييا
٧٢٩٨١ النرويج
 باكستان

 باالو
  بابوا غينيا اجلديدة

 باراغواي
 بريو

 الفلبني
 بولندا

٣٣ الربتغال
 قطر

 مجهورية كوريا
١١٢٢٢٢ رومانيا

 االحتاد الروسي
 رواندا
 ساموا

٦٥٦١٠٦٦٦١٦٢١٨٢٧٦٤٢٨٠٢٩٢٦٢٩٨ السنغال
 صربيا

٧٧ سرياليون
 سنغافورة
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
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  البلد

  عنصر الشرطة  العنصر العسكري

   ضباط األركان والوحدات
عناصر الشرطة من خارج 
  أفراد الشرطة جمموع  وحدات الشرطة املشكلة  الوحدات املشكلة

 اجملموع  النساء   الرجال     اجملموع  النساء   الرجال    اجملموع النساء الرجال  اجملموع النساء الرجال  

 جنوب أفريقيا
 إسبانيا

 سري النكا
٢١٣٢١٢٣٤٢٣٥٢٣٥ السويد
٤٤٣٣٣٣ سويسرا

 طاجيكستان
 تايلند

ــة ــدونيا مجهوريــــــــ مقــــــــ
  سابقا اليوغوسالفية

 ليشيت-تيمور
٩٢١١٥٩٣٦٣٣١٣٤٦١٤٠١٣٧٦١٤٣ توغو
٤٦١٤٧٤٦١٤٧ تونس
٣٣٣٣ تركيا
 أوغندا
 أوكرانيا

ــا اململكــة املتحــدة لربيطاني
٢٢  العظمى وأيرلندا الشمالية  

  زانيا املتحدةـمجهورية تن
ــدة   ــات املتحــــــــ الواليــــــــ

٩٩  األمريكية
 أوروغواي

 فانواتو
٧٧٩٩٩٩ اليمن
 زامبيا

 زمبابوي
١٠٩ ٠٣٦٧٣١ ٦٤١٢٣٩٣٢٢٧١٧٩٧٤١٨٣٨١ ٤٥٥١٨٦١٠ ١٠ اجملموع 
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