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 تقرير األمني العام عن احلالة يف مايل    

    
 مقدمة  - أوالً   

، واليـــة بعثــة األمــم املتحـــدة   )٢٠١٦( ٢٢٩٥مــدد جملــس األمـــن، مبوجــب قــراره       - ١
، وطلـب  ٢٠١٧حزيران/يونيـه   ٣٠املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيـق االسـتقرار يف مـايل حـىت     

فيــذها، يركــز علــى التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اتفــاق  إيلَّ أن أقــدم كــل ثالثــة أشــهر تقريــراً عــن تن 
 السالم واملصاحلة يف مايل وعلى جهود البعثة املتكاملة لدعمه.

    
 التطورات السياسية الرئيسية  - ثانيا   

 تنفيذ اتفاق السالم  -ألف   

عــة علــى االتفــاق خطــوات هامــة حنــو تنفيــذ اتفــاق الســالم،         اختــذت األطــراف املوقّ   - ٢
تـزال   إبرام ترتيبات دف إىل متهيد الطريق إلنشـاء اإلدارات املؤقتـة. ومـع ذلـك، ال    ذلك  يف مبا

ــدابري السياســية واألمنيــ    ة بســبب اســتمرار انعــدام الثقــة  هنــاك حتــديات كــبرية يف دفــع عجلــة الت
ة الدولــة عــة. ومت إحــراز تقــدم حمــدود يف جمــاالت االســتعادة التدرجييــة لســلط األطــراف املوقّ بــني
 .، وجتميع املقاتلني وزيادة إدماج اجلماعات املسلحة يف آليات األمن القوميالشمال  يف
  

 التدابري املؤسسية واألمنية    

ــة املوقّـــ      - ٣ ــاإلدارات املؤقتـ ــق بـ ــوم املتعلـ ــتناداً إىل املرسـ ــت   ١٨ع يف اسـ ــايو، علَّقـ أيار/مـ
يـة باملسـائل السياسـية    اجلماعات املسلحة املوقِّعة على االتفاق مشاركتها يف اللجنة الفرعية املعن

يار/مــايو. وانتقــدت اجلماعــات احلكومــةَ،  أ ٢٠واملؤسســية التابعــة للجنــة متابعــة االتفــاق، يف  
مجلة أمور، الختاذها قرارات أحادية اجلانب بشـأن املرسـوم. ويف وقـت الحـق، بـادر وزيـر        يف

ــع تنســيقية احلركــات األ       ــامرة إىل إجــراء مشــاورات م ــان لعم ــر، رمط ــة اجلزائ ــة خارجي زوادي
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 أيـار/  ٣١(التنسيقية) وائتالف اجلماعات املسلحة (االئتالف) دف اخلروج من املـأزق. ويف  
مــايو، أصــدرت التنســيقية واالئــتالف بيانــاً يف اجلزائــر، دعتــا فيــه إىل اإلســراع بإنشــاء إدارات  

يف يهــدف إىل تعزيــز التنســيق بينــهما   ‘‘)بروتوكــول تفــاهم(’’مــذكرة تفــاهم عتــا مؤقتــة، ووقّ
حزيران/يونيه، مت تعيني حممدو دياغوراغـا بصـفة    ١٥ املسائل األمنية والسياسية واإلدارية. ويف

املمثل السامي لرئيس الدولة لشؤون تنفيذ اتفاق السالم. وقد حلَّ مكتبـه حمـلَّ اللجنـة الوطنيـة     
 املعنية بتنسيق تنفيذ اتفاق السالم.

حزيران/يونيــه، إىل اتفــاق بشــأن  ١٩يف  املاليــة،طــراف ، توصــلت األويف هــذه األثنــاء  - ٤
طرائق إنشاء اإلدارات املؤقتة يف املناطق الشمالية اخلمس. وحضر احلفل األمني العـام للحركـة   

سـت   منـذ األوىل  ريف، الـذي سـافر إىل بامـاكو للمـرة    الشـ  - آغالوطنية لتحرير أزواد، بالل 
 .تسهيل زيارته  رئيسياً يف بعثة املتكاملة دوراًسنوات. ولعبت اجلزائر وال

وعلى الرغم من التقـدم املـذكور أعـاله، فقـد شـهدت الفتـرة املشـمولة بـالتقرير أيضـاً            - ٥
ــات املســلحة بشــأن          ــة وائــتالف اجلماع ــات األزوادي ــني تنســيقية احلرك ــوترات ب ــادة يف الت زي

النفـيس  السيطرة على كيدال، وهي مسألة ظلـت كامنـة منـذ احملادثـات الـيت جـرت بينـهما يف        
، واليت أعقبها دخول مجاعة طوارق إمغاد للدفاع عـن الـنفس   ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  يف

. ٢٠١٦وحلفائهم (غاتيا)، وهي مجاعة مـن مجاعـات االئـتالف، إىل كيـدال يف شـباط/فرباير      
ــدال     ٦ويف  ــادل للســـلطة يف كيـ ــيماً غـــري عـ ــا اعتـــربه تقسـ ــه، نـــدد االئـــتالف مبـ حزيران/يونيـ
األمــر الــذي ردت التنســيقية عليــه بقوهلــا إــا هــي الــيت مــا برحــت   ية واالئــتالف،التنســيق بــني

متوز/يوليـــه، عقـــد ممثلـــو التنســـيقية وحركـــة االئـــتالف   ١٤مســـؤولة عـــن إدارة املدينـــة. ويف 
مناقشات يف نيامي، بنـاء علـى دعـوة مـن حكومـة النيجـر، ملعاجلـة القضـايا السياسـية واألمنيـة           

ــهما. ويف   ــة بينـ ــني    ١٧العالقـ ــاق بـ ــل إىل اتفـ ــه، مت التوصـ ــاعتنيمتوز/يوليـ ــأن اإلدارة  اجلمـ بشـ
 املشتركة لكيدال وغريها من التدابري الرامية للحد من التوترات.

طــالق النــار بــني تنســيقية احلركــات األزواديــة  إمتوز/يوليــه  ١٩ومــع ذلــك، انــدلع يف   - ٦
اجلمـاعتني ومصـرع مـدين     مقاتـل واحـد مـن كلتـا     مصـرع واالئتالف يف كيـدال، ممـا أدى إىل   

متوز/يوليه، اشتبكت التنسيقية واالئـتالف مـن جديـد يف كيـدال، ممـا أدى إىل       ٢١واحد. ويف 
جبــروح، مبــن فــيهم مقــاتلون ومــدنيون. آخــرين  ٨٩قــل وإصــابة شخصــاً علــى األ ١٤ مصــرع

لـة بيانـاً   متوز/يوليه، أصدرت البعثـة املتكام  ٢١متوز/يوليه. ويف  ٢٢واستمر القتال بينهما حىت 
أدانــت فيــه انتــهاك وقــف إطــالق النــار، ودعــت إىل وقــف فــوري لألعمــال العدائيــة وأعلنــت   
عزمها على إجراء حتقيق باحلادث حاملا يسمح الوضع األمـين بـذلك. واسـتخدم ممثلـي اخلـاص      

قيادة اجلماعات املسلحة، ودعا إىل اهلدوء من خـالل رسـالة    للتحاور معمساعيه احلميدة ملايل 
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إذاعة ميكـادو التابعـة للبعثـة املتكاملـة. وعقـد أيضـا اجتماعـاً لفريـق الوسـاطة الـدويل           عرب ها بثَّ
 الذي وافق على ضرورة معاجلة املسألة يف إطار جلنة متابعة االتفاق.

متوز/يوليه، عقدت جلنة متابعة االتفاق اجتماعهـا العاشـر يف بامـاكو حبضـور      ٢٥ويف   - ٧
وأعادت اجلماعات املسلحة التأكيد على ضـرورة التعجيـل بإنشـاء     .ممثلي التنسيقية واالئتالف

احلكومــة أــا خصصــت مــوارد لــإلدارات  وأعلنــتاإلدارات املؤقتــة كلمــا كــان ذلــك ممكنــاً. 
املؤقتة وحثت تنسيقية احلركات األزوادية وائتالف اجلماعات املسلحة على تسـمية مرشـحيها   

مجلـة أمـور، علـى تعـديل اجلـدول الـزمين إلنشـاء اإلدارة        بسرعة لتعيينهما. واتفق الطرفـان، يف  
املؤقتة يف ضوء القتال الدائر يف كيدال، وعلى إنشاء جلنـة خمصصـة لتسـريع تفعيـل آليـة تنسـيق       
العمليــات وتســيري الــدوريات املختلطــة بــدءاً مــن منطقــة غــاو. ويف اليــوم نفســه، ســهل ممثلــي    

عـن الـنفس وحلفـائهم (غاتيـا) مـن نيـامي إىل       اخلاص عودة قائد مجاعة طـوارق إمغـاد للـدفاع    
 باماكو ولقاءاته الالحقة مع املسؤولني احلكوميني من أجل دئة التوترات الناشبة يف كيدال.

متوز/يوليــه، انــدلع القتــال جمــدداً بــني تنســيقية احلركــات األزواديــة وائــتالف    ٣٠ويف   - ٨
كيلـومتراً إىل   ٣٥بعـد مـا يقـرب مـن     اجلماعات املسلحة يف حميط بلـدة توزيـك، الواقعـة علـى     

اجلنوب الشرقي من كيدال، مما أسفر عن مقتل مخسة مقاتلني من كال اجلانبني؛ وإصابة ثالثـة  
من مقاتلي التنسيقية؛ وأَسرِ أربعة مقاتلني من التنسـيقية علـى يـد االئـتالف. وتصـاعدت حـدة       

تنسـيقية واالئـتالف بـالقرب    آب/أغسطس، عندما اندلع القتال مرة أخـرى بـني ال   ٩الوضع يف 
كيلــومتراً إىل الشــمال الشــرقي مــن كيــدال، ويف توزيــك   ٧٠مــن أدجــالل الواقعــة علــى بعــد  

أيضاً، وذلك على الرغم من اتفاق وقـف األعمـال العدائيـة الـذي وافقـت عليـه اللجنـة التقنيـة         
تنسـيقية؛  آب/أغسـطس. وأسـفر االشـتباك عـن مقتـل سـبعة مقـاتلني مـن ال         ٢املعنية بـاألمن يف  

آخرين جبروح؛ واختطاف مخسة مقاتلني مـن قبـل مجاعـة طـوارق إمغـاد (غاتيـا)؛        ٣٢وإصابة 
ومقتل مقاتل واحد على األقل من االئتالف وإصابة عشـرة آخـرين جبـروح. وأصـدر الطرفـان      

آب/أغسطس حنا كل منهما باللوم على اآلخـر السـتئناف األعمـال     ٩كالمها بياناً صحفياً يف 
 غسطس.أآب/ ١٠اليت انتهت يف  العدائية،

آب/أغســطس، بـــدأت تنســـيقية احلركــات األزواديـــة وائـــتالف اجلماعـــات    ١٢ ويف  - ٩
ــي        ــل الســامي دياغوراغــا، وبالتعــاون مــع ممثل ــة املمث ــات يف بامــاكو حتــت رعاي املســلحة حمادث
ــا        ــدول غــرب أفريقي ــي، واجلماعــة االقتصــادية ل ــر، واالحتــاد األفريق ــة اجلزائ اخلــاص، وحكوم

وقـف األعمـال    (أ)واالحتاد األورويب. وكان اهلدف من احملادثات التوصل إىل اتفاقات بشأن: 
تسـريع تطبيـق اتفـاق     (ج) التعايش السلمي والشـمولية؛ و  (ب) العدائية والترتيبات األمنية؛ و

وقـررت  السالم. ومع ذلك، مل يتم التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بشـأن أي مـن هـذه القضـايا.       
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كيـدال،   أن تنشـر يف ، آب/أغسـطس  ٢٥ التقنية املعنية بـاألمن يف اجتماعهـا املعقـود يف    اللجنة
كوسيلة لرتع فتيل التوتر، الوحدات املختلطـة املتوخـاة لغـاو وأن تبـدأ تسـيري دوريـات خمتلطـة        

مقاتالً مـن مجاعـة طـوارق إمغـاد      ١٦أيلول/سبتمرب، هاجم  ١٦كتوبر. ويف أول/تشرين األ يف
كيلـومترا إىل الشـمال    ٩٠ة تفتيش تابعة للتنسـيقية يف تاشـديت الواقعـة علـى بعـد      (غاتيا) نقط

ــاتلي          ــن مق ــل م ــى األق ــل أربعــة عل ــا أســفر عــن مقت ــدال، مم ــة كي ــدال يف منطق ــن كي الغــريب م
أيلول/ســـبتمرب، أفـــادت التقـــارير أن االئـــتالف ســـيطر علـــى موقـــع تـــابع   ١٨التنســـيقية. ويف 

كيلومترات إىل الشمال مـن تيسـاليت    ١١٠ل، الواقعة على بعد للتنسيقية واحتله يف بلدة اخللي
 يف منطقة كيدال.

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وبناء على طلب من الطرفني، وفَّرت البعثةُ املتكاملـة    - ١٠
الدعم املايل واللوجسيت حلمالت االتصاالت الثالثية األطراف اليت يقوم ا أصـحاب املصـلحة   

فيما عدا كيدال، لتوعية اجلمهور فيهـا   عشر مناطق من أصل إحدى عشرة منطقة، املاليون يف
مبسائل اإلدارات املؤقتـة والتـدابري األمنيـة اخلاصـة، مبـا فيهـا الـدوريات املختلطـة، وذلـك نظـرا           

 لتكرار نشوب نزاعات بني الطرفني يف تلك املناطق.

 حزيــران/ ٢٨ابــات املقبلــة. ففــي وقــد مت إحــراز تقــدم يف األعمــال التحضــريية لالنتخ  - ١١
ع األول يونيـــه، أعلنــــت احلكومــــة أن االنتخابـــات اإلقليميــــة واحملليــــة ســـتعقَد خــــالل الربــــ   

ــات ٢٠١٨؛ وأن االنتخابــات الرئاســية ســتعقَد يف متوز/يوليــه  ٢٠١٧ عــام مــن ؛ وأن االنتخاب
ت احلكومـة مراجعـة   بـدأ  ،متوز/يوليه ٤. ويف ٢٠١٨التشريعية ستعقَد يف تشرين الثاين/نوفمرب 

ــام   ــتور ع ــة. ويف      ١٩٩٢دس ــة املتكامل ــن البعث ــة م ــدت   ١٠مبســاعدة تقني آب/أغســطس، عق
قــرر مبــدئياً احلكومــة اجتماعــاً للهيئــة االنتخابيــة متهيــداً لالنتخابــات البلديــة الــيت كــان مــن امل   

نــت كاتشــرين الثــاين/نوفمرب. و ٢٠إىل  الحقــا أيلول/ســبتمرب لكنــها أُجلــت ٢٥جتــري يف  أن
، ولكـن مت متديـدها مبوجـب عـدة مراسـيم.      ٢٠١٤يف عـام   قـد انتـهت   والية السلطات البلدية

وعقب هذا اإلعالن، أعربت أحزاب املعارضـة وعـدد مـن منظمـات اتمـع املـدين عـن قلقهـا         
النتخابات املقـرر إجراؤهـا يف الشـمال، نظـرا لعـدم وجـود إدارات       اإزاء التحديات اليت تواجه 

ــة، وانعــدام األمــن بشــكل مســتمر، وصــعوبة      ــة، وضــعف ســلطة الدول شــراك الالجــئني  إمؤقت
واألشخاص املشردين. وسعياً لتخفيف حدة التوتر، سهل ممثلـي اخلـاص عقـد اجتماعـات بـني      

ـــ   وار والشــــفافية والشــــمولية. ويف احلكومــــة وأحــــزاب املعارضــــة، وشــــدد علــــى أمهيــــة احلـ
أيلول/ســبتمرب، اعتمــد الربملــان قــانون االنتخابــات اجلديــد. ويــنص هــذا القــانون، يف مجلــة      ٩

 .ئةايف امل ٣٠أمور، على أالَّ تقل نسبة املرشحات يف القوائم عن 



S/2016/819 

 

16-16502 5/31 

 

ــن    ١٣و  ١٢ويف يـــومي   - ١٢ ــددهم عـ ــا يزيـــد عـ ــاهر مـ ــه، تظـ شـــخص،  ٥٠٠متوز/يوليـ
الشـباب، يف غـاو احتجاجـاً علـى إنشـاء اإلدارات املؤقتـة واسـتبعاد غـري املقـاتلني          معظمهم من 

من عمليات التجميع ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. وقُتل خـالل املظـاهرات ثالثـة    
شخصاً آخرين، وذلـك نتيجـة السـتخدام القـوة مـن جانـب        ٤٦أشخاص على األقل وأصيب 

متوز/يوليـه   ١٤بامـاكو يف يـومي    ونظِّمـت مظـاهرات أخـرى يف    .املاليـة مـن  قوات الـدفاع واأل 
 متوز/يوليه.١٧آب/أغسطس، ويف متبكتو، يف  ١٧  و

صــدور ومــا زالــت اســتعادة بســط ســلطة الدولــة يف الشــمال تواجــه حتــديات. ومنــذ      - ١٣
ــري  ــنني يف امل  )S/2016/498(الســابق تقري ــاض بنســبة اث ــن  ا، حــدث اخنف ــة (م يف  ٣٣إىل  ٣٥ئ

املنـاطق الشـمالية. وخـالل الفتـرة املشـمولة       يف الذين مت نشـرهم  مسؤويل الدولة عدديف  املائة)
أيلول/سـبتمرب، يـؤدي حمـافظو     ٢٠مهامه، واعتبـارا مـن    وتاوديينبالتقرير، باشر حمافظ ميناكا 

مهامـه مـن    تـاوديين غاو، وميناكا وموبيت ومتبكتو واجبام يف مناطقهم، يف حني يؤدي حمافظ 
 متبكتو، أما حمافظ كيدال فلـم يباشـر عملـه بعـد يف مقـره بسـبب التحـديات األمنيـة.         مكتبه يف

حزيران/يونيـــه، وافقـــت اجلمعيـــة الوطنيـــة علـــى مشـــروع قـــانون املوازنـــة التكميليـــة   ٢٠ويف 
مــنطقيت ميناكــا  تفعيــل مهــام الدولــة يفماليــني دوالر لغــرض  ٣,٤وختصــيص مــا يقــرب مــن  

تكاملـة مشـاريع إعـادة التأهيـل يف جمـاالت سـيادة القـانون (العدالـة         . ونفذَّت البعثـة امل وتاوديين
والســجون)، والــدفاع واألمــن، واملصــاحلة الوطنيــة، والتماســك االجتمــاعي، وكــذلك تــأمني    

 اخلدمات اللوجستية يف منطقة ميناكا.

ــوال       - ١٤ ــواب ال ــة ون ــوالة الثالث ــع ال ــاو، اســتأنف مجي ــة غ ــامهم   ويف منطق ــين عشــر مه ة االث
املراكز احلضرية يف أنسونغو وبورمي وغاو. ويف منطقـة ميناكـا، التحـق والٍ واحـد مـن الـوالة        يف

األربعة بعمله والتحق أربعة نواب والة من أصل تسعة بعملهم. ويف منطقة موبيت، التحـق سـبعة   
نائبـاً مـن أصـل     ٣٣والة من أصل مثانية بعملهم يف حني مل يلتحق بعمله من نواب الوالة سـوى  

من نواب  ١٧نائباً. ويف منطقة متبكتو، مت نشر ثالثة والة من أصل مخسة ونشر  ٥٥جمموعه ما 
 .وتاودييننائباً. وليس هناك أي وجود للحكومة يف منطقيت كيدال  ٣١الوالة من أصل 

أيار/مايو، مت تعيني عشرة مفوضـني إضـافيني، بينـهم امرأتـان ومخسـة أعضـاء        ١٨ويف   - ١٥
ة املوقعة، أعضاَء يف جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة، وبذلك ارتفـع عـدد   من اجلماعات املسلح

مفوضــاً. وملَّــا يبــدأ بعــد نشــر مــوظفي اللجنــة إىل امليــدان وال فــتح مكاتبــها    ٢٥مفوضــيها إىل 
 اإلقليمية الست يف امليدان.

ســـالمي األعلـــى آب/أغســـطس، قـــدمت البعثـــة املتكاملـــة الـــدعم للمجلـــس اإل  ٢يف   - ١٦
ايل ولوزارة املصاحلة الوطنية يف سعيهما لعقد املنتـدى الـوطين املعـين باتفـاق السـالم الـذي       م يف
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احلكومـةَ علـى ضـمان أن يكـون مـؤمتر       املنتـدى حضره قادة دينيون من مجيع األديـان. وحـث   
 الوفاق الوطين شامالً للجميع قدر اإلمكان من أجل حتقيق املصاحلة الوطنية.

  
 نتدابري الدفاع واألم    

ظلت إعادة نشر قوات الدفاع واألمن املالية يف املنـاطق الشـمالية متوقفـة علـى قـدرا        - ١٧
التدريب. ووضعت البعثة املتكاملة وقـوات الـدفاع واألمـن    تلقي على احلصول على املعدات و

املالية خطة مشتركة، متشـيا مـع سياسـة بـذل العنايـة الواجبـة يف مراعـاة حقـوق اإلنسـان، مـن           
ــد عم الــذي تقدمــه البعثــة املتكاملــة إىل القــوات املســلحة املاليــة يف جمــاالت التــدريب،    أجــل ال

واللوجستيات، واالسـتخبارات، وتنسـيق العمليـات. وعـالوة علـى ذلـك، ولـدعم إعـادة نشـر          
شرطة مايل ودركها وحرسـها الـوطين يف الشـمال، قـام عنصـر الشـرطة التـابع للبعثـة املتكاملـة          

ــاو،    بتعزيـــز موقعـــه يف  ــال مـــايل عـــن طريـــق نشـــر وحـــدة شـــرطة مشـــكَّلة يف غـ وســـط ومشـ
شرطياً إضافياً مـن أفـراد الشـرطة املقـدمني مـن احلكومـات يف أنسـونغو (منطقـة غـاو)،           ٢٥ و

ــال الصــارم         ــو) وميناكــا. ويف إطــار االمتث ــة متبكت ــدام (منطق ــوبيت)، وغون ــة م ــزا (منطق ودوينت
اإلنسان، أجرت البعثة املتكاملـة سـبعة تقييمـات     لسياسة بذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق

ــايل، وكــذلك         ــدرك والشــرطة يف م ــوات املســلحة وال ــدم إىل الق ــدعم املق ــق بال للمخــاطر تتعل
 آلية تنسيق العمليات.  إىل

آب/أغسطس، وبعد مرور شـهر علـى اهلجـوم علـى قاعـدة القـوات املسـلحة         ١٨ويف   - ١٨
)، طلبـت القـوات املسـلحة املاليـة مـن البعثـة       ٢٨يف الفقـرة  املالية يف نامباال (على النحـو املـبني   

املتكاملـــة املســـاعدة يف حتســـني محايـــة قواعـــدها، وتـــوفري الـــدعم اجلـــوي، والقيـــام بـــدوريات  
القـوات املسـلحة املاليـة     املتكاملة أن تضـع مشتركة. ويف لريي (منطقة متبكتو)، اقترحت البعثة 

 لتيسري العمليات وتوفري محاية أفضل للقوات.جنودها يف موقع مشترك يف معسكر البعثة 

دوريـة يف منـاطق غـاو وكيـدال ومتبكتـو وأبلغـوا        ١٥٩وأجرى املراقبون العسـكريون    - ١٩
حزيران/يونيــه،  ٢٧عـن وقــوع انتــهاكات لوقــف إطــالق النــار يف تبــاغود (منطقــة متبكتــو) يف  

ــو) يف    ــة متبكتـ ــيال (منطقـ ــدال يف   ١٢وآتـ ــه، وكيـ ــه و  ٢٢و  ٢١متوز/يوليـ  آب/ ٢متوز/يوليـ
آب/أغســـطس.  ١٠ و ٩متوز/يوليـــه و  ٣٠أغســطس، وبـــالقرب مـــن أدجــالل وتوزيـــك يف   

 أن اللجنــة التقنيــة املعنيــة بــاألمن مل تعتــرف بــأي انتــهاك لوقــف إطــالق النــار منــذ أيلــول/  غــري
الـيت  نقـاط التفتـيش اتمعيـة والقواعـد العسـكرية      عـدد  . وقد حدثت زيادة يف ٢٠١٥سبتمرب 

، وال ســيما يف منطقــة متبكتــو، عــة علــى االتفــاقاجلماعــات املســلحة املوقّ ئت مــن جانــبأنشــ
 .تفتيش نقطة ٤٨إىل  ٣٢حيث زاد عدد نقاط التفتيش من 
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ــة إحــراز التقــدم  و  - ٢٠ ــة   واصــلت األطــراف املالي ــة املؤقت . ففــي فيمــا يتعلــق بالتــدابري األمني
آليـة تنسـيق العمليـات الـذي عقـد يـومي       اجتماع اللجنة املخصصة مـن أجـل التعجيـل بتفعيـل     

البـزات العســكرية   مبـا يف ذلــك متوز/يوليـه، وافقـت احلكومــة علـى تــوفري املعـدات،      ٢٦و  ٢٥
ــات. ويف  ــدفاع      ٢٠واملركب ــة مبســائل ال ــة املعني ــة الفرعي أيلول/ســبتمرب، خــالل اجتمــاع اللجن

ــات األ       ــاق، حــددت تنســيقية احلرك ــة االتف ــة متابع ــة للجن ــن التابع ــة واألم ــل  ٢٠٠زوادي مقات
ــمام ــاو يف   لالنضـ ــة األوىل يف غـ ــدوريات املختلطـ ــوبر. وي  ٢٠إىل الـ ــرين األول/أكتـ ــع تشـ توقـ

 خيضع هؤالء املقاتلون لعملية خاصة لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج.  أن

ــرة املشــمولة           - ٢١ ــاج خــالل الفت ــادة اإلدم ــزع الســالح والتســريح وإع ــة ن ــدأ عملي ومل تب
تواصل إحـراز التقـدم يف بنـاء املواقـع اخلمسـة املتبقيـة مـن مواقـع التجميـع الثمانيـة،           بالتقرير. و

(منطقـة غـاو)،    فادمياتـا  - تبـانكورت وتـني  ، ووذلك يف كل من بري (منطقـة متبكتـو)، وإيلـوك   
وتيســاليت (منطقــة كيــدال). ومــن املتوقــع أن تكــون مجيــع املواقــع جــاهزة لالشــتغال حبلــول     

وحــىت اآلن، مل يقــدم االئــتالف وال التنســيقية قــوائم املقــاتلني لبــدء        تشــرين األول/أكتــوبر. 
عمليات التجميع ونزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج. وتقـوم البعثـة املتكاملـة، يف إطـار        

مشـروعا للحـد    ٤٤شراكة مع املنظمات غري احلكومية احمللية واملنظمة الدولية للهجرة، بتنفيذ 
فــرد مــن أفــراد اتمعــات   ٣٠ ٠٠٠احملليــة سيســتفيد منــها مباشــرة  مــن العنــف يف اتمعــات 

لسـالم  دعم اصندوق االستئماين لـ الاحمللية، وال سيما الشباب، يف حميط مواقع التجميع. ومول 
برناجمــا خاصـا بتعزيــز قــدرة النسـاء والشــباب علــى الصـمود أمــام املخــاطر يف     يف مــايل واألمـن 

. وقـدمت  مـن الشـباب   ١ ٣٥٠بكتو، استفاد منه أكثر مـن  مناطق غاو، وكيدال، وموبيت، ومت
البعثــة الــدعم الــتقين إىل الفريــق العامــل املخصــص املعــين بــرتع الســالح والتســريح وإعــادة           

احلكومة، والتنسـيقية، واالئـتالف، والبنـك الـدويل، ـدف وضـع        ممثلي اإلدماج، واملكون من
ــرتع ا      لســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج. ويف    الصــيغة النهائيــة ملشــروع الربنــامج الــوطين ل

أيلول/ســبتمرب، قــدمت التنســيقية قــوائم املرشــحني لعضــوية اللجنــة الوطنيــة لــرتع الســالح  ٢١
 والتسريح وإعادة اإلدماج، وجلنة اإلدماج، وكذلك الس الوطين إلصالح قطاع األمن.

إصــالح قطــاع األمــن. وواصــلت البعثــة املتكاملــة تقــدمي الــدعم إىل احلكومــة يف جمــال   - ٢٢
قـدمت البعثــة الـدعم املــادي والــتقين مـن أجــل إنشـاء الــس الــوطين املعـين بإصــالح قطــاع       إذ

أداء مهامــه. وواصــل كــل مــن البعثــة   مــن الشــروع يفبعــد  يــتمكناألمــن. بيــد أن الــس مل 
وزارة بـ حلـدود  واملنظمة الدولية للهجرة والشركاء الثنـائيني ملـايل دعـم املديريـة الوطنيـة إلدارة ا     

سياسة احلدود الوطنية. وبالتنسيق مـع   استعراضإكمال  يف مهمتها املتمثلة يفاإلدارة اإلقليمية 
يف مــايل، عملــت البعثــة املتكاملــة عــن كثــب مــع وزارة   لبنــاء القــدراتبعثــة االحتــاد األورويب 
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واحلماية املدنيـة علـى وضـع الصـيغة النهائيـة للقـانون الـداخلي للربجمـة األمنيـة.           الداخلي األمن
ع الــرئيس إبــراهيم أبــو بكــر كيتــا مرســوم إنشــاء اإلطــار املؤسســي  يونيــه، وقَّــ حزيــران/ ٩ويف 

إلصالح قطاع األمن، الذي كان خطوة هامة إىل األمام يف تنشيط اجلهود الراميـة إىل إصـالح   
 من املالية وإعادة تشكيلها.قوات الدفاع واأل

  
 التطورات السياسية األخرى  -باء   

متوز/يوليــه، أجــرى الــرئيس كيتــا تعــديال وزاريــا للمــرة اخلامســة، إذ زاد يف عــدد   ٧يف   - ٢٣
التنسـيقية   وزيرا، منهم مثاين نساء. ومشلت التعيينات اجلديدة عضوا من ٣٤إىل  ٣٢الوزراء من 

/أغســطس، قـام الــرئيس كيتـا بتعــيني سـوميلو بوبــاي مايغــا،    آب ٢٩وآخـر مــن االئـتالف. ويف   
أيلول/سـبتمرب، مت تبـديل    ٣وزير الدفاع السابق، أمينا عاما جديدا هليئة الرئاسة برتبة وزير. ويف 

وزيــر الــدفاع وشــؤون قــدماء احملــاربني بــوزير اإلدارة اإلقليميــة. ومت الــدمج بــني حقيبــة اإلدارة    
 .كلف بتحقيق الالمركزية وشؤون إصالح الدولةاإلقليمية وحقيبة الوزير امل

  
 التعاون اإلقليمي  -جيم   

أيار/مايو، قام ممثلي اخلاص لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، حممد بـن مشبـاس،    ٣١يف   - ٢٤
ــة يف بلــدان اموعــة اخلماســية    (اموعــة اخلماســية  نطقــة الســاحلملبزيــارة ملــايل ضــمن جول

أكيد مشاركة األمم املتحدة على الصعيد اإلقليمي ومناقشـة تنفيـذ   إعادة ت دف إىل للساحل)
استراتيجية األمم املتحـدة املتكاملـة ملنطقـة السـاحل مـع البلـدان املعنيـة واجلهـات الفاعلـة دون          
اإلقليميــة. ودعــت الســلطات املاليــة إىل تعزيــز تنســيق اجلهــود الدوليــة دعمــا ملنطقــة الســاحل    

ــدعم للمجموعــة اخلم  ــة    ٢٦اســية. ويف وتقــدمي ال ــه، أطلقــت احلكومــة أنشــطة اللجن متوز/يولي
نطقـة السـاحل يف مـايل. وتنسـق األمانـة      ملالوطنية املعنيـة بتنسـيق إجـراءات اموعـة اخلماسـية      

الدائمة للجنة األنشطة، كمـا ترصـد تنفيـذ خريطـة طريـق اموعـة اخلماسـية الـيت تركـز علـى           
إىل النيجـر يف   ملـايل  رمية املنظمة. وسافر ممثلي اخلـاص التنمية املستدامة ومكافحة اإلرهاب واجل

أيلول/ســبتمرب  ٦ و ٥آب/أغســطس، وموريتانيــا يف  ٢٦ و ٢٥يوليــه، واجلزائــر يف  متـوز/  ٢٥
 ملناقشة الدعم اإلقليمي ملايل والبعثة املتكاملة.

ــه  - ٢٥ ــددي   ويف متوز/يوليـ ــائيني ومتعـ ــدة، إىل جانـــب شـــركاء ثنـ ، شـــاركت األمـــم املتحـ
األطراف آخرين، يف بعثـة للتقيـيم الـتقين بقيـادة االحتـاد األفريقـي أوفـدت إىل مـايل للمسـاعدة          

وضع خيارات إقليمية للتصدي لإلرهاب واجلرميـة املنظّمـة عـرب الوطنيـة يف منطقـة السـاحل        يف
والصحراء. وقدمت البعثة عددا من التوصيات لتعزيـز األمـن واالسـتقرار مـن خـالل مبـادرات       

وأخــرى متعلقــة باملصــاحلة وبنــاء الثقــة، وتعزيــز قــدرات البعثــة املتكاملــة، وتقويــة          سياســية 
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املؤسســات األمنيــة يف مــايل، وتعزيــز اهلياكــل واآلليــات اإلقليميــة املوجــودة للتنســيق والتعــاون  
 جمال األمن، وإنشاء قوة للتدخل.  يف
    

 التطورات األمنية الرئيسية  -  ثالثا  

تفــاق الســالم يــؤجج الوضــع األمــين املتقلــب يف وســط ومشــال  ظــل التنفيــذ البطــيء ال  - ٢٦
ــدوره، إىل    ــذي أدى، ب ــادة مــايل، األمــر ال ــة زي ــذ االتفــاق.   جهــود عرقل إحــراز التقــدم يف تنفي

الفترة املشمولة بالتقرير استمرار اهلجمـات ضـد القـوات املاليـة والدوليـة، واسـتئناف        وشهدت
 زيادة العنف بني اتمعات احمللية.و املواجهة املسلحة بني التنسيقية واالئتالف

  
 اهلجمات غري النظامية  -ألف   

خالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، كانـت هنـاك زيـادة كـبرية يف اهلجمـات ضـد قـوات             - ٢٧
 ٢٧ ، واملاليــة هجمــة ضــد القــوات ٣٩الــدفاع واألمــن املاليــة والبعثــة املتكاملــة، إذ ارتكبــت  

وهجمة واحدة ضد متعاقد مع البعثة، مقارنة بتسـع هجمـات ضـد    البعثة املتكاملة  هجمة ضد
هجمة ضد البعثة يف الفترة املشـمولة بـالتقرير السـابق. ومشلـت آثـار هـذه        ١٥و  املالية القوات

فــردا مــن قــوات حفــظ الســالم ومخســة متعاقــدين مــع البعثــة   ١٣مــا جمموعــه  اهلجمــات مقتــل
الم ومخســة متعاقــدين مــع البعثــة جبــروح،  قــوات حفــظ الســ فــردا مــن ٣٢املتكاملــة، وإصــابة 

فـردا   ١١باملقارنة مع وقوع ستة قتلى (مخسة من قوات حفظ السالم ومتعاقد واحد) وجـرح  
ت اهلجمــات إىل مقتــل مــا جمموعــه أدومــن أفــراد البعثــة يف الفتــرة املشــمولة بــالتقرير الســابق.  

 آخرين جبروح. ٧٢القوات املسلحة املالية وإصابة من جنود   ٥٢

ــدا. ففــي        - ٢٨ ــد ومنســقة تنســيقا جي ــواترة بشــكل متزاي ــة ومت وأصــبحت اهلجمــات جريئ
مركبة وعدة دراجات نارية باهلجوم علـى معسـكر    ١٨متوز/يوليه، قام مهامجون يركبون  ١٩

جنـديا   ١٥للقوات املسلحة املالية ونقاط تفتيش يف نامباال، منطقة سيغو، مما أسـفر عـن مقتـل    
املهــامجون بإضــرام النــار يف املعســكر ونقــاط التفتــيش بعــدما بــوا  آخــرين. وقــام  ٣٤وجــرح 

متوز/يوليه، مددت اجلمعية الوطنية فترة حالة الطوارئ، اليت أعلـن عنـها أول    ٣١فيها. ويف  ما
ــرة يف  ــاين/نوفمرب   ٢١مــ ــرين الثــ ــىت ٢٠١٥تشــ ــارس  ٢٩، حــ  آب/ ٣. ويف ٢٠١٧آذار/مــ

خلمســة جنــود مــاليني اختطفــوا خــالل  أغســطس، نشــرت حركــة أنصــار الــدين شــريط فيــديو
آب/أغسطس، عثر على جثت مخسة جنود أبلـغ عـن اختفـائهم خـالل      ١٠و  ٩اهلجوم. ويف 

آب/أغســطس علــى قافلــة تابعــة للقــوات املســلحة املاليــة يف تينينكــو    ٧اهلجــوم الــذي نفــذ يف 
 (منطقة موبيت).
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راد حفـظ السـالم يف هجـوم    ، قُتـل مخسـة مـن أفـ    أيار/مايو ٢٩ويف غضون ذلك، ويف   - ٢٩
ــتهدف  ــد  اسـ ــى بعـ ــكرية علـ ــة عسـ ــوبيت   ٢٥قافلـ ــن مـ ــريب مـ ــمال الغـ ــومترا إىل الشـ ويف  .كيلـ

، قُتل فرد من أفراد حفـظ السـالم وأصـيب مخسـة آخـرون منـهم ومثانيـة مـدنيني         أيار/مايو ٣١
ــوم مركـــب   ــروح يف هجـ ــرة بـــني    جبـ ــاو. ويف الفتـ ــرقي يف غـ ــاع الشـ ــر القطـ ــى مقـ  ٧و  ٥علـ

لبعثـة املتكاملـة قنابـلُ مزروعـة علـى جانـب الطريـق يف        لصابت مركبات تابعة آب/أغسطس، أ
مـــن معســـكر كيـــدال وأخـــرى علـــى بعـــد  ثـــالث حـــوادث منفصـــلة، اثنتـــان منـــها بـــالقرب  

كيلومترا جنوب أغيلهوك، مما أسفر عن مقتل فرد من أفراد حفظ السـالم وإصـابة مخسـة     ١١
ــؤو   ــار الـــدين مسـ ــة أنصـ ــروح. وأعلنـــت حركـ ــنآخـــرين جبـ ــع يف   ليتها عـ ــوم الـــذي وقـ اهلجـ

آب/أغسطس. وإضافة إىل اهلجمات املعقدة اليت استخدمت فيها الصواريخ ومـدافع اهلـاون    ٧
وأجهــزة الــتفجري املرجتلــة واأللغــام، ارتكــب هجومــان ضــد البعثــة املتكاملــة باســتخدام أجهــزة 

دم غالبـا يف  األجهـزة تسـتخ   وقـد كانـت هـذه    .تفجري متحكم فيها عن بعـد يف منطقـة كيـدال   
علـى   باسـتخدام أجهـزة الـتفجري املرجتلـة    من اهلجمات أعلى عدد ونفذ السابق يف منطقة غاو. 

 .النفيس -  غوسي وغاو - زاتدوينامتداد حموري 

عـة  واستهدف تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي أيضـا اجلماعـات املسـلحة املوقّ     - ٣٠
متوز/يوليــه، عثــر علــى أربعــة مقــاتلني مــن احلركــة   ٢١علــى االتفــاق يف منطقــة متبكتــو. ففــي  

ــد        ــولني بع ــو)، مقت ــة متبكت ــري (منطق ــهم املتحــدث الرمســي يف ب ــن بين ــر أزواد، م ــة لتحري الوطني
حزيران/يونيـه، زعـم أن التنظـيم نفسـه قتـل القائـد احمللـي         ٢٩اختطافهم يف اليوم السابق. ويف 

 ن تنسيقية احلركات األزوادية، يف بري.للمجلس األعلى لوحدة أزواد، الذي يشكل جزءا م

ــات ملكافحــة          - ٣١ ــية ســبع عملي ــوات الفرنس ــة والق ــوات املالي ــت الق ــايو، أطلق ويف أيار/م
فـردا   ٣٥اإلرهاب يف قطاعي غوندام (منطقة متبكتو) وميناكا، مما أدى إىل إلقـاء القـبض علـى    

جـر عمليـة مشـتركة ملكافحـة     أيار/مـايو، نفـذت مـايل والني    ٢٢مشتبها يف أم إرهـابيون. ويف  
 اإلرهاب عرب احلدود يف أنديرامبوكان (منطقة ميناكا).

ــر       - ٣٢ ــة، متشــيا مــع واليتــها اجلديــدة، باعتمــاد ــج تنفيــذي أقــوى وأكث وقامــت قــوة البعث
الـيت نفـذت يف منتصـف     “ميـديكا ”استباقية يف حدود اإلمكانيـات املتاحـة هلـا. وكانـت عمليـة      

مبراقبـة املنـاطق واحملـاور علـى      املتكاملة آب/أغسطس مثاال على ذلك، حيث قامت خالهلا البعثة
طول طرق اإلمداد الرئيسـية مـن متبكتـو إىل دوينتـزا (منطقـة مـوبيت)، وغوسـي (منطقـة متبكتـو)          

ــأربع       ــة أيضــا ب ــيهم. وقامــت البعث ــاء القــبض عل ــد اإلرهــابيني وإلق ــة  ــدف حتدي ــات إلزال عملي
ــاطق مــوبيت        ــة، يف من ــتفجري املرجتل ــى أجهــزة ال ــى وجــه اخلصــوص عل ــدات، وركــزت عل التهدي
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ــع    ــقة مـ ــام بـــدوريات منسـ ــة القيـ ــلت البعثـ ــو. وواصـ ــدال ومتبكتـ ــة   وكيـ ــلحة املاليـ ــوات املسـ القـ
 .الفرنسية  والقوات

املتخصصـة  وواصلت البعثـة املتكاملـة تقـدمي املسـاعدة إىل احلكومـة يف تفعيـل الوحـدة          - ٣٣
ــة        ــها تقــدمي املســاعدة إلنشــاء فرق ــة، بطــرق من ــة باإلرهــاب واجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني املعني

فــردا مــن قــوات الــدفاع واألمــن املاليــة بشــأن مكافحــة    ٣٥التحقيقــات املتخصصــة وتــدريب 
التفجريات االنتحاريـة. وبالتنسـيق مـع الشـركاء، دعمـت البعثـة املتكاملـة احلكومـة يف صـياغة          

اتيجية وطنية ملكافحة اإلرهاب. كما قدمت البعثة الدعم الـتقين واالسـتراتيجي إىل وزارة   استر
 الشؤون الدينية والثقافة يف جهودها الرامية إىل منع التطرف العنيف وتطرف الشباب.

أيلول/ســبتمرب، وخــالل زيــارة إىل مــايل، قامــت فرقــة العمــل  ٩إىل  ٥ويف الفتــرة مــن   - ٣٤
إدارة عمليـات حفـظ السـالم، بعقـد      باالشـتراك مـع  يف جمال مكافحة اإلرهاب، املعنية بالتنفيذ 

مشاورات مع احلكومة بشأن املرحلة املقبلة مـن مبـادرة املسـاعدة املتكاملـة ملكافحـة اإلرهـاب       
ــرات       ــة للثغـ ــل نتيجـ ــة العمـ ــة لفرقـ ــات التابعـ ــها الكيانـ ــيت اقترحتـ ــة الـ ــاريع ذات األولويـ واملشـ

تنفيــذ اســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب يف البلــد. االســتراتيجية احملــددة يف 
علـى نطـاق منظومـة    ”اهلدف هو توفري إطار مساعدة تقنية متكامل ومتسق ومنسـق  قد كان و

مــن أجــل مكافحــة اإلرهــاب ومنــع التطــرف العنيــف، مــع األخــذ يف    “األمــم املتحــدة برمتــها
 زدواجية يف اجلهود املبذولة.االعتبار أولويات احلكومة وضمان عدم اال

  
 محاية املدنيني  -باء   

ــرة        - ٣٥ ــيت لوحظــت خــالل الفت ــة للمــدنيني ال ــدات الرئيســية للســالمة البدني مشلــت التهدي
ــذا عناصــر         ــال اللصوصــية املســلحة؛ وهجمــات حمــددة األهــداف نف ــالتقرير أعم املشــمولة ب

اســية؛ واالضــطرابات املدنيــة؛    مســلحة، وتعــزى يف كــثري مــن األحيــان إىل الــديناميات السي     
والعنف بني اتمعات احمللية الـذي مـرده يف كـثري مـن األحيـان إىل املنازعـات علـى األراضـي؛         
ــات املتطــرفني         ــن املتفجــرات؛ وهجم ــات احلــرب م ــة وخملف ــتفجري املرجتل ــزة ال ــام وأجه واأللغ

دات وملنـع اهلجمـات   واإلرهابيني واجلهات الفاعلـة احلكوميـة. وردا علـى هـذه التهديـ     العنيفني 
ــة  ضــد ــدنيني، واصــلت البعث ــة امل ــاطق     املتكامل ــدة املــدى يف املن ــات متوســطة وبعي تســيري دوري

الشمالية، فيما تركزت دوريات شرطة األمم املتحدة يف املناطق احلضرية. وقامت البعثـة أيضـا   
ــها االســتعانة مبســاعدين لشــؤون االتصــال ا      ــذار املبكــر، بطــرق من ــات اإلن ــز آلي تمعــي بتعزي

 واجلهات الفاعلة يف اال اإلنساين.
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ــتباكات بــــني اتمعــــات احملليــــة يف املنــــاطق الوســــطى. ففــــي      - ٣٦ وزادت وتــــرية االشــ
آخـرين جبـروح يف أعمـال عنـف بـني مجـاعيت        ٤٤صـيب  مدنيا وأُ ١٨حزيران/يونيه، قتل  ٢٥

ــيين،    ــرة دجـ ــاس يف دائـ ــارا وماركـ ــن   مببامبـ ــرة مـ ــوبيت. ويف الفتـ ــة مـ ــطس  ٢٦نطقـ آب/أغسـ
أيلول/سبتمرب، قُتل ستة مدنيني وأُصـيب تسـعة آخـرون جبـروح يف منطقـة مـوبيت نتيجـة         ٣ إىل

البعثـة املتكاملـة    سـاعدت الشتباكات بني أفراد من مجاعيت بامبارا وفوالين. ولـدعم احلكومـة،   
 يف دئة األوضاع، بطرق منها تيسري احلوار بني اتمعات احمللية.

 متوز/يوليه يف كيدال، استجابت البعثـة  ٢٢و  ٢١االشتباكات اليت وقعت يف وخالل   - ٣٧
بـني التنسـيقية واالئـتالف. وقامـت البعثـة املتكاملـة        التوسـط بسرعة وقوة مـن خـالل    املتكاملة

بإرســال طــائريت هليكــوبتر هجــوميتني مــن غــاو إىل كيــدال إلظهــار القــوة وبنشــر منظومــات    
ــار و   ــز    طــائرات مســيرة مــن دون طي طــائريت هليكــوبتر عســكريتني للخــدمات مــن أجــل تعزي

متوز/يوليــه، أنشــأت البعثــة املتكاملــة نقــاط تفتــيش يف كيــدال وبــدأت تســيري  ٢٣الرصــد. ويف 
دوريات راجلة لثينِ اجلماعات املسـلحة عـن القتـال وحلمايـة املـدنيني. وملـا انـدلع أيضـا القتـال          

 هامعسـكر  رادعا وأعدت مالذا آمنا بالقرب مـن موقفا  البعثةبالقرب من بلدة كيدال، اختذت 
مـدنيا إىل املعسـكر؛ ونقلـت البعثـة      ١٣للحمايـة. وجلـأ مـا جمموعـه     طلبـا  املـدنيني   لوفودحتسبا 

عشرة مدنيني إىل غاو. وأدى القتال الذي دار يف أواخر متوز/يوليـه يف كيـدال بـني اجلماعـات     
 ني.املسلحة املوقعة على االتفاق إىل مقتل سبعة مدني

ــة علـــى بعـــد     ٢ويف   - ٣٨ ــة بـــوين، الواقعـ أيلول/ســـبتمرب، هـــاجم مســـلحون جمهولـــو اهلويـ
زا يف منطقـة مـوبيت، واحتلـوا البلـدة لفتـرة وجيـزة. وقـاموا بـإحراق         تـ كيلـومترا شـرق دوين   ٨٠

أيلول/سـبتمرب، قامـت    ٣مكتب العمدة ومرتل قائد الدرك، كمـا اختطفـوا نائبـا للعمـدة. ويف     
زا مـن أجـل تسـيري الـدوريات ورصـد احلالـة       تـ ة نشر مفرزة من كتيبـة مـن دوين  قوة البعثة بإعاد

بوين بدعم من طائرات اهلليكوبتر اهلجومية. وبقي أفراد حفظ السـالم يف البلـدة أربـع ليـال      يف
 وقاموا مبراقبة املنطقة بالتنسيق الوثيق مع القوات املسلحة املالية.

 أيلـول/  ٨ و ٧الم الـذي عقـد يف لنـدن يـومي     ويف مؤمتر قمة القادة بشـأن حفـظ السـ     - ٣٩
ــني اجلنســني يف صــفوف          ــامِ للمســاواة ب ــة الع ــا لداعي ــم املتحــدة جائز ســبتمرب، منحــت األم
ــيت عملــت يف القطــاع الشــرقي       ــدة عائشــتو عصــمان إيســاكا (النيجــر) ال العســكريني إىل الرائ

راد حفــظ الســالم . واهلـدف مــن هــذه اجلـائزة هــو االعتـراف جبهــود أحــد أفـ    ٢٠١٥عــام  منـذ 
. وقـد قامـت الرائـدة إيسـاكا بالتواصـل      )٢٠٠٠( ١٣٢٥الذي روج ملبادئ قرار جملس األمن 

، فقـط  مشكَّلة مـن الـذكور   قبل ذلكدوريات كانت  انضمت إىلومع النساء يف اتمع احمللي 
 هذه الدوريات بشكل أكرب. التفاعل مع شجع النساء واألطفال على  مما
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  اإلجراءات املتعلقة باأللغام؛ واألسلحة؛ واألسلحة الصغرية    -جيم   

واصــلت دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام تثقيــف اتمعــات احملليــة      - ٤٠
الوصـول   املتضررة من النـزاع وسطَ ومشال مايل بشأن أخطـار املتفجـرات، حيـث متكّنـت مـن     

من خملّفات احلـرب مـن املتفجـرات. وكجـزء مـن       قطعة ٨٤شخصاً ، ودمرت  ٣٤ ٩٦١إىل 
ــة       ــة األمــم املتحــدة املتكامل ــاء القــدرات، دربــت بعث مســاعدا للســلطات يف مــايل يف جمــال بن

عنصـراً مـن قـوات الـدفاع      ٣١٥املتعددة األبعاد لتحقيق االسـتقرار يف مـايل (البعثـة املتكاملـة)     
املتفجـرات. وقامـت أيضـاً بتشـييد مرفـقٍ      الـذي تشـكله    التخفيف من حدة اخلطر على واألمن

  لتخزين األسلحة والذخائر وبتجديد أحد عشر مرفقاً آخر.

  حقوق اإلنسان    -  رابعاً  
حالـة انتـهاك وجتـاوز حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل         ١١٧وثّقـت البعثـة املتكاملـة      - ٤١

مـا ال يقـل    حالـة مشلـت   ٩٦طفالً، مقابل  ٢٣خص من بينهم ش ٢٠٢اإلنساين وقع ضحيتها 
إعــداماً  ١٩تضــمنت هــذه احلــاالت و الفتــرة املشــمولة بــالتقرير الســابق. يفضــحية  ١٣١عــن 

حالـة احتجـاز غـري قـانوين مشلـت       ١٥ حالة إساءة معاملة أو تعـذيب؛ و  ١٨ حماولة قتل؛ و أو
ءات مباشـرة ضـد األفـراد العـاملني يف     حالة ابتزاز أو ـب؛ وعشـرة اعتـدا    ٢٢ شخصاً؛ و ٣١

اال اإلنساين أو يف عمليات حفظ السـالم؛ وأربـع حـاالت اختطـاف؛ وأربـع حـاالت جتنيـد        
لتسعة أطفال؛ وحـاليت عنـف جنسـي؛ وحالـةً اسـتخدمت فيهـا مستشـفى ألغـراض عسـكرية؛          

م فعاليـة التحقيـق.   حالة مل تراع فيها األصول القانونية نتيجةً لعد ٢١ وحالة تشريد قسري؛ و
يف نقاط تفتـيش وقواعـد عسـكرية أنشـأا      منتشرةومن بني هذه التجاوزات، يزعم أنّ عناصر 

حديثاً اجلماعات املسلحة املوقّعـة ارتكبـت أفعـال إيـذاء جسـيمة، منـها القتـل وفـرض الضـريبة          
نســـيقية ســـيما يف منطقـــة متبكتـــو. ويـــزعم أنّ القـــوات احلكوميـــة وت  بشـــكل غـــري قـــانوين، ال

احلركــات األزواديــة وائــتالف اجلماعــات املســلحة واجلماعــات املســلّحة األخــرى ال تــزال         
اجلهات الرئيسية اليت ترتكب تلك األفعـال، ال سـيما يف مشـال ووسـط مـايل. وأثبـت التحقيـق        
بشأن حالة حقوق اإلنسـان الـذي أجرتـه البعثـة املتكاملـة يف أعقـاب القتـال يف منطقـة كيـدال          

ــوع حــال  ــة خطــف،       وق ــة، وحال ــذاء للســالمة البدني ــع حــاالت إي ــفي/قتل، وأرب ــدام تعس يت إع
. كمــا أنّ ألحــد املستشــفياتوحــاليت ــب، وثــالث حــاالت إســاءة معاملــة، وحالــة احــتالل  

  زوح.  ـقسراً على الن عشرات املدنيني أُجربوا
اجلماعـات   وحتققت البعثة املتكاملة من ارتباط مـا ال يقـل عـن تسـعة أطفـال بـائتالف        - ٤٢

املسلحة ( مجاعة غاتيا) يف منطقة كيدال؛ وأُبلـغ عـن وجـود ثالثـة أطفـال آخـرين يف صـفوف        
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ــيقية وائــــتالف شــــعب أزواد واحلركــــة الشــــعبية إلنقــــاذ أزواد يف منطقــــة متبكتــــو.        التنســ
متوز/يوليه، نسقت البعثة املتكاملة نقل أربعة أطفال مرتبطني جبماعة غاتيـا يف كيـدال    ٢٩ ويف
الوطنيــة لتعزيــز  املديريــةإىل  منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــةبامــاكو، وســلّمتهم بــدعم مــن إىل 

ــةالطفــل واألســرة. إال أنّ  آب/أغســطس بتســليمهم إىل عضــو يف الربملــان   ٤قامــت يف  املديري
تربطه صالت جبماعة غاتيا، يف انتهاك للربوتوكول املوحد لرعاية األطفال املرتبطني جبماعـات  
مســلحة. ودعــت البعثــة املتكاملــة اجلماعــات املســلحة إىل منــع االســتمرار يف جتنيــد األطفــال،   

زاع علـى  ـموسة من أجل التخفيـف مـن أثـر النـ    األطراف املوقعة على اختاذ خطوات مل وحثت
األطفال. وعلى سبيل املثال، قدمت األمم املتحدة املساعدة للحركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد يف    

زاعات املسلحة وإاء العنـف اجلنسـي   ـوضع خطة العمل إلاء جتنيد واستخدام األطفال يف الن
فيـه مبكافحـة العنـف     بيانـاً التـزم   الئتالفا حزيران/يونيه، وقع ٣٠املرتكب ضد األطفال. ويف 

ـــ  ــل بالن ــي املتصـ ــرـاجلنسـ ــايل، وأقـ ــة    زاع يف مـ ــدة ملعاجلـ ــنة واحـ ــى سـ ــد علـ ــاً ميتـ ــدوالً زمنيـ  جـ
  املشكلة.    هذه
ــه       - ٤٣ ــا جمموعـ ــى مـ ــبض علـ ــي القـ ــالتقرير، ألقـ ــمولة بـ ــرة املشـ ــالل الفتـ ــراد  ١٠٦وخـ أفـ

تصـل باإلرهـاب يف منـاطق يف وسـط     أنّ أربعة منـهم مـن القصـر) الرتكـام أنشـطة ت      (افترِض
فـرداً اعتقلـوا مـن قبـل      ٣٦ ، واملاليـة عنصراً اعتقلتهم قـوات الـدفاع واألمـن     ٦٦ومشال مايل: 

القوات الدوليـة، وأربعـة أفـراد اعتقلتـهم البعثـة املتكاملـة. ومـن بـني هـؤالء املعـتقلني ، تعـرض            
ــة املتكاملــة؛ ومتّ   واث املاليــةثالثــة للتعــذيب علــى يــد قــوات الــدفاع واألمــن    ــان مــن قبــل البعث ن

القــوات  أو املاليــة شخصــاً بشــكل غــري قــانوين مــن قبــل قــوات الــدفاع واألمــن     ٣٦احتجــاز 
وقـد تـوىل جملـس حتقيـق تـابع للبعثـة       البعثـة املتكاملـة.    علـى يـد  الفرنسية، كما قتل فـرد واحـد   

م تنفيــذ تــدابري تصــحيحية بعــد  املتكاملــة التحقيــق يف احلــاالت املتعلقــة بالبعثــة املتكاملــة وســيت  
قــوةً مفرطــة أثنــاء  املاليــةوأفــادت تقــارير باســتخدام قــوات الــدفاع واألمــن  اكتمــال التحقيــق. 

  عمليات مكافحة اإلرهاب.
شخصــاً  ٢٢٤أيلول/ســبتمرب، كانــت البعثــة املتكاملــة قــد حــددت هويــة    ٢٠ولغايــة   - ٤٤

تتصـل باإلرهـاب يف مرافـق تــديرها     زاع، منـهم مـن احتجـز بتــهم   ـحمتجـزاً ألسـباب تتصـل بالنــ   
من بني احملتجزين سـتة مـن القصـر. وخـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، أفرجـت         كان الدولة. و

ــة ضــدهم وعــدم   شخصــاً ألســباب خمتلفــة، مبــا يف ذلــك عــدم وجــود    ٨١الســلطات عــن  أدل
  حماكمتهم.    إمكان

صـدور  واستمرت اجلماعات املسلحة يف احتجاز أفراد علـى وجـه غـري قـانوين. ومنـذ        - ٤٥
وتنظــيم القاعـدة يف بــالد املغـرب اإلســالمي    ، احتجـزت التنســيقية واالئـتالف  الســابقتقريـري  
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 ١٤شخصـاً (  ٢٧إىل  آخرين، ليصل جمموع األشـخاص احملتجـزين  فردا  ١٣أخرى  ومجاعات
  املدنيني).يزعم أم من   ١٣ مقاتالً و

ــهاكات        - ٤٦ ــا يتصــل باالنت ــاب يف م وأُحــرز تقــدم حمــدود يف مكافحــة اإلفــالت مــن العق
زاع واملقتـــرف يف ـوأفعـــال اإليـــذاء اجلســـيمة، مبـــا يف ذلـــك العنـــف اجلنســـي املتصـــل بالنـــ        

دورة تدريبيـة حـول حقـوق اإلنسـان للقــوات      ١٣البعثـة املتكاملـة    نظمـت . وقـد  ٢٠١٢ عـام 
الـدرك والسـلطات القانونيـة يف مـايل، بالتعـاون مـع بعثـة االحتـاد األورويب         املسلحة والشـرطة و 

العســكرية للمســامهة يف تــدريب القــوات املســلحة املاليــة ومــع شــرطة األمــم املتحــدة. ويف          
ممــثالً عــن الدولــة يف هــذه الــدورات التدريبيــة، مــن بينــهم  ١ ٠٥٠امــوع، شــارك أكثــر مــن 

حتقيقاً يف انتهاكات مزعومـة   ١٢حقوق اإلنسان بإجراء امرأة. وشرعت وزارة العدل و ١١٨
ــة      ــة املتكامل اســتعراض ــدف حلقــوق اإلنســان، نتيجــة الجتماعــات شــهرية عقــدا مــع البعث

  انتهاكات حقوق اإلنسان املوثّقة من جانب البعثة والتصدي هلا.  
 كـل مـن  ع ـا  الـيت يضـطل  مهـام احلمايـة املتخصصـة     متوز/يوليه، دجمت ١واعتباراً من   - ٤٧

عنصر حقـوق اإلنسـان    ضمن محاية املرأة شؤون مستشاري وحدة محاية الطفل ومكتب كبري
  املتكاملة.    يف البعثة

    
  احلالة اإلنسانية    - خامساً   

ظلّــت احلالــة اإلنســانية يف مــايل متقلّبــة. ويف موســم اجلفــاف (مــن حزيران/يونيــه إىل      - ٤٨
يف املائـة مـن سـكان مـايل،      ١٦اليني شخص، أي نسبة أيلول/سبتمرب)، كان أكثر من ثالثة م

شـخص تقريبـاً حباجـة إىل مسـاعدة فوريـة       ٤٢٠ ٠٠٠يعانون من انعدام األمن الغذائي، منهم 
ــت       ــه، بقيـ ــة يف حزيران/يونيـ ــية األكادمييـ ــنة الدراسـ ــة السـ ــام. ويف ايـ ــى الطعـ ــول علـ للحصـ

ة مــن األزمــة يف متبكتــو  مدرســة مغلقــة يف املنــاطق املتضــرر  ٢ ٣٨٠مدرســة مــن أصــل   ٢٩٦
سـبع مـدارس حمتلـةً مـن قبـل اجلماعـات        مـا يبلـغ جمموعـه    وسيغو وغاو وكيدال وموبيت. وظلّ

املسلحة املوقعة يف مناطق غاو وكيدال ومتبكتـو. وال تـزال تينينكـو، يف منطقـة مـوبيت، األكثـر       
  يف املائة من املدارس الواقعة فيها.   ٦٩تضرراً إذ جرى إغالق نسبة 

خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، تعـذر إيصـال املسـاعدة اإلنسـانية يف مشـال ووسـط           و  - ٤٩
باملقارنة مع الفتـرة املشـمولة بـالتقرير السـابق، بسـبب تـأثري موسـم األمطـار علـى أحـوال           مايل 

تـدهور احلالـة األمنيـة    والطرق، وزيادة االعتداءات اإلجرامية على العاملني يف اال اإلنسـاين،  
حادثـة أمنيـة    ١٨ أُبلـغ عـن وقـوع   كان قـد  أيلول/سبتمرب،  ٢٠تاريخ  طقة كيدال. وحىتيف من

يف الفتـرة   مماثلـة  حادثـة  ١١كانت ضحيتها جهات فاعلة يف تقدمي املساعدة اإلنسـانية، مقابـل   



S/2016/819

 

16/31 16-16502 

 

إمــدادات مــن  حزيران/يونيــه، نهِــب خمــزن حيتــوي علــى      ٦املشــمولة بــالتقرير الســابق. ويف   
لتوزيعهـا الحقـاً علـى     املسـاعدة اإلنسـانية   كفي لشهر واحـد هيأـا جهـات   غذائية تالصص احل

أخطـار املتفجـرات،    شخص يف كيدال. وعالوةً على ذلك، ظل التلوث الناجم عن ١١ ٠٠٠
مبـا يف ذلــك خملفــات احلـرب مــن املتفجــرات وأجهــزة الـتفجري املرجتلــة واأللغــام، يف منــاطق يف    

 .دخـول املنظمـات اإلنسـانية واملـدنيني إىل هـذه املنـاطق       مشال ووسط مايل، يفرض قيوداً علـى 
للجهـات   وزاد اإلغالق املستمر ملطـار كيـدال مـن صـعوبة الوصـول. ووفّـرت البعثـة املتكاملـة        

  الفاعلة اإلنسانية رحالت باهليلوكوبتر بني غاو وكيدال قدر اإلمكان.  
 جمـال تقـدمي املسـاعدة    وعلى الرغم من الظروف الصعبة، واصلت اجلهـات الفاعلـة يف    - ٥٠

اخلـدمات االجتماعيـة    وذلـك يف ظـل حمدوديـة   اإلنسانية العملَ يف املناطق املتضررة من األزمة، 
األساسية املقدمة من جانب احلكومة. وقدمت هذه اجلهـات دعمـاً للحكومـة يف تـوفري الغـذاء      

شـطة تثقيفيـة   شخص يف مناطق متبكتو وغاو وموبيت؛ ويسرت إجراء أن ٤٢٠ ٠٠٠ملا يقارب 
زاع يف وسـط ومشـال مـايل. وقـدمت     ـأخطـار املتفجـرات يف اتمعـات املتضـررة مـن النـ       بشأن

كما دعمت األنشطة الزراعيـة   املنظمات اإلنسانية مساعدة نقدية وسلعاً غري غذائية للعائدين.
التعــايش يف جمتمعــام احملليــة، وتعزيــز  االنــدماجإعــادة  علــى لعائــدينســاعدة ااملــدرة للــدخل مل

 حثـت والسلمي بني العائدين وأبناء اتمعات احمللية املضـيفة يف منـاطق متبكتـو وغـاو ومـوبيت.      
ــة  علــىاجلهــات الفاعلــة يف اــال اإلنســاين اجلماعــات املســلحة مــراراً وتكــراراً     تعزيــز إمكاني

  إيصال املساعدات اإلنسانية واحترام املبادئ اإلنسانية.
ــريد   وأدى القتـــال الـــدائر  - ٥١ ــة كيـــدال يف متوز/يوليـــه وآب/أغســـطس إىل التشـ يف منطقـ

يف  ٢٥، تراجـع عـدد املشـردين داخليـاً بنسـبة      السابقتقريري صدور القسري للمدنيني. ومنذ 
الجــئ مــن مــايل يف  ١٣٤ ٠٠٠مشــرد، يف حــني بقــي حــواىل  ٣٩ ٠٠٠املائــة حــىت بلــغ حنــو 

  بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر.  
ــاة   ويف متوز/يو  - ٥٢ ــة بوفـــ ــانات املومسيـــ ــببت الفيضـــ ــه، تســـ ــدمري   ١٣ليـــ ــاً، وتـــ شخصـــ

شـــخص يف منـــاطق متبكتـــو وســـيغو   ١٠ ٠٠٠ زل، كمـــا أحلقـــت األذى بنحـــوـمنـــ ١ ٥٠٠
الشـركاء   وسيكاسو وغاو وكوليكورو وكيدال وميناكا وموبيت، وفقاً ألرقام احلكومـة. وقـدم  

  اإلغاثة.للحكومة يف جمال توزيع مواد  يف اال اإلنساين الدعم
األمــوال املخصصــة خلطــة االســتجابة     مل تتجــاوزأيلول/ســبتمرب،  ٢٠ وحــىت تــاريخ   - ٥٣

ــام  ــانية لعـ ــغ ٢٠١٦اإلنسـ ــا  ١٠١ مبلـ ــاً أـ ــدره   مليـــون دوالر فقـــط، علمـ تتطلـــب متـــويالً قـ
  مليون دوالر.    ٣٥٤
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  التنمية االقتصادية واحلفاظ على التراث الثقايف    - سادساً   
اخلدمات األساسية إىل الشمال تصطدم بعراقيـل ناجتـة مـن انعـدام األمـن،      ظلت عودة   - ٥٤

الوكـاالت التابعـة للدولـة     والتقدم احملدود باجتـاه اسـتعادة بسـط سـلطة الدولـة، وبـطء اشـتغال       
واملعنية بتنمية املناطق. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، واصلت وكاالت األمم املتحدة بـذلَ  

تنمية وعملية السـالم. وقـدم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي خـربة تقنيـة         اجلهود الرامية لدعم ال
ودعماً مالياً للجنة التوجيهية اليت أنشأا احلكومة من أجل وضع االستراتيجية الوطنيـة للوقايـة   
من التطرف املصحوب بالعنف واإلرهاب والتصدي هلما. وأطلقت منظمـة األغذيـة والزراعـة    

أسـرة معيشـية ضـعيفة مـن      ٢ ٥٠٠اً لدعم تـوفري أسـباب املعيشـة ملـا يبلـغ      برناجملألمم املتحدة 
الرعــاة الــزراعيني، معظمهــم مــن املشــردين والعائــدين املوجــودين يف منطقــة ميناكــا اجلديــدة.    

خــالل الفتــرة  وفريــق األمــم املتحــدة القُطــري كامــل املبلــغ املتــوفر البعثــة املتكاملــة وخصصــت
ــذي أدى إىل    ، وقــدره أربعــة مال ٢٠١٦-٢٠١٥ ــر ال ــر، األم يــني دوالر، ملشــاريع ســريعة األث

ــن     ١٠٧الشــروع يف  مســتفيد مباشــر يف منــاطق يف    ٢٩٠ ٠٠٠مشــاريع تســتهدف أكثــر م
 بواليـة البعثـة   حزيران/يونيه. وسامهت املشاريع السريعة األثر يف بنـاء الثقـة   ٣٠الشمال حبلول 

الــيت يعــود ــا األمــن واالســتقرار علــى   املبكــرة إثبــات الفوائــد وعمليــة الســالم، بوســائل منــها
صــندوق االســتئماين الالســكان بعيــد اســتتباما. وعلــى مــدى الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، مــول 

شخصــاً يف  ٢٢٥ ٤٦٩مشــروعاً إضــافياً اســتفاد منــها     ١٦ يف مــايل لســالم واألمــن دعم الــ
  جهة ماحنة.   ١١الشمال، بفضل هبات 

وقـدرها  يف املائـة مـن أموالـه املخصصـة      ١٠٠ مـا نسـبته   وصرف صندوق بناء السالم  - ٥٥
ماليني دوالر من خالل مشاريع وبرامج مشتركة نفذها فريـق األمـم املتحـدة القطـري      ١٠,٩

السـالم. ومكنـت هـذه املشـاريع      لبنـاء يف منطقيت متبكتو وغـاو، ـدف تعزيـز اجلهـود املبذولـة      
 نشـاطاً مــدراً  ٦٥٠املـدارس، وأوجـدت   فتـاة، مـن االلتحــاق ب   ١ ٧٦٨طفـالً، بينـهم    ٣ ٨٥٦

للدخل لألشخاص املشردين داخليـاً والعائـدين والالجـئني. وأسـفر مشـروع آخـر عـن حتسـني         
  رن مــن العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس بلــغ عــددهنامــرأة،  ٤٦٠احلالــة األمنيــة لنســاء تضــر

متوز/يوليـه، قامـت بعثـة     ٢٢إىل  ١٧وحتسني قدرن على اللجوء إىل القضاء. ويف الفتـرة مـن   
 - مشتركة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب دعم بناء السـالم بزيـارة ملنطقـة ليبتـاكو    

، لتقيـيم  أيلول/سـبتمرب  ٩إىل  ٤يف الفترة مـن   والنيجرومايل بوركينا فاسو  ، مبا يف ذلكغورما
ــامج   ــدوى برنـ ــاءجـ ــأنه    بنـ ــن شـ ــدود مـ ــرب احلـ ــالم عـ ــادة ا السـ ــذه   إفـ ــة يف هـ ــات احملليـ تمعـ

  الثالثة.    البلدان
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وكفلت البعثة املتكاملة وفريق األمم املتحـدة القُطـري تقسـيم املهـام وحتقيـق التكامـل         - ٥٦
ــاءة، مــن خــالل إطــار عمــل األمــم املتحــد        ــر كف ــى حنــو أكث ــة عل ــني اجلهــود املبذول ة املعــزز ب

ــرة    ــة للفت ــاً     ٢٠١٩-٢٠١٥للمســاعدة اإلمنائي ــة وتوزيع ــداد اســتجابة متكامل ــر إع ــذي يس ، ال
وكــلّ مــن الوكــاالت. وخــالل الفتــرة املشــمولة   للمهــام وفقــاً للمزايــا النســبية للبعثــة املتكاملــة 
. ٢٠١٦ عمــل املعــزز للمســاعدة اإلمنائيــة لعــام البــالتقرير، أقــرت احلكومــة خطــة عمــل إطــار   

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي      و عــززت جمموعــة اإلنعــاش املبكــر اعتمــاد ــج متكامــلٍ بــني برن
ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والبعثة املتكاملـة، اسـتناداً إىل عمليـة مسـح لألنشـطة املنفّـذة       

ىل يف الشمال. وباإلضافة إىل ذلك، متّت املوافقـة علـى تقيـيم األمهيـة احليويـة للـربامج بالنسـبة إ       
أيلول/سبتمرب، بعـد تنفيـذ    ٦مناطق متبكتو وغاو وكيدال وأجزاء من منطقيت سيغو وموبيت يف 

ف) مبشاركة فعالة من فريـق األمـم املتحـدة    يعملية قادا منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيس
  القُطري والبعثة املتكاملة.

األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم      حزيران/يونيه، قدمت البعثة املتكاملـة ومنظمـة   ٢٣ويف   - ٥٧
والثقافــة (يونســكو) دعمــاً لوجســتياً إليصــال معــدات وأثــاث تكنولوجيــا املعلومــات إىل تســع  

حزيران/يونيــه، اســتكملت   ٢٨مكتبــات خاصــة تتضــمن خمطوطــات قدميــة يف متبكتــو. ويف      
ـا مواقـع تـراث    املرحلة األوىل من املراحل الثالث لتأهيل املساجد الثالثـة الـيت حـددت علـى أ    

أمحـد  أصـدرت احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة حكمـا ضـد       ، أيلول/سبتمرب ٢٧عاملي يف متبكتو. ويف 
بالسـجن ملـدة تسـع سـنوات. وقـد أقـر الفقـي        املهدي، أحد أعضاء مجاعة أنصار الدين،  الفقي

وأقر بصـحة التـهم املوجهـة     ،٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٦املهدي الذي سلم نفسه للمحكمة يف 
 اإلسـالمية  ضـرحة األ ليه واليت تفيد ارتكابه جرائم حرب تتصل بتوجيه هجمات متعمدة ضدإ

      ؛  ٢٠١٢يف عام  يف متبكتو
  البعثة املتكاملة وقدراا   نشر  -  سابعاً  

  العنصر العسكري      
فـرداً،   ١٠ ٦٣٥أيلول/سـبتمرب، بلـغ قـوام العنصـر العسـكري للبعثـة املتكاملـة         ٢٠يف   - ٥٨

فــرداً.  ١٣ ٢٨٩يف املائــة مــن األفــراد العســكريني املــأذون ــم والبــالغ عــددهم   ٨٠أي نســبة 
ــة      ١,٦ومثّلــت النســاء نســبة   يف املائــة مــن هــذا القــوام. ومــن أهــم القــدرات الــيت ظلــت البعث

املتكاملــة تفتقــر إليهــا كتيبــة قتاليــة متخصصــة يف محايــة املواكــب، ووحــدة طــائرات هليكــوبتر 
وسرية قوات خاصة إضافية للقطـاع الغـريب، وسـرايا مشـاة إضـافية،       مسلّحة للقطاع الشمايل،

ــذخائر املتفجــرة.        ــن ال ــتخلص م ــدات متخصصــة لل ــه ومع ــدريب وتوجي ــوفري ت باإلضــافة إىل ت
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وحـدة طــائرات هليكـوبتر هجوميــة،   إىل البعثــة املتكاملـة، علــى وجـه االســتعجال،   احتاجـت  و
ــاً يف   ووحــدة طــائرات هليكــوبتر عســكرية متوســطة للخــدمات،     ــك املوجــودة حالي ــا أنّ تل مب

احلاجــة إىل أيضــاً  ونشــأت. ٢٠١٧القطــاع الشــرقي ســتعاد إىل بلــداا املصــدر يف أوائــل عــام 
استبدال وحدة طائرات هليكوبتر عسكرية متوسطة للخدمات يف القطـاع الغـريب حبلـول ايـة     

املدرعـة. وحـىت مـع     . وظلّت البعثـة املتكاملـة تعـاين مـن نقـص يف نـاقالت األفـراد       ٢٠١٦عام 
، فسـيظلّ عـدد نـاقالت األفـراد املدرعـة يف البعثـة       البعثـة ناقلة أفراد مدرعة إضـافية يف   ٢٧نشر 

ناقلـة. كمـا أنّ الواليـة اجلديـدة تـنص علـى        ٣٨املتكاملة دونَ العدد املقرر يف األصل مبا قدره 
  ناقلة أفراد مدرعة إضافية.   ٧٧توفري 

  عنصر الشرطة      
أو فــرداً  ١ ٢٧٤يلول/ســبتمرب، بلــغ قــوام عنصــر الشــرطة يف البعثــة املتكاملــة أ ٢٠يف   - ٥٩
يف  ٧٨فـرداً؛ حيـث متّ نشـر     ١ ٩٢٠يف املائة من القـوام املـأذون بـه والبـالغ      ٦٦نسبة  ميثل ما

يف املائـة   ٦٣ يف املائة منهم من النسـاء) و  ١٤املائة من أفراد الشرطة املقدمني من احلكومات (
ــرا  ــت    ٤,٥د وحــدات الشــرطة املشــكَّلة ( مــن أف ــا زال ــن النســاء). وم ــهم م ــة من ــة  يف املائ البعث

ناقلـة أفـراد مدرعـة إضـافية السـتيفاء       ١١ املتكاملة حباجة إىل أربـع وحـدات شـرطة مشـكَّلة و    
، وأفراد شرطة متخصصـني إضـافيني،   ةاملعايري املطلوبة، وجزء صغري من قدرات الشرطة النهري

 علم األدلة اجلنائيـة، واألجهـزة املتفجـرة املرجتلـة، واالسـتخبارات، واجلرميـة       خرباء يف مبن فيهم
ــلحة         ــري املشــروعة، واألســلحة الصــغرية واألس ــار باملخــدرات غ ــة، واالجت ــرب الوطني ــة ع املنظم

  اخلفيفة، ومكافحة اإلرهاب.  

  املوظفون املدنيون    
ثـة املتكاملـة قـد نشـروا بنسـبة      أيلول/سبتمرب، كان املوظفون املـدنيون يف البع  ٢٠حىت   - ٦٠
يف املائـة   ٨٦ يف املائة من املوظفني الدوليني، و ٨٥ مجايل، بضمنهاإليف املائة من قوامهم ا ٨٥

يف املائــة مــن املــوظفني الــوطنيني. وشــغلت النســاء نســبة   ٨٠ مــن متطــوعي األمــم املتحــدة، و
ــة، و   ٢٨ ــن الوظــائف الدولي ــة م ــن وظــائف   ٢٨ يف املائ ــة م متطــوعي األمــم املتحــدة،  يف املائ

متوز/يوليـه، أجـري اسـتعراض     ١٤إىل  ٧يف املائة من الوظائف الوطنية. ويف الفترة مـن   ٢٠ و
الـيت يـتعني   ملالك املوظفني املدنيني من أجل تعديل مالك مـوظفي البعثـة املتكاملـة وفقـاً للمهـام      

ينبغـي أن  ثـة املتكاملـة   الوالية اجلديـدة. وخلـص االسـتعراض إىل أن البع    االضطالع ا مبوجب
تركيز قـدراا املدنيـة علـى تنفيـذ اتفـاق السـالم وتقـدمي         تعيدوقدرا على دعم البعثات؛  تعزز

التنســيق   وتوطــد الــدعم إىل املؤسســات الوطنيــة، وذلــك لــدى إعــادة نشــرها إىل الشــمال؛        
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قــــة املعنيــــة يف املنطوالتعــــاون مــــع فريــــق األمــــم املتحــــدة القُطــــري وعملــــها مــــع اجلهــــات 
  اإلقليمية.  واآلليات

  تشييد معسكرات وتأمني طرق إمداد    
وعــدم تــوفر البنيــة التحتيــة   املتقلبــةال تــزال الظــروف املناخيــة القاســية والبيئــة األمنيــة    - ٦١

الالزمــة للنقــل الــربي واجلــوي حتــد مــن قــدرة البعثــة املتكاملــة علــى احلفــاظ علــى طــرق إمــداد  
كز رئيسـي جديـد للوجسـتيات يف غـاو خلدمـة مجيـع مواقـع        مستقرة. وختطط البعثة إلنشاء مر

البعثــة يف مشــال مــايل بصــورة أفضــل. وال تــزال املفاوضــات جاريــة مــع بــنن واجلزائــر والنيجــر  
  طرق إمداد إىل مايل.  فتح دف 

إىل و حزيران/يونيـــه ٣٠يف  وأكملـــت البعثـــة املتكاملـــة انتقاهلـــا إىل قاعـــدة العمليـــات  - ٦٢
  آب/أغسطس.   ٣١اجلديد يف  مقرها

  سالمة أفراد البعثة وأمنهم ورفاههم      
مســتوى التهديــد األمــين يف مــايل، واصــلت البعثــة       امللحــوظ يف رتفــاعاالرداً علــى   - ٦٣

 بوسـائل منـها  املتكاملة تطوير البنيـة التحتيـة الدفاعيـة وتعزيزهـا يف مجيـع املعسـكرات القائمـة،        
ومالجــئ حمصــنة للقيــادة. ويف املنــاطق     عاالنفجــارات، وإنشــاء مواقــ   ضــد منشــآا  حتصــني

ــراد      ــة الظــروف املعيشــية للمــوظفني املــدنيني واألف ــة املتكامل الشــديدة اخلطــورة، حســنت البعث
متوز/يوليه، تقرر ن أن مناطيد االسـتطالع املربوطـة باألوتـاد يف كيـدال غـري       ٦النظاميني. ويف 

 وأجـرت لصيانة يف ظروف مناخيـة كهـذه.   نظراً إىل الظروف املناخية املتقلبة وتكاليف ا جمدية
تقــــين لالستعاضــــة عــــن قــــدرات  خيــــارالبعثــــة واملقــــر مناقشــــات مــــن أجــــل التوصــــل إىل 

  االستطالع.    مناطيد
ونفذت البعثـة املتكاملـة العديـد مـن املشـاريع التجريبيـة باسـتخدام تكنولوجيـا املراقبـة            - ٦٤

ــى مجــع        ــدرة عل ــن أجــل حتســني الق ــر م ــذار املبك ــع    واإلن ــة ومن ــتخبارية للبعث ــات االس املعلوم
مركبـة مسـيرة مـن     ٣٨اهلجمات. ويف غاو ومتبكتو، ال ميكن استخدام سوى مثـاين مـن أصـل    

دون طيار أرسلَت إىل البعثة لتنفيذ مراقبة قصرية ومتوسطة املدى، وذلك بسبب عدد حمطـات  
علـى   هعثـة يف حزيران/يونيـ  املراقبة األرضية احملدود. وملعاجلـة أوجـه القصـور هـذه، حصـلت الب     

إىل  الحقـا  كلـم أرسـلَت   ٦٠٠منظومة جويـة واحـدة مسـرية مـن دون طيـار يصـل مـداها إىل        
جـاهزتني للعمـل    ،تسـتخدم إحـدامها منظومـةً احتياطيـة    ، متبكتو. وسـتكون منظومتـان أخريـان   

  حبلول تشرين األول/أكتوبر.  
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  السلوك واالنضباط    -  ثامناً  
حــادث العســكريني يف  املــوظفنييف حزيران/يونيــه، أبلــغَ عــن ادعــاءات بضــلوع أحــد   - ٦٥

استغالل وانتهاك جنسيني. وال تزال األمم املتحدة حتقق يف هذه القضـية ويف ادعـاءات أخـرى    
العسكريني يف استغالل وانتهاك جنسيني وردت يف كانون الثاين/ينـاير؛   املوظفنيبضلوع أحد 

ــائج هــذه ا  ــة      وســتبلغ نت ــوات لكــي تتخــذ إجــراءات املتابع ــدان املســامهة بق ــات إىل البل لتحقيق
املناسبة، حسب االقتضاء. وأقفلَت القضية الـيت كـان قـد أبلـغ عنـها يف كـانون األول/ديسـمرب        

ومنِــع الفــرد املعــين مــن املشــاركة يف عمليــات حفــظ الســالم يف املســتقبل. وواصــلت     ٢٠١٥
يف ذلك أنشطة التوعية اليت تطلع اجلمهور علـى معـايري السـلوك     البعثة تنفيذ أنشطة الوقاية، مبا

املتوقعة من أفراد األمم املتحدة، وخباصة سياسة عدم التهاون إطالقاً مـع االسـتغالل واالنتـهاك    
اجلنسيني. وإضافةً إىل ذلك، نشرت املبادئ التوجيهية الصادرة عـن املفوضـية السـامية حلقـوق     

      واالنتهاك اجلنسيني.   اإلنسان بشأن االستغالل
  املالحظات    -  تاسعاً  

أثــين علــى األطــراف املوقعــة علــى اتفــاق الســالم واملصــاحلة يف مــايل ملواصــلتها إحــراز    - ٦٦
تقدم يف تنفيذ االتفاق. وأرحب يف هذا الصدد باستمرار التزام الـرئيس كيتـا وحكومتـه بـدعم     

ممثالً سـامياً لـه معنيـاً بتنفيـذ اتفـاق السـالم.       عملية السالم، مبا يف ذلك تعيني حممدو دياغوراغا 
ممثلـي اخلـاص وفريـق الوسـاطة الـدويل، لتخفيـف حـدة         إىل جانـب وأحيي اجلهـود الـيت بـذهلا،    

  التوتر بني اجلماعات املسلحة املوقعة.  
الـذي حـدد طرائـق      تفـاق االتنسيقية واالئتالف على الوأرحب بتوقيع حكومة مايل و  - ٦٧

تة يف املناطق الشمالية اخلمس. ويشكل االتفاق الذي طـال انتظـاره خطـوة    إنشاء سلطات مؤق
إجيابيــة حنــو تلبيــة الطلــب الــذي تعــريه اجلماعــات املســلحة املوقّعــة األولويــة واملضــي قــدماً يف     
أحكام أخرى ينص عليها اتفاق السالم. وأنوه أيضاً بالتقدم احملرز يف تشغيل الترتيبات األمنيـة  

الطريــق إلطــالق  مهــدت الــيتتنســيق العمليــات،  فــاق الســالم، مبــا يف ذلــك آليــةيف اتاملضــمنة 
الــدوريات املختلطــة يف منــاطق غــاو وكيــدال ومتبكتــو. ويف هــذا املنعطــف احلاســم، أدعــو          

اجلماعـات   أدعـو من أجل التعجيل يف تنفيـذ االتفـاق، و   جهودهااألطراف املوقعة إىل مضاعفة 
إىل تقدمي قوائم املقاتلني الـذين يتوقَّـع انضـمامهم إىل عمليـة التجميـع مـن دون        حتديداًاملسلحة 

مزيــد مــن التــأخري. واخلطــوة األوىل حنــو حتقيــق نتــائج ملموســة ميــدانياً كانــت تســمية ممثلــي     
  االئتالف يف السلطات املؤقتة وتعيني مقاتلني من التنسيقية يف الدوريات املختلطة.  

املشمولة بالتقرير استئناف األعمال العدائية بني اموعـات املسـلّحة    وقد شاب الفترة  - ٦٨
غســطس وأيلول/ســبتمرب يف منطقــة كيــدال. وإنــين  أوآب/ هاملوقعــة علــى االتفــاق يف متوز/يوليــ
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أدين بشدة انتهاكات وقف إطالق النار هذه وأدعو جملس األمن إىل النظـر يف فـرض جـزاءات    
الســالم. وأدت هــذه االشــتباكات إىل تعطيــل تنفيــذ اتفــاق علــى األطــراف الــيت تنتــهك اتفــاق 

السالم يف مرحلته احلامسة املتعلقة بإنشاء اإلدارات املؤقتة، مما حيول دون أن تنفذ األطـراف مـا   
أن جتـدد التزامهـا   املوقعـة علـى االتفـاق    تفاق. وجيب على اجلماعات املسـلحة  االالتزمت به يف 

اتفاق السـالم. وأحـثّ األطـراف املعنيـة علـى حـل خالفاـا مـن          بعملية السالم وبتنفيذ احلازم
  خالل اآلليات املتوخاة يف اتفاق السالم، واالتفاق على وقف رمسي لألعمال العدائية.  

يف عمليــة الســالم أن تتقيــد األطــراف املاليــة حبســن نيــة   جــدي ويتطلــب حتقيــق تقــدم  - ٦٩
ــة   باتفــاق الســالم وأن تلتــزم بتحقيــق األولويــات ال  رئيســية، مبــا يف ذلــك إعــادة النشــر التدرجيي

بسط سلطة الدولة يف مجيع أحنـاء البلـد. وستواصـل األمـم     إعادة لقوات الدفاع واألمن املالية و
املتحدة، من خالل البعثة، دعم األطراف يف اجلهود اليت تبـذهلا إلعـادة بسـط سـلطة الدولـة يف      

 )٢٠١٦( ٢٢٩٥ها جملـس األمـن يف قـراره    الشمال. ويف هذا السياق، أكرر الدعوة اليت وجه
إىل احلكومة لتضع معايري وجداول زمنية واضـحة لتنفيـذ اتفـاق السـالم، وذلـك بالتشـاور مـع        

  أصحاب املصلحة اإلقليميني والدوليني.واجلهات األخرى املوقعة وبدعم من البعثة 
باإلعالن عن االنتخابات املقبلـة يف مـايل. وميكـن أن تيسـر هـذه االنتخابـات       وأرحب   - ٧٠

ــةإعــادة بســط  ــة ل املهــام اإلداري يف الشــمال. وأدعــو احلكومــة إىل حتقيــق توافــق يف اآلراء   لدول
لـدى إجرائهـا. ويف هـذا    والشـفافية  بشأن إجراء االنتخابـات وضـمان تطبيـق سياسـة الشـمول      

لعقـد مـؤمتر الوفـاق الـوطين الـذي       التعجيـل بالتحضـريات الالزمـة   الصدد، أحث احلكومة على 
يتوقع أن يؤدي إىل تيسري املصاحلة الوطنية، واإلسهام يف معاجلة األسباب اجلذريـة للصـراع يف   
مايل، وتوليد توافـق يف اآلراء بشـأن سـبل املضـي قـدماً. وأدعـو احلكومـة إىل أن تكفـل إجـراء          

 ،ؤمتر، يشـارك فيهـا مجيـع أصـحاب املصـلحة املعنـيني      املـ  اضألغـر عملية تشاور واسعة النطـاق  
  النساء والشباب.  و يف ذلك اتمع املدين  مبا

وللمضي قدماً، يشـكل النجـاح يف عمليـة التجميـع ونـزع السـالح والتسـريح وإعـادة           - ٧١
اجلماعـات  اإلدماج شرطاً مسبقاً إلحالل السـالم الـدائم يف مـايل. ومـن املهـم للغايـة أن تظهـر        

املسلحة املوقعة على االتفاق نيتها مواصلة هـذه العمليـة باختـاذ إجـراءات حامسـة تشـمل تعـيني        
املشاركني يف عملية التجميع ونـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج. وأرحـب مبـا حصـل         

ــة لنــ      ــة الوطني ــة يف اللجن ــة األخــرية مــن تعــيني ملمثلــي تنســيقية احلركــات األزوادي  زعـيف اآلون
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، واللجنة املعنية باإلدماج، والـس الـوطين إلصـالح قطـاع     
األمن. وأدعو احلكومة إىل التعجيل بعملية اعتماد اسـتراتيجية وطنيـة راميـة إىل إصـالح قطـاع      
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 األمن ودمج القانون املتعلق بالربامج العسكرية ومشروع القانون املتعلق بـاألمن الـوطين ضـمن   
  قانون الدفاع واألمن.  

وال يــزال يســاورين القلــق بســبب حالــة حقــوق اإلنســان يف أحنــاء البلــد. وإنــين أديــن      - ٧٢
بشدة االعتداءات اليت ارتكبت ضد السكان املدنيني أثنـاء االشـتباكات الـيت وقعـت مـؤخراً يف      

ــأن ا  منطقــة كيــدال. وأؤكّــد علــى ضــرورة أن تــدرك   نتــهاكات اجلماعــات املســلحة املوقعــة ب
ــيش          ــاط التفت ــن نق ــد م ــق إزاء إنشــاء مزي ــة. ويســاورين القل ــري مقبول ــوق اإلنســان هــذه غ حق

سـيما   اجلماعات املسلحة املوقعـة واجلماعـات املنتسـبة هلـا، وال     من جانبوالقواعد العسكرية 
يف منطقــة متبكتــو، وإزاء انتــهاكات حقــوق اإلنســان حبــق املــدنيني املبلــغ عنــها يف حمــيط هــذه    

قع. ويسـاورين القلـق أيضـاً إزاء جلـوء قـوات الـدفاع واألمـن املاليـة إىل االسـتخدام املفـرط           املوا
 فمثــل هــذه االنتــهاكات ختــدم مــآرب اإلرهــابيني. للقــوة خــالل عمليــات مكافحــة اإلرهــاب.

وأحث مجيع األطـراف املعنيـة علـى احتـرام القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل           
أعمــال العنــف داخــل القبائــل     ماــا مبوجــب اتفــاق الســالم. وأديــن ازديــاد     اإلنســاين والتزا

بينــها يف املنــاطق الشــمالية والوســطى الــيت تشــكّل عائقــاً يف وجــه املصــاحلة الوطنيــة           وفيمــا
والتعـايش السـلمي. ويف هـذا الصـدد، أحـث احلكومـة علـى التعجيـل بفـتح املكاتـب اإلقليميــة           

  واملصاحلة من أجل بدء توثيق االعتداءات واالنتهاكات.التابعة للجنة احلقيقة والعدالة 
وأشــعر ببــالغ القلــق بســبب تــدهور احلالــة اإلنســانية يف منــاطق معينــة يف مــايل والعــدد   - ٧٣

الكبري من املدارس اليت ال تزال مغلقة يف املنـاطق املتضـررة باألزمـة. وأديـن اهلجمـات وأعمـال       
السلب اليت ارتكبـت ضـد اجلهـات الفاعلـة يف اـال اإلنسـاين، مبـا يف ذلـك مسـتودع برنـامج           

ملي يف كيــدال. وأدعــو مجيــع األطــراف يف مــايل إىل املســاعدة علــى تيســري إيصــال األغذيــة العــا
املساعدة اإلنسانية إىل احملتاجني. وأثين على اجلهات الفاعلة يف اال اإلنسـاين ملواصـلتها دعـم    

  احلكومة يف توفري اخلدمات االجتماعية األساسية للسكان احملتاجني يف بيئة صعبة للغاية.  
ــر     وازدا  - ٧٤ ــت أكث ــة، وبات ــة املتكامل ــة والفرنســية والبعث دت اهلجمــات ضــد القــوات املالي

وتشكل انتـهاكات خطـرية للقـانون     تطوراً وتعقيداً. وتلك اهلجمات غري مقبولة على اإلطالق
التعــازي إىل أســر الضــحايا وحكومــات كــل الــذين فقــدوا حيــام.   . وأتقــدم بــأخلصالــدويل

ئ يــزداد يف املنــاطق الوســطى مصــدر قلــق بــالغ. وأحــث ويشــكل عــدد اهلجمــات الــذي مــا فتــ
األطراف املالية على التعجيل بتطبيق أحكام اتفـاق السـالم املتعلقـة بالتماسـك االجتمـاعي مـن       

الـيت   اهلجمات يستدعي نطاقو. العنيف أجل معاجلة تظلمات السكان ووقف انتشار التطرف
ــها اجلماعــات  ــة  ترتكب ــةاملتطرف ــةاإلاجلماعــات و العنيف رداً موحــداً مــن اتمــع   يف مــايل رهابي

. وأحــث الــدول األعضــاء علــى تعزيــز التعــاون  ، درءا الحتمــال تفــاقم الوضــع وتفشــيهالــدويل
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الدويل، وال سـيما التعـاون بـني بلـدان املنطقـة. وأؤيـد تأييـداً كـامالً اجلهـود الـيت تبـذهلا البعثـة             
ــن أجــل إشــراك    ــة م ــدان األخــرى املتكامل ــة البل ــي    يف اموع ــة الســاحل، وه اخلماســية ملنطق

نشـر مـوظفي االتصـال     بغيـة وبلـدان جمـاورة أخـرى،     بوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجـر 
. وإن بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة     )٢٠١٦( ٢٢٩٥ يف قـراره  جملـس األمـن   على حنو ما طلبه

ماج موظفي االتصال يف مقرها بغية تعزيز التعـاون يف قضـايا أمـن احلـدود وتبـادل      مستعدة إلد
  املعلومات االستخبارية.  

ويتوقَّع أن يؤدي تعزيز وضع البعثة املتكاملة وقـدراا وامتثـال مجيـع األطـراف للوفـاء        - ٧٥
فعـال إىل حكومـة   بااللتزامات اليت ينص عليهـا اتفـاق السـالم إىل السـماح للبعثـة بتقـدمي دعـم        

وتعزيز حالـة مسـتدامة مـن السـالم واالسـتقرار والتنميـة يف مـايل.         مايل وشعبها حلماية املدنيني
بـــد مـــن تزويـــد البعثـــة باملعـــدات الالزمـــة لكـــي تـــتمكّن مـــن تنفيـــذ املهـــام املكلّفـــة ـــا.   وال
املتكاملـة إىل  البعثـة  فسـتفتقر  عـن الوحـدات املغـادرة،     هليكـوبتر عوضـاً   ترسل طائرات مل وإذا

ــاين طــائرات هليكــوبتر متوســطة        ــن طــائرات اهلليكــوبتر املخصصــة للخــدمات (مث وحــدتني م
للخدمات) ووحدتني مـن طـائرات اهلليكـوبتر العسـكرية (سـت طـائرات هليكـوبتر هجوميـة)         
من أصل الوحدات الـثالث الـيت حتتاجهـا مـن طـائرات اهلليكـوبتر املخصصـة للخـدمات (اثنتـا          

كوبتر) والوحدات الثالث مـن طـائرات اهلليكـوبتر العسـكرية (تسـع طـائرات       عشرة طائرة هلي
لطائرات اهلليكـوبتر هـذه سـلباً يف األداء     االفتقار . وسيؤثر٢٠١٧هليكوبتر) حبلول أوائل عام 

إجــالء املصــابني االضــطالع بعمليــات التشــغيلي للبعثــة بســبب تضــاؤل القــدرة علــى التنقــل و  
اآلليـات  حتديـد  علـى   إدارة عمليـات حفـظ السـالم   و املتكاملـة  ثـة البع عكفوتواإلجالء الطيب. 

والطرائق املتعلقة بنشر ناقالت أفراد مصفّحة، وقوة التدخل السـريع مـن عمليـة األمـم املتحـدة      
املراقبـة واالسـتطالع ومجـع املعلومـات، وكتائـب قتاليـة متخصصـة         يف كوت ديفـوار، وسـرايا  

مـن والشـركاء الـدوليني ملـايل علـى تقـدمي مزيـد مـن         حلماية القوافـل. وأحـثّ أعضـاء جملـس األ    
وسـد الثغـرات الـيت تعـاين منـها قـدرات        املتبقيـة تلبية هذه االحتياجـات  التعجيل بالدعم لكفالة 

وبــدون هــذا  البعثــة، بســبل منــها تقــدمي الــدعم الثنــائي إىل البلــدان املســامهة بقــوات يف البعثــة.  
رة البعثــة املتكاملــة علــى االضــطالع بواليتــها   الــدعم العاجــل، ســتتعرقل علــى حنــو خطــري قــد  

  وستتراجع ثقة األطراف املوقعة والسكان يف البعثة.
وأخرياً أود أن أعرب عن تقديري ملمثلي اخلاص، حممد صـاحل النظيـف، ملـا يبذلـه مـن        - ٧٦

طة جهود دؤوبة للمضي قدماً يف عملية السالم. وأُثين على األعضاء املشاركني يف فريـق الوسـا  
لـدعمهم املتواصـل لألطـراف يف مـايل. وأشـيد أيضـاً بالرجـال والنسـاء مـن بعثـة األمـم             الدويل

املتحدة والبلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة على تفانيهم لعمل البعثة. وأعرب عـن امتنـاين   
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ــا، واالحتــاد األورويب        ــدول غــرب أفريقي ــة االقتصــادية ل ــن االحتــاد األفريقــي، واجلماع لكــلٍّ م
الشركاء الثنائيني، ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، واملنظمـات غـري احلكوميـة،    و

ومجيع الشركاء اآلخرين الـذين مل يـدخروا أي جهـد للمسـامهة يف السـالم واألمـن يف مـايل يف        
  ظلّ ظروف صعبة للغاية.  
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  املرفق  
تحقيـق االسـتقرار يف   بعثة األمم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد ل    قوام     

 آب/ ٣١مــــــن األفــــــراد العســــــكريني وأفــــــراد الشــــــرطة يف   مــــــايل
  ٢٠١٦  أغسطس

  عنصر الشرطة    العنصر العسكري  
  جمموع أفراد الشرطة    الشرطة املشكَّلة وحدات    فرادى ضباط الشرطة    )ضباط األركان والوحدات(  
  اموع  النساء  الرجال  اموع  النساء  الرجال  اموع  النساء  الرجال  اموع  النساء  الرجال  

     ألبانيا                            
     اجلزائر

     األرجنتني
     أرمينيا

     أستراليا
٦ ٦    النمسا

٤١٧١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦ ١ ٤١٧ ١    بنغالديش
٧ ٧    بلجيكا

٢٦٠٣٦١٣٧١٤٠١٤٠١٧٦١١٧٧ ٢٦٠    بنن
٣ ٣    بوتان

ــا  - (دولـــــــة بوليفيـــــ
    املتعددة القوميات)

 

٢ ٢    البوسنة واهلرسك
     بوتسوانا
     الربازيل

     بروين دار السالم
     بلغاريا

٧٢١١٩١٢٠١٣٣٧١٤٠١٥٢٨١٦٠ ٢٩١ ٦٩٢ ١    فاسوبوركينا 
١٤١٤١٤١٤     بوروندي
١٠٣٠١ ٢٩١    كمبوديا

٣١٥٠١٥١٥١٥ ٣    الكامريون
     كندا

ــا   ــة أفريقيـــــ مجهوريـــــ
    الوسطى

 

٤٤٣٥٤٩٥٤٩ ١ ٤٤٣ ١    تشاد
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  عنصر الشرطة    العنصر العسكري  
  جمموع أفراد الشرطة    الشرطة املشكَّلة وحدات    فرادى ضباط الشرطة    )ضباط األركان والوحدات(  
  اموع  النساء  الرجال  اموع  النساء  الرجال  اموع  النساء  الرجال  اموع  النساء  الرجال  

     شيلي                            
١٥٣٩٧ ٣٨٢    الصني

     كولومبيا
     الكونغو

٦ ٦    كوت ديفوار
     كرواتيا
     قربص
٢٥ ٢٥    اتشيكي

مجهوريــــــة الكونغــــــو 
    الدميقراطية

 ٥١٦٥١٦

١٤٧٦٦٦٦ ٤٦    الدامنرك
١١     جيبويت

     دومينيكا
ــة  اجلمهوريـــــــــــــــــــــــ

    الدومينيكية
 

     إكوادور
٦٧٥٥٥٥ ٦٧    مصر

٤٩٢ ٨٨    السلفادور
٩ ٩    إستونيا
١ ١    إثيوبيا
     فيجي
٥ ٥    فنلندا
٢٢٦٩٩٩٩ ٢٤    فرنسا
     غابون
٥ ٥    غامبيا
١٣٢١٥١٣٢١٥   ٢٥١ ٢٥١    أملانيا
٢١٧ ٢١٧    غانا

     اليونان
     غرينادا

     غواتيماال
٦٨٦١٧٣١٠٧٣١٠ ٨٥٥    غينيا
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  عنصر الشرطة    العنصر العسكري  
  جمموع أفراد الشرطة    الشرطة املشكَّلة وحدات    فرادى ضباط الشرطة    )ضباط األركان والوحدات(  
  اموع  النساء  الرجال  اموع  النساء  الرجال  اموع  النساء  الرجال  اموع  النساء  الرجال  

١ ١    بيساو -غينيا                             
     هندوراس

     هنغاريا
     أيسلندا

     اهلند
٤١٤٧ ١٤٣    إندونيسيا

     أيرلندا
     إسرائيل
١ ١    إيطاليا

     جامايكا
     اليابان
١١١١١ ١    األردن

     كازاخستان
٤٧ ٣    كينيا

     قريغيزستان
١ ١    التفيا

     ليسوتو
٢٤٥ ٤٣    ليربيا
     ليبيا

١ ١    ليتوانيا
     لكسمربغ
٢٢٢٢     مدغشقر
     مالوي
     ماليزيا

٤ ٤    موريتانيا
     مجهورية مولدوفا

     منغوليا
     اجلبل األسود

     املغرب
     موزامبيق
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  عنصر الشرطة    العنصر العسكري  
  جمموع أفراد الشرطة    الشرطة املشكَّلة وحدات    فرادى ضباط الشرطة    )ضباط األركان والوحدات(  
  اموع  النساء  الرجال  اموع  النساء  الرجال  اموع  النساء  الرجال  اموع  النساء  الرجال  

     ناميبيا                            
٤١٤٩ ١٤٥    نيبال

١٨٣١٥٢٠٢٢٢٢٠٢٢٢ ٢٩٧    هولندا
     نيوزيلندا

٦٨٦١١٣١٤٢٧١٣١٤٢٧ ٨٥٥    النيجر
١٣٨٢٢٢١٠٨٣١١٣٩١١٠٣١١٤١ ٦٩    نيجرييا
٩٧١ ٦٢    النرويج

     باكستان
     باالو

     بابوا غينيا اجلديدة
     باراغواي

     بريو
     الفلبني
     بولندا

٢ ٢    الربتغال
     قطر

     مجهورية كوريا
١٤٤٤٤ ١    رومانيا

     االحتاد الروسي
     رواندا
     ساموا

١٠٥٧٩١٤١١٥٢٦٩٩٢٧٨٢٨٣١٠٢٩٣ ٥٦٩    السنغال
     صربيا

٧ ٧    سرياليون
     سنغافورة
     سلوفاكيا
     سلوفينيا

     جنوب أفريقيا
     إسبانيا

    سري النكا
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  عنصر الشرطة    العنصر العسكري  
  جمموع أفراد الشرطة    الشرطة املشكَّلة وحدات    فرادى ضباط الشرطة    )ضباط األركان والوحدات(  
  اموع  النساء  الرجال  اموع  النساء  الرجال  اموع  النساء  الرجال  اموع  النساء  الرجال  

١٦٢٠٩٥٤٩٥٤٩ ١٩٣    السويد                            
٨٢٢٢٢ ٨    سويسرا

     طاجيكستان
     تايلند

ــدونيا   ــة مقــــ مجهوريــــ
    اليوغوسالفية سابقاً

 

     ليشيت -تيمور 
١٥٩٣٧٣٣١٣٥٥١٤٠١٣٨٥١٤٣ ٩٢٢    توغو
٤٦١٤٧٤٦١٤٧     تونس
٢٢٢٢     تركيا

     أوغندا
     أوكرانيا

ــدة ــة املتحــــــ  اململكــــــ
ــى   ــا العظمــــ لربيطانيــــ

    وأيرلندا الشمالية

٢ ٢

ــا   ــة ترتانيــــــ مجهوريــــــ
    املتحدة

 

ــدة   ــات املتحــــ الواليــــ
    األمريكية

١٠ ١٠

     أوروغواي
     فانواتو
٦٩٩٩٩ ٦    اليمن
     زامبيا

     زمبابوي
٢٦٤ ١٧٨٨٦١ ٦٢٠٢٥٧٣٤٢٩١٩٢١٥٢٩٧٣١ ١٦٨١٠ ٤٥٢ ١٠    اموع 
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