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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     
ا، وأن أركّز علـى التقـدم احملـرز يف تنفيـذ اتفـاق      إيلَّ أن أقدم كل ثالثة أشهر تقريراً عن تنفيذه

  السالم واملصاحلة يف مايل وعلى اجلهود اليت تبذهلا البعثة املتكاملة من أجل دعم هذا االتفاق.
    

  التطورات السياسية الرئيسية  - ثانيا   
  تنفيذ اتفاق السالم  -ألف   

أيلول/سبتمرب، وعلى هامش املناقشة العامة للدورة احلادية والسـبعني للجمعيـة    ٢٣يف   - ٢
العامة، توليت أنا رئيس مايل، إبراهيم بوبكر كيتا، رئاسـة اجتمـاع وزاري مكـرس للتخفيـف     
من حدة التوترات اليت خيمت فيما بني شهري متوز/يوليه وأيلول/سبتمرب علـى أطـراف اتفـاق    

مما أعطى دفعا جديدا لعملية السالم وأتـاح التمـاس الـدعم الـدويل املطّـرد. وعلـى إثـر        السالم، 
اجللسة االفتتاحية، اشترك كـلّ مـن وزيـر مـايل للشـؤون اخلارجيـة والتعـاون الـدويل والتكامـل          
األفريقي، عبد اهللا ديوب، ووزير الدولة وزيـر الشـؤون اخلارجيـة والتعـاون الـدويل اجلزائـري،       

مرة، ووكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم يف رئاسة االجتماع. وقد تضـمن  رمطان لعما
موجز االجتماع الذي أعده الرؤساء املشاركون حثا لألطراف علـى التقيـد الكامـل والصـادق     
بالتزامام مبوجب االتفاق، وتشجيعا هلم على اختاذ خطوات حمددة من أجـل االسـراع بتنفيـذ    

نسـق التقـدم يف تنفيـذ االتفـاق مـا يـزال بطيئـا علـى الـرغم مـن هـذه اجلهـود.              االتفاق. بيد أنّ
ظلّ جتدد القتال بني تنسيقية احلركات األزوادية (التنسيقية) وائتالف اجلماعـات املسـلّحة    ويف

(االئتالف)، مل يتم التوصل إىل تنفيـذ البنـود الرئيسـية مـن االتفـاق، ومنـها تشـكيل السـلطات         
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ــة وتســي  ــك، ســعت مجاعــات مســلحة جديــدة       املؤقت ري الــدوريات املختلطــة. ويف غضــون ذل
  االنضمام إىل الترتيبات املؤسسية واألمنية املؤقتة.  إىل
  

  التدابري السياسية واملؤسسية    

ــة عشــرة      ٢٢و  ٢١يف   - ٣ ــة االتفــاق جلســتها احلادي ــة متابع أيلول/ســبتمرب، عقــدت جلن
يف منطقـة كيـدال بـني اجلماعـات املسـلحة املوقّعـة        باماكو على خلفية اسـتمرار املواجهـات   يف

على اتفاق السالم. وفيما امت تنسيقية احلركـات األزواديـة احلكومـة بـدعم مجاعـة طـوارق       
إمغاد للدفاع عن النفس وحلفائهم (غاتيا)، شدد االئتالف على ضرورة معاجلة ما يراه هيمنـة  

اموعــة الــيت تشــكّل العمــود الفقــري علــى كيــدال مــن قبــل أهــايل إيفوغــاس الطــوارق، وهــم 
أيلول/سـبتمرب، أصـدرت فريـق الوسـاطة الدوليـة بيانـا أدان فيـه انتـهاكات          ٢١للتنسيقية. ويف 

وشدد على ضرورة احلوار مـن أجـل التعجيـل بتنفيـذ االتفـاق. ونبـه البيـان         ،وقف إطالق النار
مـال العدائيـة و/أو يواصـل    أيضا إىل إمكانيـة فـرض عقوبـات ضـد كـلّ مـن ال يكـف عـن األع        

عرقلة عملية التنفيذ. ويف اليوم نفسه، قـدمت التنسـيقية قـوائم بأمسـاء مرشـحة لعضـوية اللجنـة        
الوطنية لرتع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج، واللجنـة الوطنيـة لإلدمـاج، والـس الـوطين        

تشـرين   ٧املؤقتـة. ويف   إلصالح قطاع األمن، فيما قام االئـتالف بترشـيح ممـثلني يف السـلطات    
  األول/أكتوبر، قدمت التنسيقية قوائم بأمساء مرشحة لشغل مناصب السلطات املؤقتة.

تشرين األول/أكتوبر، قامت احلكومة بتعيني أعضاء السلطات املؤقتـة ملنـاطق    ١٤ويف   - ٤
، ونصــت غــاو وكيــدال ومتبكتــو، وأيضــا أعضــاء اــالس االنتقاليــة ملــنطقيت ميناكــا وتــاوديين   

أن يتوىل هؤالء األعضاء اختيار واحد منهم رئيسا هلم. كما عينـت احلكومـة مستشـارين     على
خاصـني ملمثلـي الدولــة يف كـل منطقــة مـن املنــاطق الشـمالية اخلمــس، وهـو مــا دفـع التنســيقية        

ف اامها بزيادة عدد ممثليها داخل السلطات املؤقتة. وأصـرت كـلٌّ مـن التنسـيقية واالئـتال      إىل
سـيما   على تويل رئاسـة السـلطات املؤقتـة يف كيـدال. واحتجـت منظمـات اتمـع املـدين، وال        

ــرغم        ــى ال ــة. وعل ــى إنشــاء الســلطات املؤقت اجلماعــات الشــبابية يف مــنطقيت غــاو وميناكــا، عل
، الـذي يقـر مجلـة    ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرخ  052-2015وجود القانون رقم  من

عـززة للمسـاواة بـني اجلنسـني يف تبـوأ املناصـب الـيت تشـغل بالتزكيـة واالنتخـاب           من التدابري امل
يف املائة كحد أدىن لتمثيل كل من اجلنسـني، فـإنّ األمسـاء     ٣٠ويشترط ختصيص حصة نسبتها 

السـبعة والــثالثني الــيت اقترحتــها األطــراف كانــت كلّهــا مــن الرجــال. وعينــت احلكومــة امــرأة  
عضــوا، وامــرأتني يف صــفوف    ٣٢الس االنتقاليــة البــالغ عــددهم   واحــدة ضــمن أعضــاء اــ   

  مستشارا. ٢٠املستشارين اخلاصني البالغ عددهم 
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٥ -           فـاق يـوميما جلنـة متابعـة االتويف اجللستني الثانية عشرة والثالثـة عشـرة اللـتني عقـد
طغـــت تشـــرين الثـــاين/نوفمرب، تباعـــا،  ٢٩ و ٢٨تشـــرين األول/أكتـــوبر ويـــومي  ٢٠ و ١٩

اخلالفات املستمرة بني التنسيقية واالئتالف بشأن الترتيبات األمنية يف كيـدال علـى املناقشـات    
املتعلقة بالقضايا األخرى. ورغم أن اجلماعات املسلحة املوقّعة على االتفاق وافقت من حيـث  

در املبدأ علـى الشـروع يف تسـيري الـدوريات املختلطـة يف كيـدال، فـإنّ االئـتالف طلـب أن يغـا          
مقــاتلو التنســيقية، الــذين ال يشــاركون يف هــذه الــدوريات، كيــدال إىل مواقــع التجميــع األويل 
املوجودة خارج املدينة. ومل يتم التوصل إىل اتفاق بشـأن هـذه املسـألة. ومـن مث، فقـد أنشـأت       
اللجنة فريقا عامال برئاسة املمثل السـامي لـرئيس الدولـة لشـؤون تنفيـذ اتفـاق السـالم، السـيد         

ــة تنســيق        حم ــك إنشــاء آلي ــة، مبــا يف ذل ــدابري املؤقت ــذ الت مــدو دياغوراغــا، مــن أجــل تيســري تنفي
  العمليات يف غاو وكيدال.

ويف الوقت نفسه، ويف خضم التنافس على السلطة يف مشـال مـايل، سـعت اموعـات       - ٦
ــة الســـالم. ويف    ــاركة يف عمليـ ــيقية إىل املشـ ــن التنسـ ــقة عـ ــم  ١٦املنشـ ــانون األول/ديسـ رب، كـ

أصــدرت احلركــة الشــعبية إلنقــاذ أزواد وحتــالف شــعوب أزواد والتنســيقية الثانيــة للحركــات    
ــات السياســية       ــه باســتبعادها مــن الترتيب ــا مشــتركا نــددت في ــة للمقاومــة بيان واجلبــهات الوطني
واألمنية املؤقتة املنشأة مبوجب االتفاق. وأعلنت تنسـيقية احلركـات األزواديـة، خـالل اجللسـة      

كـــانون األول/ديســـمرب، عـــن تعليـــق  ٢٠ة عشـــرة للجنـــة متابعـــة االتفـــاق املعقــودة يف  الرابعــ 
مشـاركتها يف اللجنـة وهيئاـا الفرعيـة، وذكـرت أسـبابا لـذلك مـن مجلتـها عـدم إحـراز تقــدم            

تنفيذ االتفاق وانتشار اجلماعات املسلحة. ودعـت التنسـيقية أيضـا إىل عقـد اجتمـاع رفيـع        يف
طة الدوليـة. ومل حتـرز اجللسـة، الـيت انعقـدت بـدون مشـاركة التنسـيقية،         املستوى لفريق الوسـا 

تقدم يذكر بشأن إنشاء السلطات املؤقتة، ومل يتم التوصـل إىل حـلّ فيمـا يتعلـق بالطلبـات       أي
  اليت تقدمت ا اموعات املنشقة.

  
  االنتخابات احمللية    

ــواب املعار    ٢٣يف   - ٧ ــن ن ــة م ــت جمموع ــام   أيلول/ســبتمرب، رفع ــوى أم ــان دع ضــة يف الربمل
احملكمــة الدســتورية إللغــاء القــانون االنتخــايب اجلديــد الــذي اعتربتــه منافيــا جلملــة مــن القواعــد     

ــم  مـــن ــانون رقـ ــتور والقـ ــها الدسـ ــؤرخ  052-2015 بينـ ــمرب  ١٨املـ ــانون األول/ديسـ . ٢٠١٥كـ
األول/أكتـوبر،  تشـرين   ١٧تشرين األول/أكتوبر، رفضت احملكمة هـذه الـدعوى. ويف    ١٣ ويف

قام الرئيس بإصدار هذا القانون الـذي يسـمح للحكومـة بالشـروع يف تنظـيم االنتخابـات احملليـة        
أعربــت اجلماعــات  . وقــد٢٠١٦وفــق املواعيــد االنتخابيــة الــيت أعلنــت عنــها يف منتصــف عــام   

ســق  عــة علــى اتفــاق الســالم عــن معارضــتها هلــذا اإلجــراء معتــربةً إيــاه غــري مت          املســلحة املوقّ
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االتفاق الذي ينص على إنشاء السـلطات املؤقتـة قبـل إجـراء االنتخابـات. وذهبـت احلكومـة         مع
أربــع مناســبات  إىل أنّ الدســتور مينــع االســتمرار يف تأجيــل االنتخابــات احملليــة الــيت أُرجئــت يف  

تشرين األول/أكتوبر، التقى فريق الوسـاطة الدوليـة بـرئيس الـوزراء،      ٢٠. ويف ٢٠٠٩عام  منذ
عـة  اجلماعـات املسـلحة املوقّ   موديبو كيتا، وشجع احلكومة على إجراء املزيد مـن املشـاورات مـع   

ــة التفاعــل مــع كــل األ    طــراف املــؤثرة مــن أجــل املســاعدة   علــى اتفــاق الســالم. وواصــلت البعث
تشــرين الثــاين/نوفمرب، أصــدرت بيانــا  ١٩التوصــل إىل توافــق بشــأن العمليــة االنتخابيــة. ويف  يف

األطـراف املـؤثرة مـن أجـل التخفيـف       كـل  اء مـع فيه احلكومة على الدخول يف حوار بن شجعت
  .من حدة أية توترات قد تنشأ قبل االنتخابات وبعدها

يف املائـــــة  ٩٢تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب، أُجريـــــت عمليـــــات التصـــــويت يف  ٢٠ويف   - ٨
ــالغ عــددها    مــن ــد الب ــديات البل ــة، وشــكّل العنصــر النســائي   ٧٠٣بل ــة  ٣١نســبة  بلدي يف املائ
مجيع املرشحني. وأفضت احلـوادث األمنيـة وأعمـال العرقلـة الـيت قـام ـا أفـراد مسـلحون،           من

عة على اتفاق السالم، إىل منع عمليات التصـويت  من بينهم أعضاء يف اجلماعات املسلحة املوقّ
حيث مت تسـجيل   ،بلدية يف املنطقتني الشمالية والوسطى، مبا يف ذلك يف منطقة كيدال ٤٣يف 

بلديـة أخـرى يف منـاطق     ١٥ترشيحات يف اثنتني من البلديات. ومل جتر عمليات التصـويت يف  
وكذلك يف منطقيت ميناكا وتاوديين حيث مل يتقـدم أي مرشـح خلـوض     ،غاو وكيدال ومتبكتو

هذه االنتخابات. وعمد مهامجون جمهلون إىل قتل مخسة جنود يف منطقة متبكتو خـالل كمـني   
وه لقـوات مســلحة كانـت حتمــل صـناديق االقتــراع. وقـدمت البعثــة املسـاعدة اللوجســتية      نصـب 

واألمنية والتقنية إلجراء االقتراع. أما اتمع الدويل فقد أسهم، من خـالل الصـندوق املشـترك    
ماليــني دوالر لتغطيــة نفقــات    ١٠للتربعــات التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، مببلــغ       

  كاليف املوظفني واملواد االنتخابية وبرامج التوعية.بينها ت  من
تشــــرين الثــــاين/نوفمرب، أصــــدرت التنســــيقية بيانــــا رفضــــت فيــــه شــــرعية   ٢١ويف   - ٩

االنتخابات ونتائجها. وفـاز حزبـا األغلبيـة الرئاسـية، ومهـا التجمـع مـن أجـل مـايل والتحـالف           
مــن  ١٣١ و ١٨٧ العدالــة، بـــاحلــزب األفريقــي للتضــامن و - أجــل الدميقراطيــة يف مــايل مــن

مـن   ١٠٢ البلـديات، علـى التـوايل. أمـا االحتـاد مـن أجـل اجلمهوريـة والدميقراطيـة فقـد فـاز بــ            
يف املائــة  ٤٣البلــديات. وبلــغ متوســط املشــاركة يف االنتخابــات علــى املســتوى الــوطين نســبة   

مــاكو وغــاو شــكّلت يف املائــة يف منطقــة غــاو). ويف منطقــة با ٦٠ يف املائــة يف بامــاكو و ٢٣(
ــبة  ــرأة نسـ ــبة      ٣٠املـ ــذه النسـ ــا بلغـــت هـ ــبني، فيمـ ــديني املنتخـ ــارين البلـ ــن املستشـ ــة مـ يف املائـ

تشـرين الثــاين/نوفمرب، ذكـرت احلكومــة أـا ســتعمد     ٢٦املائـة يف منطقـة متبكتــو. ويف    يف ٢٩
التشـغيلية واألمنيـة   البداية إىل تنظيم انتخابات فرعية يف البلديات اليت تسمح فيهـا الظـروف    يف



S/2016/1137 

 

16-23076 5/34 

 

بإجرائها، مث ستقوم بعد ذلـك بإنشـاء سـلطات مؤقتـة علـى مسـتوى البلـديات يف املنـاطق الـيت          
ــدم فيهــا أي مرشــح خلــوض غمــار االنتخابــات و/أو الــيت مــاتزال فيهــا البيئــة األمنيــة           مل يتق

  التقلّب.  شديدة
  

  تدابري الدفاع واألمن    

ــت يف     - ١٠ ــيت وقعـ ــتباكات الـ ــر االشـ ــى إثـ ــه     علـ ــهري متوز/يوليـ ــني شـ ــلة بـ ــرة الفاصـ الفتـ
وأيلول/سبتمرب بني اجلماعات املسلحة املوقّعة على اتفاق السالم، قررت اللجنـة التقنيـة املعنيـة    

ــومي  ــة، إذا مل تبلغهــا اجلماعــات املســلحة    ٣٠ و ٢٩بــاألمن، ي أيلول/ســبتمرب، أن تقــوم البعث
تشــرين  ١٧األســلحة اعتبــارا مــن    مســبقا بعمليــات نقــل األســلحة الثقيلــة، مبصــادرة تلــك      

األول/أكتـــوبر؛ وأن ختضـــع حتركّـــات القوافـــل الـــيت يزيـــد قوامهـــا عـــن مخـــس مركبـــات          
تشــرين األول/أكتــوبر، الحظــت البعثــة وجــود      ٢٢مشــاورات مســبقة مــع البعثــة. ويف     إىل

مركبـة تابعـة لالئـتالف بـالقرب مـن أغيلـهوك مبنطقـة         ٢٥حتركات غري مبلغ عنـها ألزيـد مـن    
ال. وقد وجهت البعثـة حتـذيرا إىل اجلماعـات املسـلحة املوقعـة علـى اتفـاق السـالم دعتـها          كيد
  إىل الكف عن تلك التحركات.  فيه
وورد اإلبالغ عن انتهاكات جديدة لوقف إطالق النار يف منطقة غاو بني اجلماعـات    - ١١

كـانون األول/ديسـمرب، أعلنـت التنسـيقية أنّ أحـد       ١املسلّحة املوقِّعة على اتفـاق السـالم. ويف   
أعضائها قُتل وأنّ عددا آخر منهم، مل حتدد عددهم، قد مت القبض عليه يف هجوم شـنته مجاعـة   

ــنفس وحلفــاؤهم علــى إحــدى قواعــدها املوجــودة يف مارســي.     طــوارق إ مغــاد للــدفاع عــن ال
كانون األول/ديسمرب، اشتبكت عناصـر االئـتالف يف فافـا مـع مجاعـة مسـلّحة مرتبطـة         ٣ ويف

كـانون   ٧بالتنسيقية، وأسفرت هذه االشتباكات عن إصابة اثـنني مـن أعضـاء االئـتالف. ويف     
ية واالئـتالف دخــال يف مواجهـة مسـلحة يف تاالتايـا. وبســبب     األول/ديسـمرب، قيـل إنّ التنسـيق   

ــة       ــة املعني ــة التقني ــابع للّجن ــق املشــترك للرصــد والتحقّــق، الت ــتمكّن الفري ــة، مل ي الشــواغل األمني
  باألمن، من إجراء حتقيقات يف االدعاءات اليت أفادت ا األطراف املوقّعة على اتفاق السالم.

كتــوبر، قــررت األطــراف املوقّعــة أن يبــدأ التجميــع يف أقــرب  تشــرين األول/أ ١٤ويف   - ١٢
ــة       ــق ألنّ اجلماعــات املســلحة املوقّع وقــت ممكــن؛ غــري أنّ هــذا اإلجنــاز مــن املســتبعد أن يتحقّ

تقدم بعد قوائم مقاتليها، وجلنة اإلدماج مل تعتمد املعايري اخلاصة بضم املقـاتلني إىل صـفوف    مل
ملايل، والدوريات املختلطـة لتـأمني مواقـع التجميـع غـري موجـودة.       قوات الدفاع واألمن التابعة 

تشــرين األول/أكتــوبر إليــواء  ٣١ومــع ذلــك، أصــبحت مواقــع التجميــع الثمانيــة جــاهزة منــذ 
مقـــاتال، مبـــن فـــيهم املقـــاتالت واألطفـــال املـــرتبطني باجلماعـــات املســـلحة. هـــذا،    ١٢ ٠٠٠
قرير تنفيـذ مشـاريع احلـد مـن العنـف اتمعـي       واصـلت البعثـة طـوال الفتـرة املشـمولة بـالت       وقد
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كـانون األول/ديسـمرب،    ٨حول مواقع التجميع يف مناطق غاو وكيدال ومـوبيت ومتبكتـو. ويف   
ــرتع الســالح           ــوطين ل ــامج ال ــل الربن ــدعم متوي ــاكو ل ــد يف بام ــذي عق ــاحنني، ال ــؤمتر امل ــن م متكّ

لفائــدة إعــادة إدمــاج املقــاتلني   مليــون دوالر ٢٥والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، مــن مجــع مبلــغ  
  السابقني يف مايل.

ــة           - ١٣ ــدى جلن ــد اكتمــل ل ــوظفني ق ــالتقرير، كــان مــالك امل ــرة املشــمولة ب ــة الفت ــع اي وم
السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج، واللجنـة املعنيـة باإلدمـاج، والـس الـوطين إلصـالح         نزع

ــن. ويف   ــاع األمـ ــت    ١٦قطـ ــاين/نوفمرب، عينـ ــرين الثـ ــة    تشـ ــن جلنـ ــلّ مـ ــي كـ ــة رئيسـ احلكومـ
كـــانون  ٨و  ٢الســـالح والتســـريح وإعـــادة اإلدمـــاج واللجنـــة املعنيـــة باإلدمـــاج. ويف   نـــزع

ــين         ــاق الســالم يف اللّجنت ــى اتف ــة عل ــراف املوقّع ــثلني لألط ــة مم ــت احلكوم األول/ديســمرب، عين
ا ضـمن هـؤالء   الس الوطين. وقد احتجت التنسيقية واالئتالف على قلّـة عـدد أعضـائهم    ويف

املمــثلني، فيمــا التزمــت احلكومــة بــدفع اســتحقاقات ألعضــاء هــذه اهليئــات. وســاعدت البعثــة   
احلكومةَ على وضع مشروع معـايري اإلدمـاج، ونظّمـت حلقـة عمـل ـدف إىل تعزيـز قـدرات         
ــا         ــة أيضــا دعمــا مالي ــدمت البعث ــوطين. وق ــس ال ــة باإلدمــاج وأعضــاء ال ــة املعني أعضــاء اللجن

  باين الس الوطين وجتهيزها.إلصالح م
وشــهدت عمليــة تفعيــل آليــة تنســيق العمليــات وعمليــة الشــروع يف تســيري الــدوريات   - ١٤

املختلطة املزيد من التأخري العائد إىل مجلة من األسباب من بينـها غيـاب معـايري إدمـاج مقـاتلي      
ــة الوطنيــة، واخلالفــات علــى مواقــ    ــع األويل اجلماعــات املســلحة يف املؤسســات األمني ع التجمي

كيـــدال، واملطالـــب الـــيت تقـــدمت ـــا اموعـــات املســـلحة املنشـــقّة مـــن أجـــل إشـــراكها   يف
ــل        يف ــة، يف مناســبات متكــررة، بتأجي ــت األطــراف املوقّع ــن مث، قام ــة. وم ــدوريات املختلط ال

كــة املواعيــد النهائيــة. غــري أنّ القــوات املســلحة التابعــة ملــايل وعناصــر مــن االئــتالف ومــن احلر 
الشــــعبية إلنقــــاذ أزواد عمــــدت إىل تســــيري دوريــــات مشــــتركة يف مــــنطقيت غــــاو وميناكــــا  

تشــرين األول/أكتــوبر. وانتقــدت التنســيقية هــذه املبــادرة معتــربة إياهــا مبثابــة انتــهاك           ٣ يف
من أعضـاء التنسـيقية الثانيـة للحركـات      ١٠٠كانون األول/ديسمرب، قام حنو  ٥لالتفاق. ويف 

ــ ــبعض الوقــت،     واجلبــهات الوطني ــات يف غــاو ل ــة تنســيق العملي ــع آلي ــاحتالل موق ة للمقاومــة ب
ــة     ــة، وافقـــت اموعـ ــة. وبعـــد أن تـــدخلت البعثـ ــالبوا بإشـــراكهم يف الـــدوريات املختلطـ وطـ

كـــانون األول/ديســـمرب، أدانـــت التنســـيقية الثانيـــة  ٨االنســـحاب. ويف بيـــان صـــادر يف  علـــى
ــة واحل    ــة للمقاومــ ــهات الوطنيــ ــات واجلبــ ــتبعادمها    للحركــ ــاذ أزواد اســ ــعبية إلنقــ ــة الشــ ركــ

الدوريات املختلطة، وأعربتا عن تنصـلهما مـن مجيـع التـدابري الـيت اتخـذت لتنفيـذ االتفـاق          من
كـانون األول/ديسـمرب، بـدأ أفـراد القـوات املسـلحة التابعـة ملـايل          ١٠من دون موافقتهما. ويف 
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ول/ديســــمرب، شــــرع يف عمليــــة ألكــــانون ا ١١بالتســــجيل يف موقــــع اآلليــــة يف غــــاو. ويف 
كـــانون األول/ديســـمرب    ٢٢غايـــة  مقـــاتلي االئـــتالف ومتحيصـــهم وتســـجيلهم. وإىل      فـــرز
مقاتال مـن مقـاتلي االئـتالف قـد التحقـوا باآلليـة يف غـاو وشـرعوا          ١٧٦ جندي و ٢٠٠ كان

 التــدرب علــى الــدوريات املختلطــة. وقــد كــان مــن املتوقــع، يف وقــت كتابــة هــذا التقريــر،    يف
كــانون األول/ديســمرب، جتمــع حنــو   ٢٠يصــل مقــاتلو التنســيقية خــالل األيــام املقبلــة. ويف    أن
عضوا مـن أعضـاء التنسـيقية الثانيـة للحركـات واجلبـهات الوطنيـة للمقاومـة يف موقـع           ٥٠ من

اآللية يف غاو وطالبوا باملشـاركة يف الـدوريات املختلطـة. وقـد غـادر هـؤالء املوقـع بعـد إجـراء          
البعثة. وتعمـل البعثـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة عـن كثـب مـن أجـل التعـرف             حوار مع

  .على األطفال املرتبطني ذه اجلماعات املسلحة وتوفري احلماية هلم
  

  التطورات األخرى  - باء  
ــم املتحــدة املتك       - ١٥ ــة األم ــن بعث ــدعم م ــة، ب ــاط    وضــعت احلكوم ــن النق ــة م ــة، جمموع امل

ــه األطــراف    املرجعيــة ــيم التقــدم الــذي أحرزت املوقّعــة يف تنفيــذ االتفــاق  واجلــداول الزمنيــة لتقي
  املرفق األول).  (انظر
وما زالت الدولة تواجه حتديات يف استعادة سلطتها يف مشال البلد ووسـطه. فمحـافظ     - ١٦

الية زال، رغــم زيــادة عــدد املســؤولني احلكــوميني الــذي أوفــدوا إىل املنــاطق الشــم   تــاوديين مــا
يف املائة)، يؤدي مهامه من مكتبه يف متبكتو بسـبب القـدرة    ٣٧إىل  ٣٣يف املائة (من  ٤بنسبة 

ــه بســبب       ــدال االلتحــاق بعمل ــاوديين، فيمــا مل يســتطع حمــافظ كي ــة يف ت ــة التحتي احملــدودة للبني
دين الشواغل األمنية. ويف منطقة موبيت الوسطى، أوعز احملـافظ إىل املسـؤولني احلكـوميني املوفـ    

  إىل بعض املناطق بتأدية واجبام من عاصمة املنطقة بسبب تدهور الوضع األمين.
ويف أوائل تشرين الثاين/نوفمرب، قـدمت جلنـة اخلـرباء املعنيـة بتنقـيح الدسـتور مشـروع          - ١٧

الدستور املنقح إىل احلكومة، عقب سلسلة من املشاورات مع األحزاب السياسـية واجلماعـات   
ة ومنظمات اتمع املدين وشيوخ القبائل. ويقترح املشروع عدداً من التغـيريات  املسلحة املوقع

  خ على النحو املتوخى يف االتفاق.يف الدستور، مبا يف ذلك إنشاء جملس شيو
تشــرين الثــاين/نوفمرب، عــني الــرئيس أمــني املظــامل يف مــايل، الســيد بابــا حكــيم    ٤ويف   - ١٨

حضري ملؤمتر الوفاق الوطين. وعلـى النحـو املتـوخى يف االتفـاق،     حيدرا، رئيساً للجنة املعنية بالت
يتوقّع من املؤمتر أن ييسر املصاحلة الوطنية عـن طريـق معاجلـة األسـباب اجلذريـة للـرتاع وإجيـاد        

انون توافق يف اآلراء بشـأن سـبل املضـي قـدماً. وكـان مـن املقـرر يف البدايـة عقـد املـؤمتر يف كـ           
  ئ.األول/ديسمرب، ولكنه أرجِ
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  التطورات اإلقليمية  - جيم  
ــة، مبــا يف ذلــك يف مشــال        - ١٩ ــدان اــاورة ملــايل سلســلة مــن احلــوادث األمني شــهدت البل

واعتــدى خالهلــا بوركينــا فاســو ويف اجلــزء الغــريب مــن النيجــر بــالقرب مــن احلــدود مــع مــايل،  
ادث، هـــم. ويف إحـــدى هـــذه احلـــواملـــدنيني وقـــوات الـــدفاع واألمـــن، وغري املهـــامجون علـــى

وأصـيب عـدة أفـراد     فرداً من قوات األمن التابعـة للنيجـر   ٢٢تشرين األول/أكتوبر، قُتلَ  ٦ يف
إيـــواء لالجـــئني يف تاســـاليت. هجـــوم اســـتهدف موقعـــاً أمنيـــاً يف منطقـــة  آخـــرين جبـــروح يف

ــر النيجــر لشــؤون الــدفاع أنّ الــس     ٧ ويف األعلــى لوحــدة تشــرين األول/أكتــوبر، أملــح وزي
جانــب اجلماعــات  تنســيقية احلركــات األزواديــة، مســؤول عــن اهلجــوم إىل  نتمــي إىلأزواد، امل

ــة. ويف ــيق   ٨ اإلرهابيــ ــت التنســ ــوبر، نفــ ــرين األول/أكتــ ــوم.  تشــ ــذا اهلجــ ــلوعها يف هــ ية ضــ
جمهولـــو اهلويـــة موقعـــاً عســـكرياً كـــانون األول/ديســـمرب، هـــاجم رجـــال مســـلحون  ١٦ ويف
يل، ممـا أسـفر   كيلومتراً تقريبا من احلدود مع مـا  ٣٠فاسو، يقع على بعد  ناسومبو، بوركينا يف

  .جندياً ١٢عن مقتل 
تشـــرين األول/أكتـــوبر، عقـــدت البعثـــة اجتماعـــاً مـــع ممـــثلني عســـكريني         ٢٠ويف   - ٢٠

للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل، وعرضت اإلطـار املرجعـي املتعلـق بنشـر مـوظفي اتصـال       
ركت البعثــة يف مبــادرات أمنيــة إقليميــة خمتلفــة  تــابعني هلــا يف البعثــة. وعــالوة علــى ذلــك، شــا 

وقدمت إليها الدعم، مبا يف ذلك حلقة عمـل بشـأن منـع نزعـة التطـرف والتطـرف املصـحوب        
بــالعنف يف منطقــة الســاحل، برعايــة مشــتركة مــن املمثــل الســامي لالحتــاد األفريقــي يف مــايل     

  شرين األول/أكتوبر.ت ١٣إىل  ١١ومنطقة الساحل، عقدت يف باماكو يف الفترة من 
تشــرين الثــاين/نوفمرب، استضــافت البعثــة فريقــاً مــن اخلــرباء   ١١إىل  ٩ويف الفتــرة مــن   - ٢١

االستشـــاريني املســـتقلني الســـتعراض اســـتراتيجية األمـــم املتحـــدة املتكاملـــة ملنطقـــة الســـاحل. 
البعثــة  وركــزت املناقشــات علــى يئــة بيئــة إقليميــة تســاعد علــى تنفيــذ عمليــة الســالم وواليــة  

وتدعم جهود البعثة لتحقيق االستقرار بالتعاون الوثيق مع مكتب األمم املتحدة لغـرب أفريقيـا   
  ومنطقة الساحل.

تشـرين الثـاين/نوفمرب، نفّـذت القـوات      ٢تشرين األول/أكتوبر إىل  ١٨ويف الفترة من   - ٢٢
  األنشطة اإلرهابية.املالية والقوات الفرنسية عملية على طول احلدود املوريتانية للحد من 
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  التطورات األمنية الرئيسية  -  ثالثا  
بانتظــار تنفيــذ الترتيبــات السياســية واألمنيــة املتوخــاة يف اتفــاق الســالم، بقيــت احلالــة     - ٢٣

األمنية يف املنطقتني الشمالية والوسـطى متقلبـة يف ضـوء النشـر احملـدود لقـوات الـدفاع واألمـن         
دنيني وأفــراد األمــم املتحــدة،   وبغيــة مكافحــة اهلجمــات ضــد املــ    املاليــة ولســلطات الدولــة.   

البعثة إىل احلفاظ على املوقف األكثر قوة واستباقية الذي كانت قـد اختذتـه منـذ اعتمـاد      سعت
  ور الكبرية اليت تعانيها القوات.واليتها اجلديدة، وذلك بالرغم من أوجه القص

  
  اتاهلجمات غري النمطية وغريها من اهلجم  - ألف  

وات البعثــة جمـــات غــري منطيـــة،   اســتمر اســتهداف القـــوات املاليــة والفرنســـية وقــ      - ٢٤
طريــق أســاليب اهلجــوم املعقــد، واهلجمــات االنتحاريــة بواســطة أجهــزة الــتفجري املرجتلــة     عــن

ــذائ    ــل علــــى جانــــب الطريــــق، وقــ ــى مركبــــات، والقنابــ ــة علــ ــواريخ. احململــ ف اهلاون/الصــ
ضـد البعثـة   هجومـاً   ٢٩وع ضـد قـوات الـدفاع واألمـن املاليـة و      هجوماً يف ام ٢٥ شن وقد

هجوماً، على التوايل، خالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير السـابق.      ٢٧و  ٣٩ املتكاملة، مقارنة بـ
فرداً آخر جبـروح   ٣٣فرداً من أفراد قوات الدفاع واألمن املالية وأصيب  ١٥وقُتلَ ما جمموعه 

يف الفتـرة املشـمولة بـالتقرير السـابق.      ٧٢فـرداً وجـرح    ٥٢تـل  خالل اهلجمات، يف مقابـل مق 
        ـرِحلَ أيضـا ثالثـة أفـراد مـن حفظـة السـالم وجفـرداً   ١٣فـرداً آخـر، يف مقابـل مقتـل      ٢٥وقُت

  لسابق.يف الفترة املشمولة بالتقرير ا ٣٢وجرح 
ر البعثـة  تشرين األول/أكتوبر، أطلق مهامجون ثالث قذائف هاون باجتـاه معسـك   ٣ويف   - ٢٥

يف أغيلهوك، يف منطقة كيدال. واصطدمت مركبتـان عسـكريتان تابعتـان للبعثـة املتكاملـة كانتـا       
تردان على اهلجوم جبهـاز متفجـر، ممـا أسـفر عـن مقتـل اثـنني مـن حفظـة السـالم وإصـابة سـبعة             

معسـكر البعثـة    توبر، أدى هجوم بقذائف اهلـاون ضـد  تشرين األول/أك ٣٠آخرين جبروح. ويف 
يــدال إىل إحلــاق أضــرار بــثالث طــائرات هليكــوبتر متوســطة للخــدمات. وأعلنــت حركــة    يف ك

تشــرين  ٦أنصــار الــدين مســؤوليتها عــن اهلجــوم، قائلــة إــا اســتهدفت القــوات الفرنســية. ويف   
ــق       ــق مثّ أطل ــب الطري ــى جان ــة مزروعــة عل ــة بقنبل ــة لوجســتية للبعث ــاين/نوفمرب، ارتطمــت قافل الث

لـى القافلـة، ممـا أسـفر عـن مقتـل أحـد حفظـة السـالم وإصـابة مثانيـة            مهامجون مسـلحون النـار ع  
يكونـا جـزءاً    يني كانـا يتبعـان القافلـة ولكـن مل    آخرين جبروح. وقُتلَ أيضاً اثنان من املـاليني املـدن  

ــها. ويف  ــاملتفجرات إىل داخــل     ٢٩من ــتني ب ــاد مهــامجون مــركبتني حممل ــاين/نوفمرب، ق تشــرين الث
حــراس األمــن اخلــاص   ركبتني مســفرة عــن إصــابة اثــنني مــن ى املــمطــار غــاو. وانفجــرت إحــد 

تدمري مرافق تابعة للبعثة. وتضـررت أيضـاً سـت طـائرات للبعثـة املتكاملـة (مخـس طـائرات          وعن
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مسـؤوليته عـن اهلجـوم.     “املرابطـون ”علـن تنظـيم   هليكوبتر وطائرة واحـدة ثابتـة اجلنـاحني). وأ   
متبكتـو. وأعلـن تنظـيم القاعـدة يف بـالد املغـرب       ويف اليوم نفسه، سـقط صـاروخان قـرب مطـار     

  .“مطار القوات الفرنسية”ته عن اهلجوم، وقال إن اهلدف هو اإلسالمي مسؤولي
ـــ   ١٣ويف   - ٢٦ ــامجون عل ــوبر، اعتـــدى مهـ ــرين األول/أكتـ ــة  تشـ ــلحة املاليـ ــوات املسـ ى القـ
مشــال كيلــومتراً  ٣٥ة علــى بعــد اصــطدمت إحــدى املركبــات العســكرية بعبــوة ناســف  أن بعــد

ديابايل يف منطقة سيغو، مما أسفر عن مقتل أربعـة جنـود وإصـابة سـبعة آخـرين جبـروح.        شرق
ــوم    ــن اهلجـ ــؤوليتها عـ ــدين مسـ ــار الـ ــة أنصـ ــت حركـ ــمرب،   ٦. ويف وأعلنـ ــانون األول/ديسـ كـ

هجوم آخر تبنته حركة أنصار الدين، أغـار مثانيـة مهـامجني علـى السـجن الواقـع يف نيونـو         ويف
سـجيناً يـزعم أن مـن بينـهم أعضـاء يف مجاعـات متطرفـة عنيفـة،          ٩٣روا يف منطقة سيغو وحـر 

  حراس السجن. واستولوا على أسلحة وذخائر ودراجات ناريةـ وقُتل أحد
تشـــرين األول/أكتـــوبر، قُتـــلَ رئـــيس األركـــان العســـكري يف الـــس األعلـــى  ٨ويف   - ٢٧

ن معسكر البعثة يف كيدال عنـدما  متر تقريباً م ٣٠٠لوحدة أزواد، الشيخ آغ أوسا، على بعد 
ــه بعــد أن غــادر اجتماعــاً للتنســيق األمــين يف املعســكر. وقــد شــرعت األمــم       انفجــرت مركبت

  املتحدة يف إجراء حتقيق بشأن الظروف اليت أدت إىل وفاته.
  

  محاية املدنيني  - باء  
اللصوصـية املسـلحة؛   مشلت املخاطر الكربى الـيت ـدد سـالمة املـدنيني البدنيـة أعمـال         - ٢٨

واهلجمات احملددة األهداف اليت يشنها أفراد مسلحون يف كثري من األحيان بسـبب التطـورات   
السياسية، مبا يف ذلـك خـالل االنتخابـات احملليـة؛ واأللغـام وأجهـزة الـتفجري املرجتلـة وخملفـات          

اكات ق باملـــدنيني بســـبب االشــــتب  احلـــرب مـــن املتفجـــرات؛ واألضــــرار التبعيـــة الـــيت تلحــــ     
ــني ــابيون       ب ــون العنيفــون واإلره ــيت يشــنها املتطرف اموعــات املســلحة املنشــقة؛ واهلجمــات ال

املـدنيني املشـتبه يف تعـاوم     واجلهات الفاعلة احلكوميـة. وواصـل أفـراد مسـلحون االنتقـام مـن      
  احلكومة أو مع البعثة املتكاملة.  مع
يري الـدوريات املتوسـطة والبعيـدة    ورداً على هذه التهديـدات، واصـلت قـوة البعثـة تسـ       - ٢٩

املدى، ورصد نقاط التفتـيش، والقيـام بطلعـات جويـة اسـتطالعية تركـز علـى محايـة املـدنيني.          
وأنشأت البعثة أيضا نقاط تزويد بالوقود لطـائرات اهلليكـوبتر يف بعـض املعسـكرات مـن أجـل       

هدف املـدنيني. وأجـرت   تعزيز قدرا على الرد السـريع علـى التهديـدات املبلـغ عنـها الـيت تسـت       
البعثة عمليات منسقة شهرية مع القوات املسلحة املالية يف بلدة نتيليت مبنطقـة غـاو، وبـالقرب    
مـن غونـدام يف منطقــة متبكتـو. وكانــت هـذه العمليــات ـدف إىل كشــف العناصـر املســلحة،       
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شـرطة البعثـة   وتعزيز مجع املعلومات االستخبارية، والوصول إىل السكان احملليني. وقـام ضـباط   
  دورية مشتركة مع نظرائهم من الشرطة املالية. ٢٩٣بتسيري 

وقامت البعثة برصد التوترات القائمة بني القبائل يف منطقة موبيت، وحتديداً بني قبـيليت    - ٣٠
لســلطات املاليــة عــن وقــوع صــدام  تشــرين الثــاين/نوفمرب، أبلغــت ا ١٠فــوالين ودوغــون. ويف 

ــتني يف  بـــني ــن القبيلـ ــباب مـ ــفر عـــ   شـ ــا أسـ ــاس، ممـ ــروح.   بانكـ ــخاص جبـ ــبعة أشـ ــابة سـ ن إصـ
ركــزة كــانون األول/ديســمرب، أبلــغ قائــد مجاعــة الــدفاع الــذايت عــن قبيلــة دوغــون املتم   ٩ ويف
  عدام األمن املتزايد يف املنطقة.املنطقة البعثةَ بأنّ اجلماعة قد أُعيد تنشيطها بسبب ان  يف
  

  املالية تقدمي الدعم إىل قوات الدفاع واألمن  - جيم  
ــة        - ٣١ ــها املراقب ــات القــوات املســلحة، يف عــدة جمــاالت من ــة مســاعدة عملي واصــلت البعث

واالستطالع والدعم اجلوي واإلجالء الطيب. بيد أن قـوات الـدفاع واألمـن املاليـة مل تسـتكمل      
بعد خطة إعادة انتشارها يف وسط البلد ويف مشالـه، الـيت ميكـن مبوجبـها أن تقـيم البعثـة الـدعم        
الذي تقدمه. وال تـزال البعثـة يف انتظـار الـرد علـى عرضـها املتعلـق بالتشـارك يف شـغل املواقـع           

  متبكتو.داخل معسكر البعثة يف لريي، يف منطقة 
وواصــلت البعثــة تقــدمي املســاعدة إىل الشــرطة والــدرك واحلــرس الــوطين وســلطات          - ٣٢

تــدريب علــى مكافحــة الــتفجريات احلمايــة املدنيــة وســلطات اجلمــارك يف مــايل، مبــا يف ذلــك ال
االنتحاريــة وإدارة مســرح الــيت تنطــوي علــى هجمــات بــأجهزة الــتفجري املرجتلــة، والــدعم          
التشـغيلي جلهـود مكافحـة اجلـرائم املنظمـة اخلطـرية واإلرهـاب. واسـتمرت البعثـة يف مســاعدة          

ــة باإلرهــاب واجلرميــة املنظمــة عــرب       ــل وحــدا املتخصصــة املعني ــى تفعي ــة. احلكومــة عل الوطني
وواصــلت البعثــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي تقــدمي الــدعم املشــترك مــن أجــل وضــع           

  ومكافحة اإلرهاب. استراتيجية وطنية ملنع التطرف العنيف
تشـرين األول/أكتـوبر، اسـتكملت احلكومـة تنقـيح سياسـة        ٢٠و  ١٨ويف الفترة بني   - ٣٣

يب للسياســة املشــتركة لألمــن والــدفاع يف مــايل احلــدود الوطنيــة بــدعم مــن بعثــة االحتــاد األورو
والبعثــة املتكاملــة. وتؤكــد السياســة املنقحــة علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون األمــين مــع البلــدان     

  ااورة وتعزيز البنية التحتية واخلدمات األساسية يف املناطق احلدودية.
  

  لغام واألسلحة واألسلحة الصغريةاإلجراءات املتعلقة باأل  - دال  
، يصــاب مــدنيان علــى األقــل كــل شــهر يف حــوادث  ٢٠١٥منــذ كــانون الثاين/ينــاير   - ٣٤

يف املائـة مـن الضـحايا.     ٨٠نامجة عن متفجرات من خملفات احلـرب، ويشـكّل األطفـال نسـبة     
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وعملت دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغام على التوعية بأخطار املتفجرات يف اتمعـات احملليـة   
يل، ومتكنــت مــن الوصــول إىل حنــو لــرتاع يف املنــاطق الوســطى والشــمالية يف مــااملتضــررة مــن ا

فـرداً مـن قـوات الـدفاع واألمـن التابعـة        ١٧شخصاً. ودربت البعثة وشركاؤها  ١٨ ٤٢٠ من
فـرداً آخـر علـى التوعيـة بشـأن الـذخائر        ٧٩ملايل علـى إدارة إزالـة األلغـام ألغـراض إنسـانية و      

  ملت البعثة على جتديد أربعة مرافق ختزين لألسلحة والذخرية.املتفجرة والتخلص منها. وع
    

  حالة حقوق اإلنسان  -  رابعا  
حــاالت جديــدة مــن انتــهاك حقــوق اإلنســان وجتاوزهــا، مشلــت    ١٠٤وثّقــت البعثــة   - ٣٥

ضـحية علـى األقـل     ٢٠٢حالـة و   ١١٧طفـالً، يف مقابـل    ١٣ضحية على األقل، منهم  ٢٣٥
ــة    يف الفتــرة املشــمولة بــالتق  رير الســابق. وتضــمنت هــذه احلــاالت ســبع حــاالت إعــدام؛ وحال

اختفاء قسري؛ ومثاين حـاالت إسـاءة معاملـة أو تعـذيب؛ وحالـة عنـف جنسـي؛ وحالـة جتنيـد          
حالــة احتجــاز غــري قــانوين  ٢١و  أطفــال؛ وحــاليت نــزوح قســري؛ وأربــع حــاالت اختطــاف؛ 

فيهــا األصـول القانونيـة بســبب    فــرداً؛ وأربـع حـاالت مل تـراع    ٥٧اعتقـال تعسـفي، مشلـت     أو
حالـة ابتـزاز أو ـب؛     ٣٨عدم فعالية التحقيق؛ وسبع حـاالت انتـهاك للحـق يف التصـويت؛ و     

وحاليت ختويف. وسجلت أيضاً مثانية هجمات مباشرة ضد األفراد العاملني يف اـال اإلنسـاين   
ال ومتبكتـو. وال يـزال   أو يف عمليات حفظ السـالم. ووثِّقـت معظـم احلـاالت يف مـنطقيت كيـد      

أبـرز مـرتكيب انتــهاكات وجتـاوزات حقــوق اإلنسـان املزعـومني أعضــاء يف ائـتالف اجلماعــات       
حالة، على التـوايل، فيمـا يـزعم     ٣٠و  ٣٦املسلحة وتنسيقية احلركات األزوادية، ضالعون يف 

  ة.حال ٢١ائية يف مايل مسؤولة عن أن قوات الدفاع واألمن املالية والسلطات القض
واستمر اإلبالغ يف مجيع أحناء البلد عن عمليـات اعتقـال غـري قانونيـة ألسـباب تتصـل         - ٣٦

بالرتاع، منها ما يتعلق بأنشطة إرهابية مزعومة. واحتجزت القوات املسـلحة والـدرك يف مـايل    
شخصاً بصـورة غـري قانونيـة مـن دون أوامـر توقيـف أو لفتـرات جتـاوزت مـدة االحتجـاز            ٢٣

ــدة  ــات املتاحــ    امل ــتناداً إىل املعلوم ــاً. واس ــا قانون  ــية    املســموح ــوات الفرنس ــى الق ــتعني عل ة، ي
فرداً. وقد مت إنشاء آلية لتبادل املعلومات من أجـل معاجلـة    ٢٠توضح أسباب احتجازها لـ  أن

كـانون   ٢٢حاالت االعتقال اليت جتريها القوات الدوليـة، مبـا يف ذلـك القـوات الفرنسـية. ويف      
ألســـباب تتصـــل بالنــــزاع، منـــهم     شخصـــاً حمتجـــزاً  ٢٤٩يســـمرب، كـــان ال يـــزال   األول/د

شخصاً حمتجـزاً بتـهم متعلقـة باإلرهـاب، داخـل مرافـق احتجـاز تـديرها الدولـة. وكـان            ١٩٠
هنــاك مــن بــني احملتجــزين مخســة أطفــال. واســتمرت اجلماعــات املســلحة املوقّعــة علــى اتفــاق    

نونية. واعتقلـت تنسـيقية احلركـات األزواديـة وائـتالف      السالم يف احتجاز أفراد بصورة غري قا
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فـرداً، ليصـل جممـوع     ٥٣فـرداً إضـافياً وأطلقـت سـراح      ٧٣اجلماعات املسلحة ما ال يقل عن 
  ، منهم أفراد احتجزوا خالل فترات مشمولة بتقارير سابقة.٢٦احملتجزين إىل 

ن ســـت وزارات البعثـــة ممـــثلني مـــ   تشـــرين األول/أكتـــوبر، دربـــت   ٢٧و  ٢٦ويف   - ٣٧
مواجهة العنف اجلنسي املتصل بالرتاعـات، وسـاعدت علـى حتـدد تـدابري يف جمـال الوقايـة         على

، مل تكـــن احلكومـــة قـــد نظـــرت كـــانون األول/ديســـمرب ٢٢ســـتنفذها هـــذه الـــوزارات. ويف 
 ٢٠١٤منـذ تشـرين الثـاين/نوفمرب    حالة عنـف جنسـي متصـل بالرتاعـات مقدمـة       ١١٣ يف بعد
ضـــحية فقـــط. واســـتمرت البعثـــة   ٣٧ ، اســـتمع القضـــاة إىل٢٠١٤عـــام  بامـــاكو. ومنـــذ يف
املسـاعدة علـى وضـع الصــيغة النهائيـة خلطـة عمـل ــدف إىل القضـاء علـى العنـف اجلنســي           يف

  أعضاء ائتالف اجلماعات املسلحة. الذي يرتكبه
التوجيـه  وبدعم من البعثة والشـركاء، أقـرت وزارة النـهوض بـاملرأة والطفـل واألسـرة         - ٣٨

االســتراتيجي بشــأن حتديــد هويــة األطفــال املــرتبطني بــالقوات املســلحة واجلماعــات املســلحة    
وفصــلهم وإعــادة إدمــاجهم، اخلــاص باالســتراتيجية الوطنيــة لــرتع الســالح والتســريح وإعــادة   

  .إدماج األطفال
حبقــوق  تشــرين الثــاين/نوفمرب، أقــر جملــس الــوزراء السياســة الوطنيــة املتعلقــة   ١٦ويف   - ٣٩

اإلنســان، مــع التركيــز علــى تعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتــها، وتقــدمي املســاعدة إىل اجلهــات    
الفاعلــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان والتعــاون الــدويل يف جمــال حقــوق اإلنســان. وأنشــأت وزارة     
العدل وحقوق اإلنسان بعد ذلـك إدارة حلقـوق اإلنسـان داخـل الـوزارة بغيـة تنفيـذ السياسـة.         

ملشــاورات الشــهرية مــع الــوزارة، عرضــت البعثــة مــا وثّقتــه مــن انتــهاكات مزعومــة    وخــالل ا
حلقوق اإلنسان. وبالتعاون مع بعثة االحتـاد األورويب العسـكرية للمسـامهة يف تـدريب القـوات      
املســلحة املاليــة وبعثــة االحتــاد األورويب للسياســة املشــتركة لألمــن والــدفاع يف مــايل، واصــلت  

ريب علــى حقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين لفائــدة أفــراد قــوات    البعثــة تقــدمي التــد 
ــك      ــا يف ذل ــاليني، مب ــن امل ــدفاع واألم ــديا و ١٨٠ال ــدربا  ١٤ ضــابط شــرطة و  ٢ ١٨٥ جن م

  من موظفي شؤون السجون. ٦٠ مدريب الشرطة و  من
ــانوغو      ٣٠ويف   - ٤٠ ــا ســ ــادو هايــ ــب أمــ ــة النقيــ ــدأت حماكمــ ــاين/نوفمرب، بــ ــرين الثــ تشــ

. ومـع ذلـك،   ٢٠١٢آخرين متهمني بارتكاب جرائم أثناء االنقالب الذي وقع يف عام  ١٧ و
فقد مت مرة أخرى تأجيل احملاكمة بسبب عدم مراعاة األصول القانونية، ومقاطعة احملامني هلـا،  

  وتغيب شهود الدفاع.
كاملة عمليـة  وعمال بسياسة بذل العناية الواجبة ملراعاة حقوق اإلنسان، بدأت البعثة املت  - ٤١

ممـثال مـن ممثلـي     ٧٥ من أعضاء آلية تنسيق العمليات، و ٦٠٠ فرز فيما يتعلق حبقوق اإلنسان لـ
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مسـؤوال إقليميـا مـن جلنـة احلقيقـة والعدالـة واملصـاحلة. ووضـعت البعثـة           ٢٩ السلطات املؤقتة و
  .ألعضاء اآللية املتكاملة أيضا برناجما تدريبيا بشأن حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين

وواصــلت البعثــة املتكاملــة تقــدمي املشــورة التقنيــة إىل جلنــة احلقيقــة والعدالــة واملصــاحلة،    - ٤٢
يف ذلك ما يتصـل بالسـرية، وتـوفري األمـن لضـحايا العنـف اجلنسـي املتصـل بالرتاعـات الـذين            مبا

تـتح مكتبـا اللجنـة    أجرت معهم اللجنة مقابالت، والتعويضات اليت ميكن أن يتلقاهـا هـؤالء. واف  
كـانون   ١٣كانون األول/ديسمرب، وتالمها مكتـب مـوبيت يف    ١اإلقليميان يف باماكو وسيغو يف 

ــاوديين       ــو ملــنطقيت ت ــتح مكتــب غــاو ملــنطقيت غــاو وميناكــا، ومكتــب متبكت األول/ديســمرب. وافت
  .كانون األول/ديسمرب. ومل يفتتح مكتب كيدال بسبب الشواغل األمنية ١٥ومتبكتو يف 

    
  احلالة اإلنسانية  - خامسا   

إن استمرار انعـدام األمـن، والغيـاب املتكـرر لألمـن الغـذائي، والفقـر املـزمن، واحلضـور            - ٤٣
احملدود لسلطات الدولة، وعدم كفاية اخلدمات االجتماعيـة األساسـية، إىل جانـب االشـتباكات     

تـدهور احلالـة    العوامـل زادت مـن  بني اجلماعات املسلحة املوقّعة على اتفـاق السـالم، كـل هـذه     
شـــخص،  ١٨ ٠٠٠اإلنســـانية يف املنطقـــتني الشـــمالية والوســـطى. ويف الوقـــت نفســـه، تضـــرر 

مـرتل   ٢ ٤٠٠أساسا يف منطقيت موبيت ومتبكتو، مـن فيضـانات ـر النيجـر املومسيـة الـيت دمـرت        
مــع احلكومــة مرحاضــا. وتعاونــت اجلهــات الفاعلــة يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية  ٧٩٠ و

، واملقـدرة  ٢٠١٦لتوزيع مواد إغاثـة. بيـد أن األمـوال الالزمـة خلطـة االسـتجابة اإلنسـانية لعـام         
كـانون األول/ديسـمرب،    ٢٢مليون دوالر، مل يحصل منها، حىت تـاريخ   ٣٥٤مببلغ إمجايل قدره 

  .يف املائة) ٣٨مليون دوالر (أي ما يعادل نسبة  ١٣٤,٥سوى مبلغ 
ــزال  - ٤٤ ــة يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية تقــع ضــحية ألنشــطة      وال ت اجلهــات الفاعل

إجراميــة مــن قبيــل ســرقة املركبــات واملعــدات يف املنطقــتني الشــمالية والوســطى. وحــىت تــاريخ 
حادثة أمنية، يف املنـاطق الشـمالية باخلصـوص،     ٢٩كانون األول/ديسمرب، أُبلغ عن وقوع  ٢٢

حادثـة مماثلـة يف الفتـرة     ٢٠تقدمي املساعدة اإلنسـانية، مقابـل    كانت ضحيتها جهات فاعلة يف
املشــمولة بــالتقرير الســابق. وواصــلت اجلهــات الفاعلــة يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية         
التفاوض بشأن إمكانية الوصول والضمانات األمنية مع اجلماعات املسلحة يف مـنطقيت كيـدال   

ــادئ ا   ــرام املب ــع األطــراف. ويف    وميناكــا، ودعــت إىل احت ــل مجي بــن ق تشــرين  ١٣إلنســانية م
األول/أكتــوبر، وصــلت قوافــل احلصــص الغذائيــة إىل كيــدال للمــرة األوىل منــذ حزيران/يونيــه  
حتت احلراسة العسكرية للبعثة املتكاملـة. ويسـرت البعثـة أيضـا املسـاعدة اإلنسـانية إىل كيـدال        

ني ســبل إيصــال املســاعدات، تعتــزم البعثــة  بإيصــال العــاملني يف اــال اإلنســاين جــوا. ولتحســ 
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املتكاملة، إذا تلقت الضمانات األمنية الالزمة، أن تقـوم مـن جديـد بإصـالح مهـبط الطـائرات       
  يف كيدال الذي دمره املتظاهرون يف نيسان/أبريل.

ــالتقرير، أُ     - ٤٥ ــرة املشــمولة ب ــت وخــالل الفت ــذلك     ١٠٩غلق ــا، وب ــدارس إضــافية أبوا م
ارس املغلقة يف املنـاطق املتضـررة مـن الـرتاع مـن منـاطق غـاو وكيـدال وميناكـا          جمموع املد بلغ

تشــــرين  ١٧مدرســــة. ويف  ٢ ٣٨٠مــــدارس مــــن أصــــل  ٤٠٥ومــــوبيت وســــيغو ومتبكتــــو 
ــه يف      ــذ تعيين ــرة من ــدال ألول م ــام حمــافظ كي ــوبر، ق ــة    ٢٣األول/أكت ــارة رمسي ــارس بزي آذار/م

ــة    إىل ــاح الســنة الدراســية يف املنطق ــدال الفتت ــدمي    كي ــة يف جمــال تق ــات الفاعل . وواصــلت اجله
  املساعدة اإلنسانية دعم احلكومة إلعادة فتح املدارس يف الشمال.

يف املائـة   ٢٥وتشري تقديرات إحدى التقييمات الوطنية لألمن الغذائي والتغذية إىل أن   - ٤٦
لتغذيـة احلـاد   من سكان مايل ال يزالون يعانون من انعدام األمن الغذائي. واخنفض معدل سوء ا

يف املائة يف منطقـة متبكتـو، حيـث نفـذت منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم          ١٤,٣املتوسط إىل 
املتحــدة وبرنــامج األغذيــة العــاملي أنشــطة لبنــاء القــدرة علــى التكيــف بالتعــاون مــع منظمــات    

 أيلــول/ ٢٠املــزارعني. وعقــب تفشــي محــى الــوادي املتصــدع يف النيجــر، الــيت أُعلــن عنــها يف  
ة العامليـة إيفـاد بعثـة تقيـيم     سبتمرب، تولت احلكومة ومنظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـح     

ــرة مــن   إىل ــة  تشــرين األول/ ٣٠إىل  ٢٢منطقــة ميناكــا يف الفت ــوبر ودعــم الســلطات احمللي أكت
اختاذ تدابري وقائيـة واالسـتعداد الحتمـال تفشـي احلمـى. وقـدمت البعثـة املتكاملـة الـدعم           على

كــانون األول/ديســمرب، قــام وزيــر الطاقــة وامليــاه وحمــافظ كيــدال    ٢واألمــين. ويف  اللوجســيت
  من اإلمدادات بالكهرباء واملياه.بزيارة كيدال لتقييم االحتياجات 

يف املائـة   ٦)، اخنفض عدد املشردين داخليـا بنسـبة   S/2016/819ومنذ تقريري السابق (  - ٤٧
تشـــرين األول/أكتـــوبر. وازداد عـــدد الالجـــئني املـــاليني  ٣١شـــخص يف  ٣٦ ٧٠٠إىل قرابـــة 

الجـئ.   ١٣٦ ٠٠٠إىل  ١٣٤ ٠٠٠املقيمني يف بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر مـن حـوايل   
ملجــأ يف منــاطق  ٨٥٠اء وإصــالح واضــطلعت مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني ببنــ 

الجئا. ويف منـاطق غـاو ومـوبيت     ٤٧٨يت ومتبكتو، وتيسري العودة الطوعية لـ وميناكا وموب غاو
بينمـا   ،عائـدا  ٢ ٤٣٧ومتبكتو، قدمت املفوضية الدعم إىل احلكومة لتوفري مسـاعدة نقديـة إىل   

تقرار اتمعـــات احملليـــة، تولـــت املنظمـــة الدوليـــة للـــهجرة تنفيـــذ عـــدة مشـــاريع لتحقيـــق اســـ 
  الصحية واملدارس االبتدائية وإصالح مصادر املياه. ذلك ترميم املراكز  يف  مبا

ويف منــاطق غــاو وميناكــا ومتبكتــو، قامــت املفوضــية حبمــالت توعيــة مبســائل العنــف      - ٤٨
ــدة    ــاين لفائـ ــي واجلنسـ ــاطق      ٨٣٢اجلنسـ ــيني. ويف منـ ــكان احمللـ ــدين والسـ ــن العائـ ــا مـ شخصـ

ــاو ــم املتحــدة للســ     غ ــدم صــندوق األم ــو، ق ــوبيت ومتبكت ــدعم اوم ــاعي  كان ال لنفســي واالجتم
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ناجيــا دعمــا نفســيا  ١٧٥النــاجني مــن العنــف اجلنســي واجلنســاين؛ ونتيجــة لــذلك، تلقــى   إىل
  بعد التعرض لالغتصاب.جمموعة من جمموعات مستلزمات ما  ٨٢واجتماعيا ومت توزيع 

    
  ادية واحلفاظ على التراث الثقايفالتنمية االقتص  - سادسا   

واحلضــور احملــدود لســلطة الدولــة يف ظــل غيــاب وكــاالت التنميــة اإلقليميــة مــن مــايل   - ٤٩
املنـــاطق الشـــمالية، مل حيصـــل الســـكان إال علـــى قـــدر حمـــدود مـــن اخلـــدمات االجتماعيـــة   يف

عائقــا أمــام صــرف األمــوال الــيت  األساســية. وشــكّل عــدم وجــود اســتراتيجية لتنميــة الشــمال  
ميــة يف مــايل املعقــود يف بــاريس ويل لإلنعــاش االقتصــادي والتنالتعهــد ــا يف املــؤمتر الــد جــرى

  .٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٢  يف
تشـرين الثـاين/نوفمرب، قامـت بعثـة تقيـيم مشـتركة بـني األمـم          ٣إىل  ١ويف الفترة من   - ٥٠

ــاكو    ــة ليبت ــارة ملنطق ــهجرة بزي ــة لل ــة   - املتحــدة واملنظمــة الدولي ــاطق احلدودي ــا، وإىل املن غورم
بوركينا فاسو والنيجر، من أجل التعرف على املخاطر العـابرة للحـدود، الـيت ـدد السـالم       مع

ــة.     ــول جمتمعيـ ــاد حلـ ــا باعتمـ ــدي هلـ ــن التصـ ــيت ميكـ ــن والـ ــيم،   واألمـ ــذا التقيـ ــتنادا إىل هـ واسـ
  انتظار موافقة احلكومات الثالث. مشروع صندوق لبناء السالم عرب احلدود، وهو يف  وضع
ــرين ١٨ويف   - ٥١ ــدره       تشـ ــافيا قـ ــا إضـ ــالم مبلغـ ــاء السـ ــندوق بنـ ــدم صـ ــاين/نوفمرب، قـ الثـ

مليون دوالر لفائدة ثالثة مشاريع ستنفذها البعثة املتكاملة وفريق األمم املتحـدة القطـري    ١,٥
يف غاو ومتبكتو من أجـل دعـم عمليـة السـالم. وستواصـل هـذه املشـاريع تقـدمي الـدعم لـتلقني           

عات بالوسائل السـلمية، وتوظيـف الشـباب والنسـاء، وبـذل      أطفال املدارس مبادئ تسوية الرتا
اجلهود ملكافحة العنف اجلنساين. ويف كـانون األول/ديسـمرب، وافـق الصـندوق علـى ختصـيص       

دوالر للمبادرات املتعلقة بالشباب واملسائل اجلنسـانية، الـيت سـتتوىل تنفيـذها      مليون ٢,٤مبلغ 
  طري واملنظمات غري احلكومية.البعثة املتكاملة وفريق األمم املتحدة الق

وواصلت منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) بـدعم مـن البعثـة           - ٥٢
ــرميم مواقــع التــراث الثقــايف، وال ســيما يف متبكتــو. ويف       كــانون األول/ديســمرب، بــدأت    ١ت

؛ واجلهــود اليونســكو والبعثــة تــرميم ثــالث مكتبــات خاصــة تضــم خمطوطــات قدميــة يف متبكتــو 
متواصلة يف العمل على حفظ هذه املخطوطات حفظا ماديا. وال تزال أعمـال تـرميم املسـاجد    

  التراث العاملي جارية يف متبكتو.الثالثة املدرجة يف قائمة مواقع 
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  البعثةقدرات   - سابعا   
 كــانون األول/ديســمرب، أقــرت األمانــة العامــة مفهــوم البعثــة املســتكمل للبعثــة   ١٥يف   - ٥٣

الــذي شـجع فيــه الــس علـى إبقــاء مفهــوم    )٢٠١٦( ٢٢٩٥املتكاملـة. وعقــب اختـاذ القــرار   
ــها       ــة مــع واليت ــة املتكاملــة مبواءمــة الوثيقــة احلالي ــد االســتعراض املســتمر، قامــت البعث ــة قي البعث

  هداف الثالثة التالية:اجلديدة. وحيدد مفهوم البعثة املنقح األ
ضــمان وجــود عمليــة ســالم مســتدامة وذات مصــداقية وشــاملة مــن أجــل          (أ)  

  التعجيل بتنفيذ اتفاق السالم؛
  ؛حتسني احلالة األمنية، مبا يف ذلك دعم إعادة نشر قوات الدفاع واألمن املالية  (ب)  
البعثة ودعمهـا  بلوغ كامل القدرات التشغيلية، مبا يف ذلك القدرة على محاية   (ج)  

  وتنفيذ املهام ذات األولوية يف املناطق الرئيسية.
ــة، ف    - ٥٤ يمــا ظلّــت التعهــدات دون مســتوى   ومل يتحقــق بعــد عــدد مــن القــدرات املطلوب
  ئيسية باألساس.سيما يف جمايل االكتفاء الذايت واملعدات الر القدرات، وال  هذه

  
  العنصر العسكري    

فــرداً،  ١٠ ٧٩١العســكري للبعثــة ، بلــغ قــوام العنصــر كــانون األول/ديســمرب ٢٢يف   - ٥٥
 ١٣ ٢٨٩يف املائة من األفـراد العسـكريني املـأذون ـم والبـالغ عـددهم        ٨١ما يعادل نسبة  أو

دد مـن الثغـرات احليويـة    يف املائة مـن هـذا القـوام. وال يـزال عـ      ١,٦فرداً. ومثّلت النساء نسبة 
يكوبتر العسكرية املوجودة حاليا يف غاو لفتـرة متتـد   القدرات قائما. ومع رحيل طائرات اهلل يف

، سـتحتاج البعثـة إىل أربـع وحـدات     ٢٠١٧من شهر كانون الثاين/يناير إىل شهر شباط/فرباير 
وهــو ســت وحــدات (وحــدة طــائرات هليكــوبتر   ،طــائرات هليكــوبتر لبلــوغ العــدد املطلــوب 

و، ووحدة طائرات هليكـوبتر  هجومية ووحدة طائرات هليكوبتر متوسطة لألغراض العامة لغا
هجومية لكيدال؛ ووحـدة طـائرات هليكـوبتر متوسـطة لألغـراض العامـة لتمبكتـو). وال تـزال         
ــابط          ــم مه ــدال، ووحــدة دع ــة واســتطالع يف كي ــتخبارات ومراقب ــرية اس ــاج إىل س ــة حتت البعث
الطائرات لغاو ومتبكتو، وسرية مـن القـوات اخلاصـة لتمبكتـو، وسـرية متخصصـة يف الـتخلص        

تظــار نشــر الكتيبــة، تقــوم وحــدات     مــن املعــدات املتفجــرة لتمبكتــو، وكتيبــة قتاليــة. ويف ان     
كل كــبري قــدرة العنصــر العســكري املشــاة مبرافقــة قوافــل البعثــة اللوجســتية، ممــا يعيــق بشــ  مــن
تـزال   أداء املهام اليت صدر ا تكليف. وتظل قلة عدد ناقالت األفراد املدرعـة (حيـث مـا    على

منها) تشكل عائقا رئيسيا. وتواصلت التحضريات إلعادة نشـر قـوة الـرد     ٩٩ىل هناك حاجة إ
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السريع من عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار إىل البعثة املتكاملـة. ومـن املقـرر نشـر الفرقـة      
  .٢٠١٧املتقدمة إىل موبيت حبلول منتصف شباط/فرباير 

  
  عنصر الشرطة    

ــانون األول/ديســمرب، بلــغ    ٢٢يف   - ٥٦ ــوام عنصــر الشــر  ك ــة ق فــرداً،  ١ ٢٦٠طة يف البعث
ــا أو ــل نســبة   م ــال     ٦٦ميث ــه والب ــأذون ب ــوام امل ــن الق ــة م ــد مت نشــر    ١ ٩٢٠غ يف املائ ــرداً؛ وق ف

ــن احلكومــات (     يف ٨٣ ــراد الشــرطة املقــدمني م ــن أف ــة م ــن النســاء)    ١٥املائ ــهم م ــة من يف املائ
ائــة منــهم مــن النســاء). وجيــري امليف  ٥املائــة مــن أفــراد وحــدات الشــرطة املشــكَّلة ( يف ٦٢ و

ــق تــدخل خــاص. ووردت تعهــدات بشــأن وحــدا    نشــر ــيت   فري ــع ال ت الشــرطة املشــكلة األرب
. وال تـزال البعثـة   ٢٠١٧تصل بعد واليت املقرر نشرها يف كانون الثاين/ينـاير وشـباط/فرباير    مل

ــة إىل  ــن ضــباط الشــرطة و     ٥٩حباج ــردا إضــافيا م ــة، و   ٢٠ ف ــراد مدرع ــة أف ــيارة  ١١ ناقل س
مصفحة لفرادى ضباط الشرطة، ومهارات متخصصـة يف جمـاالت الطـب الشـرعي، ومكافحـة      

سـلحة  اإلرهاب، وأجهزة التفجري املرجتلة، واجلرمية املنظمـة اخلطـرية واالجتـار باملخـدرات، واأل    
  .الصغرية واألسلحة اخلفيفة

  
  املوظفون املدنيون    

 املائــة مــن مجيــع املــوظفني املــدنيني   يف ٨٦كــانون األول/ديســمرب، مت نشــر   ٢٢حــىت   - ٥٧
يف املائـة مـن متطـوعي     ٨٧ يف املائة من املـوظفني الـدوليني، و   ٨٧للبعثة املتكاملة، مبا يف ذلك 

يف املائــة  ٢٧يف املائــة مــن املــوظفني الــوطنيني. وتشــغل املــرأة نســبة        ٨٤ األمــم املتحــدة، و 
يف املائــة  ١٩ ي األمــم املتحــدة، ويف املائــة مــن وظــائف متطــوع ٣١ الوظــائف الدوليــة، و مــن
  الوظائف الوطنية.  من
  

  تشييد املعسكرات وتأمني طرق اإلمداد    

شهد عدد من مشاريع التشييد اجلارية تأخرا بسبب البيئة األمنية املتقلبة وبـطء توريـد     - ٥٨
ــة صــلبة اجلــدران لأل         ــاكن إقام ــة لتشــييد أم ــة األولوي ــة املتكامل ــويل البعث ــاء. وت ــواد البن ــراد م ف

العسكريني املنتشرين يف الشمال. وتتواصـل حاليـا أعمـال تشـييد معسـكرات ألفـراد وحـدات        
الشــرطة املشــكلة املقــرر نشــرهم يف دوينتــزا وغونــدام وميناكــا. والســتيعاب املــوظفني املــدنيني 
الــذين يعيشــون يف املنطقــة املخصصــة احمليطــة مبعســكر البعثــة يف مــوبيت، تعتــزم البعثــة حتــديث     

ــة    املعســك ر ليصــبح معســكرا متكــامال يشــمل مبــان لإلقامــة. ويف الوقــت نفســه، أعطــت البعث
ــرد الســريع يف مــوبيت. ومت االنتــهاء مــن إجنــاز      ــة للتحضــريات املتصــلة باســتقبال قــوة ال األولوي
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يف املائة من أعمال تشييد قاعدة عمليات البعثـة املتكاملـة يف بامـاكو، بينمـا أجنـز معسـكر        ٨٠
ــبة متبكتـــو املتكامـــل  ــة. وأجنـــز مركـــز اللوج  ٧٠بنسـ ــبة  يف املائـ ــاو بنسـ ــتيات اجلديـــد يف غـ سـ

  ملائة، وهو قد دخل يف طور العمل.ا  يف  ٧٥
وال تزال القوافل اللوجستية للبعثة تواجه ديدات غري منطيـة يف مشـال مـايل. وجيـري،       - ٥٩

ىل غــاو بالتشــاور مــع احلكومــات املعنيــة، بــذل جهــود ــدف إىل فــتح طريــق إمــداد جنوبيــة إ   
  انطالقا من كوتونو، بنن، عرب نيامي.

    
  سالمة موظفي األمم املتحدة وأمنهم  - ثامنا   

حادثــا أمنيــا ملــوظفي األمــم املتحــدة      ٢٩شــهدت الفتــرة املشــمولة بــالتقرير وقــوع       - ٦٠
تشـرين األول/أكتـوبر؛    ٣يف  املدنيني. ولقي مخسة من حفظة السالم: اثنـان يف منطقـة كيـدال   

ــة مــوبيت يف     ــاء    ٦وثالــث خــالل هجمــات وقعــت يف منطق ــاين/نوفمرب؛ وواحــد أثن تشــرين الث
حادث مرور؛ وواحد نتيجة ملرض أمل به. وتعرضت اجلهات الفاعلـة يف جمـال تقـدمي املسـاعدة     

ال هجومــا. وظلــت اهلجمــات غـــري النمطيــة والعمليــات اإلرهابيــة وأعمـــ       ٢٩اإلنســانية إىل  
اإلجرام تشكل ديدات وخماطر أمنية على موظفي األمم املتحدة ومبانيهـا وعملياـا. وجلـأت    
ــة األمنيــة املتقلبــة، وذلــك       ــة التكيــف مــع احلال ــة بغي البعثــة املتكاملــة إىل تعــديل تــدابريها األمني
بوسائل منها بناء مالجئ أقوى وحممية ومقاومة للـتفجريات مـن أجـل مواجهـة التهديـد الـذي       
تشـكله الـنريان غـري املباشـرة. وتولـت البعثـة أيضـا حتـديث خططهـا للطـوارئ ونشـر وحــدات            

  السالمة واألمن يف مواقع متقدمة.
ومع ذلـك، ال تـزال أفرقـة اإلجـالء الطـيب املـدين التابعـة للبعثـة تواجـه حتـديات كـبرية              - ٦١

لــذي تســبب   طر، األمــر ابســبب التواجــد احملــدود وصــعوبة العمــل يف ظــروف عاليــة املخــا       
تأخريات يف االستجابة للحوادث. وال تزال البعثة املتكاملة حتتـاج بشـكل عاجـل إىل أفرقـة      يف

اإلجالء الطيب اجلوي يف موبيت وتيساليت، حيث تتمركز بالفعـل أصـول متخصصـة مـن أجـل      
ــه        ــائرات اهلليكــوبتر املخصصــة إلجــالء املصــابني وجعل ــاذ، لضــمان إتاحــة ط ا البحــث واإلنق

  .ساعة واحدة من نطاق أنشطة البعثةمرمى   على
    

  السلوك واالنضباط  -  تاسعا  
مل يكن مثة أي ادعـاء جديـد بوقـوع اسـتغالل وانتـهاك جنسـيني منـذ تقريـري السـابق.            - ٦٢

زال االدعــــاءان املــــذكوران يف ذلــــك التقريــــر، واملبلّــــغ عنــــهما يف كــــانون الثاين/ينــــاير   ومــــا
فيهمــا مــع البلــد املعــين املســاهم بقــوات فيمــا يتعلــق   ، ينتظــران التحقيــق ٢٠١٦وحزيران/يونيــه 
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باالدعاء األول ومع األمم املتحـدة فيمـا يتعلـق باالدعـاء الثـاين. وواصـلت البعثـة املتكاملـة تنفيـذ          
 أنشــطة الوقايــة، مبــا يف ذلــك أنشــطة التوعيــة واإلعــالم ذات الصــلة مبعــايري الســلوك املتوقعــة مــن 

  ة عدم التهاون إطالقاً مع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.موظفي األمم املتحدة، وخباصة سياس
    

  املالحظات  -  عاشرا  
متـر عمليـة السـالم يف مـايل حاليـا مبنعطــف حـرج. ولـئن مت إحـراز بعـض التقـدم علــى             - ٦٣

عــة مــدى األشــهر الثمانيــة عشــر املاضــية منــذ التوقيــع علــى اتفــاق الســالم، فــإنّ األطــراف املوقّ 
التـدابري املؤقتـة الرئيسـية، ممـا يـؤخر العمليـة فيمـا يتعلـق جبميـع األحكـام            تزال خمتلفـة بشـأن   ما

ــا          ــب عليه ــة يتوج ــراف املوقِّع ــإنّ األط ــدة وصــعبة، ف ــة الســالم معق ــم أنّ عملي األخــرى. ورغ
مــايل. ونظــرا إىل أنــه مل يتبــق التصــرف بســرعة وحــزم مــن أجــل الوفــاء بالتزاماــا جتــاه شــعب 

الفترة االنتقاليـة املنصـوص عليهـا يف اتفـاق السـالم، فـإنين أحـث         ستة أشهر فقط على اية إال
ــى         ــاء. وجيــب عل ــال واســتئناف احلــوار البن ــوري للقت ــى الوقــف الف ــع األطــراف عل بشــدة مجي
األطراف املوقعة االستفادة بشكل كامل من اإلمكانات الـيت تتيحهـا آليـات املتابعـة املنصـوص      

مواصــلة املشــاركة والتمثيــل علــى مســتوى أعلــى،  عليهــا يف االتفــاق، مبــا يف ذلــك مــن خــالل  
لغايـة، يظهـر اتمـع الـدويل،     لتسوية اخلالفات وإظهار التزامها بعمليـة السـالم. وحتقيقـا هلـذه ا    

يف ذلك فريـق الوسـاطة، دعمـا ثابتـا لتنفيـذ االتفـاق، لكـن مـن األمهيـة مبكـان أن يضـاعف             مبا
األطـراف املوقعـة وحتقيـق نتـائج فوريـة       جهوده ويستخدم كامل ثقلـه السياسـي لضـمان التـزام    

ىل النظـر، يف األشـهر املقبلـة،    على أرض الواقع. وإذا فشـل احلـوار، فـإنين أدعـو جملـس األمـن إ      
  ضد الذين يعرقلون تنفيذ االتفاق.فرض جزاءات حمددة األهداف   يف

ــذ عــام         - ٦٤ ــة األوىل من ــات احمللي ــى إجــراء االنتخاب ــايل عل ــة م ــئ حكوم ــين أهن  ٢٠٠٩وإن
ــذه         يف ــبرية. ويؤســفين أن ال تكــون ه ــتية الك ــة واللوجس ــية واألمني خضــم التحــديات السياس

االنتخابات قد جرت يف مناطق كيدال وميناكا وتاوديين إضافة إىل بعض األجـزاء مـن منـاطق    
ــاطق اخلاضــعة       ــك يف املن ــة، مبــا يف ذل ــل األمني ــو بســبب احلــوادث والعراقي غــاو ومــوبيت ومتبكت

املسلحة املوقِّعة. ويف الفترة اليت سبقت االنتخابات، الحظت االعتراضـات  لسيطرة اجلماعات 
اليت أعربت عنها األطراف املعارضة واجلماعات املسلحة املوقعة. لذلك، جيب أن تعمـل مجيـع   

إجيــاد أرضــية مشــتركة. فالتوصــل  اجلهــات صــاحبة املصــلحة علــى تضــييق نطــاق اخلالفــات و  
ــاد    إىل ــب اعتم ــق اآلراء يتطل ــاملة وتفاعليــة  تواف ــج ش هــ ن ــايل يتــهي   وبن ــا أنّ شــعب م  أاءة. ومب

، فإنين أشجع احلكومـة  ٢٠١٧لالنتخابات احمللية واإلقليمية وإلجراء استفتاء دستوري يف عام 
بقــوة علــى الــدخول يف حــوار نشــط مــع أصــحاب املصــلحة املعنــيني وعلــى ضــمان أن يفضــي  
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ــق توافــق يف ا   ــع وإىل حتقي مــم املتحــدة مســتعدة لالســتمرار   آلراء. واألاحلــوار إىل إشــراك اجلمي
  دعم هذا اهود.  يف

إن حمدودية التقدم احملرز يف تطبيق الترتيبات األمنية املنصوص عليهـا يف اتفـاق السـالم      - ٦٥
أدت إىل تيســـري انتشـــار انعـــدام األمـــن مـــن أقصـــى مشـــال مـــايل إىل وســـطها، وبـــذلك وســـع  

ة نطــاق أنشــطتهم ورســخوا مــوطئ قــدمهم. وتتأكــد   اإلرهــابيون واجلماعــات املتطرفــة العنيفــ 
ــن أجــل التصــد       ــي م ــاون اإلقليم ــز التع ــالنظر   جمــددا احلاجــة إىل تعزي ــة، ب ــدات األمني ي للتهدي

تزايـد انعـدام األمـن يف املنـاطق احلدوديـة مـع بوركينـا فاسـو والنيجـر، وأيضـا إىل اسـتمرار             إىل
سـار هـذه االجتاهـات السـلبية للعنـف،      تأثري االجتار باملخدرات على جهود السالم. ولعكـس م 

فإنين أحث احلكومة على مضاعفة جهودها للقيام تـدرجييا بإعـادة نشـر قـوات الـدفاع واألمـن       
املاليــة وإعــادة إرســاء ســلطة الدولــة يف مجيــع أحنــاء البلــد. ومــن األمهيــة مبكــان بالنســبة جلميــع   

السـالم مـن أجـل اسـتعادة ثقـة النـاس       األطراف املالية التعجيل بتنفيذ األحكام األمنية يف اتفاق 
يف عملية السالم ومنع انتشار التطرف العنيـف. كمـا أشـجع الـدول األعضـاء يف هـذه املنطقـة        

حــل القضــايا السياســية واألمنيــة  دون اإلقليميــة علــى تعزيــز جهودهــا الراميــة إىل املســاعدة يف  
ــات متاب       يف ــود الوســاطة واملشــاركة النشــطة يف آلي ــايل مــن خــالل جه عــة اتفــاق الســالم.   م

ــادرات اإلقليميــة، أن تنســق الــدول األعضــاء جهودهــا حبيــث      ومــن املهــم، يف ضــوء تعــدد املب
تشمل مكافحة االجتار باملخدرات مع مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ضـمن     

ة بالتنسـيق  إطار استراتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل. وتظل األمم املتحـدة ملتزمـ  
مع اآلليـات اإلقليميـة، ومنـها عمليـة نواكشـوط بشـأن تعزيـز التعـاون األمـين وتفعيـل منظومـة            

  موعة اخلماسية ملنطقة الساحل.السلم واألمن األفريقية يف منطقة الساحل والصحراء، وا
وإين أديــن بشــدة اهلجمــات الــيت ينفــذها متطرفــون وإرهــابيون عنيفــون ضــد املــدنيني     - ٦٦

اجلماعات املسلحة املوقِّعة وقوات مـايل والقـوات الفرنسـية، وأيضـا ضـد مـوظفي البعثـة         وضد
الذين يظلون يشكلون هدفا للهجمات غـري النمطيـة. وأكـرر التأكيـد علـى أن هـذه اهلجمـات        
اليت تستهدف أفراد حفظ السالم التابعني لألمـم املتحـدة متثـل جـرائم حـرب مبوجـب القـانون        

ــدويل، وإين أدعــو   ود أيضــا أن أعــرب يف هــذا الصــدد   إىل تقــدمي مرتكبيهــا إىل احملاكمــة. وأ ال
أصدق تعازي القلبية ألسر الضحايا وحلكومات بلدام، وكذلك لشعب مـايل وحكومتـه    عن

  .اللذين ال يزاالن يعانيان من اخلسائر
لسـالم وعلـى   وتؤكد احلالة األمنية اهلشة على أمهية التـدابري املؤقتـة الـواردة يف اتفـاق ا      - ٦٧

احلاجة امللحة إىل العمـل علـى تنفيـذها. وإين أدعـو احلكومـة إىل إظهـار القيـادة السياسـية وإىل         
جعل كل األطراف جتتمع على إنشاء السـلطات املؤقتـة جبديـة وإطـالق آليـة تنسـيق العمليـات        
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يني اليت تساعد اجلماعات املسلحة املوقعة على املضـي قـدما يف جتميـع عناصـرها. وأرحـب بتعـ      
احلكومة يف اآلونة األخرية ألعضاء السلطات املؤقتة واالس االنتقالية، فضال عن املستشـارين  
ــاطق الشــمالية. وأحــث اجلماعــات املســلحة املوقعــة علــى حــل املســائل املعلقــة       اخلاصــني للمن

د بشأن تسيري الدوريات املختلطة.اءة وعلى كسر اجلموبطريقة بن  
حــدة ملتزمــة بــدعم األطــراف املوقعــة يف تنفيــذها التفــاق الســالم   وال تــزال األمــم املت  - ٦٨

بشكل كامل وفعال، مبا يف ذلك من خـالل النقـاط املرجعيـة الـيت وضـعتها احلكومـة مبسـاعدة        
البعثــة. وإنــين أعــول علــى قيــادة احلكومــة يف ضــمان تأييــد هــذه النقــاط املرجعيــة مــن جانــب    

لتعجيـل بالتنفيـذ الشـامل لالتفـاق. فـاألطراف      األطراف املوقعة األخرى وتوليـد زخـم جديـد ل   
كلها مطالبة بأداء دورها كما جيب. لذلك، فإين أشجع األطراف املوقعة علـى االعتـراف مـرة    

  نقاط املرجعية يف الوقت املناسب.أخرى مبسؤولياا اهلامة وعلى السعي بنشاط لبلوغ هذه ال
أة يف منصـب مـن مناصـب السـلطات     وإنه ليؤسفين شديد األسف أن ال تعـين أي امـر    - ٦٩

الس االنتقاليـة، واثنتـان فقـط    املؤقتة، وأن ال توجد سوى امرأة واحدة تشغل مقعـدا بأحـد اـ   
اختيارمها ملنصب املستشـار اخلـاص ملمثلـي الدولـة يف املنـاطق الشـمالية. كمـا أالحـظ بقلـق           مت

لنسـاء والشـباب يف مـايل    استبعاد النساء والشباب من تنفيذ اتفـاق السـالم. ويـؤدي كـل مـن ا     
ــي          ــى صــعيد اتمــع احملل ــك كوســطاء عل ــا يف ذل ــة الســالم، مب ــى عملي ــؤثر عل أدوارا نشــطة ت

، وكأعضــاء يف مجاعــات الــدفاع املــدين الــيت حتمــي جمتمعاــا مــن اهلجمــات املســلحة. لــذلك    
ــإنّ ــع نشــوب        ف ــة الســالم ومن ــهم ومشــاركتهم يســهمان بشــكل حاســم يف جنــاح عملي متكين

واحتمـال حتقيـق السـالم املسـتدام. وبنـاء عليـه، أحـث مجيـع اجلهـات املعنيـة يف مـايل             الرتاعات
على العمل مة أكـرب لضـمان مشـاركة وقيـادة النسـاء والشـباب يف كـل جانـب مـن جوانـب           
تنفيذ اتفاق السالم، مبا يف ذلك يف العمليـة التحضـريية ملـؤمتر املصـاحلة الوطنيـة. وأهنـئ النسـاء        

تشــرين   ٢٠لحصــول علــى مقاعــد يف االنتخابــات احملليــة الــيت جــرت يف        اللــوايت شــاركن ل 
الثاين/نوفمرب، وعملن بذلك على جعل القـانون الشـؤون اجلنسـانية اجلديـد، الـذي يـنص علـى        

يف املائة للنساء املرشحات يف االنتخابات، حقيقةً واقعـة. وأحيـي انتخـاب     ٣٠ختصيص حصة 
  النتخابات يف باماكو ومنطقة غاو.فائزين بايف املائة من مجلة ال ٣٠املرأة بنسبة 

وجيب أن تقوم التدابري املؤقتة على أساس متني جيعـل مـايل تـدخل يف سـالم واسـتقرار        - ٧٠
طويلي األمد. وأدعو احلكومـة إىل تسـريع اجلهـود الراميـة إىل اسـتكمال االسـتراتيجية الوطنيـة        

 اإلدمـاج الـيت مـن شـأا أن تتـيح      اليت تستهدف إصالح قطاع األمن، وأيضا إىل وضـع معـايري  
ــة مبكــان   ألعضــاء اجلماعــات املســلحة املوقعــة االنضــمام إىل املؤسســا    ــة. ومــن األمهي ت األمني

توضح احلكومة خططها ذات الصلة بإصالح قطـاع األمـن مـن أجـل احلفـاظ علـى اخنـراط         أن
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ــدم احملــرز يف تن      ــة الســالم. وأرحــب بالتق ــة يف عملي ــيح الدســتور،  اجلماعــات املســلحة املوقع ق
ــة      وأتطلــع إىل اكتمالــه. وللمضــي قــدما، ســيتيح تنظــيم مــؤمتر املصــاحلة الوطنيــة فرصــة يف غاي
األمهية بالنسبة إلجياد حلول سياسية مـن خـالل املناقشـة الواسـعة النطـاق الـيت تتنـاول العوامـل         

ايل. وإنــين احملركــة للــرتاع، وجتعــل عمليــة الســالم شــاملة بالفعــل لكــلّ املــاليني يف كــل أحنــاء مــ 
أحث احلكومة بشدة علـى ضـمان تنفيـذ عمليـة مصـاحلة حقيقيـة تشـمل مجيـع فئـات اتمـع.           

  فمعاجلة األسباب اجلذرية للرتاع تظلّ شرطا أساسيا لضمان املصاحلة الوطنية.
وما تزال حالة حقوق اإلنسان تبعث على القلق. وإنين أدين بشدة انتـهاكات حقـوق     - ٧١

الــيت ترتكبــها اجلهــات الفاعلــة التابعــة للدولــة واجلماعــات املســلحة        اإلنســان والتجــاوزات  
واجلماعات املتطرفـة واجلهـات األخـرى. وأحـث مجيـع األطـراف املعنيـة علـى احتـرام القـانون           
الــدويل حلقــوق اإلنســان، والقــانون الــدويل اإلنســاين، باإلضــافة إىل التزاماــا مبوجــب اتفــاق     

إلقليمية للجنة احلقيقـة والعدالـة واملصـاحلة يف عـدة منـاطق،      السالم. وأرحب بافتتاح املكاتب ا
ولكن يؤسفين ضآلة التقدم احملرز يف اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة مـن أجـل مكافحـة اإلفـالت         

قليميـة املتبقيـة، مبـا يف ذلـك     من العقاب. وأشـجع احلكومـة علـى اإلسـراع بتفعيـل املكاتـب اإل      
رعوا يف احلـوار مـع الضـحايا. واألمـم املتحـدة علـى       كيدال، وعلى نشـر املـوظفني لكـي يشـ     يف

  أهبة االستعداد للمساعدة يف عمل اللجنة، وأيضا للمساعدة يف إنشاء جلنة التحقيق الدولية.
ــوافر اخلــدمات اال      - ٧٢ ــن ت ــق م ــزال يســاورين القل ــدر حمــدود   وال ي ــة األساســية بق جتماعي
مشــال مــايل ووســطها، حيــث تســتمر االحتياجــات اإلنســانية املزمنــة. وإنــين أشــجب عرقلــة  يف

اإلمـــدادات عقـــب انـــدالع األعمـــال العدائيـــة بـــني تنســـيقية احلركـــات األزواديـــة وائـــتالف   
اجلماعات املسـلحة، ممـا أدى إىل تفـاقم احلالـة اإلنسـانية يف كيـدال. وأحـث األطـراف املوقعـة          

ار االتفــاق وإىل عــدم الســعي يف هــذه اخلالفــات إىل اختــاذ املــدنيني   علــى حــل خالفاــا يف إطــ 
رهــائن. ومــن جهــة أخــرى، بــدأت الفرصــة الســاحنة أمــام احلكومــة إلظهــار مكاســب الســالم  

زال مل يثمـر بعـد املكاسـب االجتماعيـة واالقتصـادية       تتقلص شيئا فشيئا ألنّ اتفاق السـالم مـا  
كومــة بشــدة علــى مواصــلة جهودهــا لتوســيع نطــاق  الــيت ينتظرهــا الشــعب املــايل. وأشــجع احل

تغطية اخلدمات االجتماعية األساسية يف املنطقتني الشمالية والوسطى، وذلك من أجل ضـمان  
استفادة اتمعات احمللية املتضررة من النـزاع من تلك املكاسب. وميثل تعزيـز تقـدمي اخلـدمات    

حيويـا يف احليلولـة دون حرمـان اتمعـات احملليـة      يف املواقع النائية والوصول إىل املهمشني أمرا 
اإلمنائيــة لشــمال البلــد، الــيت  الــيت تعــاين اإلقصــاء. وأحــث احلكومــة علــى تنفيــذ االســتراتيجية   

 لإلنعــاش االقتصــادي والتنميــة  مــن املتوقــع وضــع صــيغتها النهائيــة عقــب املــؤمتر الــدويل   كــان
أكــرر أيضــا دعــويت احلكومــة إىل إحــراز  . و٢٠١٥مــايل املعقــود يف تشــرين األول/أكتــوبر   يف
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مليـون   ٤٥٠تقدم يف عالقتها مع صندوق التنمية املستدامة بعد أن تعهدت باملسامهة فيه مببلـغ  
  .٢٠١٨إىل  ٢٠١٦على امتداد الفترة يورو 

وتواصل البعثة العمل يف بيئة شديدة الصعوبة، وهي تواجه باستمرار خمـاطر اهلجمـات     - ٧٣
ــة. ومــن املــرجح أن تســتمر الصــعوبات التشــغيلية الكــبرية ضــمن الســياق     العنيفــة غــري  النمطي

ــاب.         ــدام االســتقرار واالجتــار باملخــدرات واإلره ــذي يتســم بانع ــين احلــايل ال السياســي واألم
ونتيجة لذلك، تستخدم البعثة جزءا كبريا من مواردها حلماية نفسها واحلفاظ علـى وجودهـا.   

ســامهة بقــوات وبوحــدات شــرطة واجلهــات املاحنــة الثنائيــة علــى وإنــين أشــجع مجيــع البلــدان امل
زيادة جهودهـا مـن أجـل ضـمان امـتالك البعثـة للمعـدات واملـوارد الـيت حتتاجهـا، مبـا يف ذلـك             
وحدات الطـائرات العموديـة املطلوبـة علـى وجـه االسـتعجال، وسـرية االسـتخبارات واملراقبـة          

القــوات اخلاصــة، وســرية الــتخلص  ريةواالســتطالع، ووحــدات دعــم مهــابط الطــائرات، وســ 
املعدات املتفجـرة، والكتيبـة القتاليـة، وفـرادى ضـباط الشـرطة، ونـاقالت األفـراد املدرعـة،           من

والسيارات املصفحة لفرادى ضباط الشرطة. وأحث جملس األمن على العمل مـة مـع الـدول    
تنقــل وعلــى إجــالء  األعضــاء مــن أجــل حتقيــق هــذه الغايــة. هــذا، وإنّ تقلــص القــدرة علــى ال   

املصــابني واإلجــالء الطــيب بســبب مغــادرة وحــدات الطــائرات العموديــة وغريهــا مــن أصــول      
  ليب على األداء التشغيلي للبعثة.الطريان اليت تضررت يف اهلجمات سوف يكون له أثر س

د صـاحل النظيـف، ملـا يبذلـه     وأخرياً، أكرر اإلعراب عـن تقـديري ملمثلـي اخلـاص، حممـ       - ٧٤
د دؤوبة من أجل السـري قـدماً بعمليـة السـالم. وأشـيد بنسـاء ورجـال البعثـة والبلـدان          جهو من

املسامهة بقوات والبلدان املسامهة بأفراد شرطة على تفانيهم يف العمل مع البعثة، وعلـى العمـل   
ــع الشــاقة ويف ظــلّ ظــروف صــعبة باســتمرار. وأُثــين علــى      األعضــاء املشــاركني  يف هــذه املواق

ــا  يف ــق الوسـ ــراف يف   فريـ ــل لألطـ ــدعمهم املتواصـ ــدويل لـ ــاين   طة الـ ــن امتنـ ــرب عـ ــايل. وأعـ مـ
ــا، واالحتــاد األورويب،     مــن لكــلٍّ االحتــاد األفريقــي، واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي

والشركاء الثنائيني، ووكاالت األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا، مبـا يف ذلـك صـندوق بنـاء        
آلخــــرين الــــذين مل يــــدخروا   يــــة، ومجيــــع الشــــركاء ا  الســــالم، واملنظمــــات غــــري احلكوم  

للمسامهة يف السالم واألمن يف مايل  جهد  أي.  
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 املرفق األول

  [األصل: بالفرنسية]

  النقاط اإلرشادية لتنفيذ اتفاق السالم واملصاحلة يف مايل    
  

  مالحظات  (أ)النهائياملوعد   الوضع الراهن  مؤشرات اإلجناز  األهداف

          املسائل السياسية واملؤسسية  -  ١          
  مل أراضيهاأُحرز تقدم كبري يف تنفيذ اهليكل املؤسسي الذي يهدف إىل ضمان مشاركة مجيع املواطنني املاليني والسماح باستعادة سلطة الدولة على كا    

وضع هيكل مؤسسي يستند إىل مبدأ   ١-١
فيه السكان يف املؤسسات  اإلدارة احلرة، يمثّل
  الوطنية متثيالً أوسع

 قيام اإلدارات املؤقتة    ١-١-١
واملقاطعات  املسؤولة عن إدارة البلديات

  الشمال بعملها واملناطق يف

  تنشأ بعد ديد اإلدارات للمناطق ولكنها ملمت حت  ٢٠١٧  قيد التنفيذ

قيام حكومة مايل بإنشاء     ٢-١-١  
هيئات منتخبة سلطات حملية تتضمن 

انتخابا مباشرا، وختويلها سلطات واسعة، 
بتعديل القانون املتعلق باإلدارة احلرة 

) والقانون املتعلّق بالتنظيم 93-008(
  )006-2012اإلداري لألراضي (

  صيغت النصوص ومل يصدق عليها بعد  ٢٠١٧  قيد التنفيذ

قيام احلكومة بإنشاء مجعية     ٣-١-١  
انتخابا مباشرا يف كل إقليمية منتخبة 

  إقليم، ما يضمن نقل السلطة واملوارد

  الصلة لتنفيذ مرهون باعتماد النصوص ذاتا  ٢٠١٧  قيد التنفيذ

يد اختصاصات السلطات احمللية، حتد  ٢-١
ل حتديد واجبات ومسؤوليات خال من
  الدولة والسلطات احمللية حتديدا أدق من  كل

 ضمان احلكومة قدرة كل    ١-٢-١
على إنشاء البنية التحتية العامة منطقة 

  واخلدمات االجتماعية األساسية وإدارا

      أُجنز

قيام كل منطقة بوضع     ٢-٢-١  
خطة تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية 
واضطالعه مبسؤولية التخطيط اإلقليمي 

  واستخدام األراضي

      أُجنز

وضع قيام كل منطقة ب    ٣-٢-١  
هيكله   إىلوتنفيذ نظام ضرييب يستند 

صادي وأهدافه اإلمنائية ويتفق االقت
  التشريعات احلالية  مع
  

      مل ينجز
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  مالحظات  (أ)النهائياملوعد   الوضع الراهن  مؤشرات اإلجناز  األهداف

          مسائل الدفاع واألمن  -  ٢          
واإلسهام   التماسك االجتماعيتنيتشكيل قوات دفاع وأمن شاملة تؤدي مهامها تدرجييا، وختضع للمساءلة أمام املواطنني وحتترم حقوق اإلنسان وسيادة القانون، وذلك دف مت    

  تعزيز األمن اإلقليمي يف
اعتماد املراسيم اليت حتدد     ١-١-٢  تنفيذ إصالحات قطاع األمن والدفاع  ١-٢

تكوين البعثات وإجراءات اللجنة الوطنية 
لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 
وجلنة اإلدماج والس الوطين إلصالح 

  قطاع األمن

ادعاءات  استعراض املراسيم بعدجيري حاليا     قيد التنفيذ
  قدمتها حركات بعدم احترام احلصص

إنشاء اللجنة الوطنية     ٢-١-٢  
سريح ونزع السالح وإعادة للت

وجلنة اإلدماج والس الوطين  اإلدماج
حنو شامل  إلصالح قطاع األمن على

  وقيامها بعملها

  أُنشئت اللجان ولكنها ال تعمل    قيد التنفيذ

اللجنة الوطنية لرتع  قيام    ٣-١-٢  
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وجلنة 

دماج والس الوطين إلصالح اإل
رؤية وطنية جديدة  األمن بوضع قطاع

للدفاع واألمن تراعي العوامل احمللية 
  والوطنية والدولية

      

امج جتميع املقاتلني وبرنامج تنفيذ برن  ٢-٢
متشيا التسريح وإعادة اإلدماج السالح و نزع
يهية التفاق السالم واملصاحلة املبادئ التوج مع
  مايل ووفقا للمعايري الدولية يف

قيام اللجنة الوطنية لرتع     ١-٢-٢
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج بوضع 
برنامج وطين لرتع السالح والتسريح 
وإعادة اإلدماج، يشمل التجميع، بدعم 

  من البعثة والشركاء اآلخرين

اجتماع  لربنامج وينتظر اعتماده. ونظّموضع ا    قيد التنفيذ
  اجلهات املاحنة  ائدة مستديرة معم

قيام جلنة اإلدماج بتنفيذ     ٢-٢-٢  
برنامج دعم حيدد التدابري واملعايري 
الالزمة إلعادة إدماج املقاتلني السابقني، 
مع أخذ املسائل الشاملة لعدة قطاعات 
 (اجلنسانية وحقوق اإلنسان ومحاية

  املدنيني) يف احلسبان

النصف األول   قيد التنفيذ
  ٢٠١٧عام  من
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  مالحظات  (أ)النهائياملوعد   الوضع الراهن  مؤشرات اإلجناز  األهداف

إعادة تشكيل قوات الدفاع واألمن   ٣-٢          
  وإعادة نشرها تدرجييا على مجيع األراضي الوطنية

قيام اللجنة التقنية املعنية     ١-٣-٢
باألمن وآلية تنسيق العمليات بتقدمي 
خطة لتنفيذ الترتيبات األمنية يف الشمال 

تسيري دوريات خمتلطة لتأمني تتوخى 
عملية التجميع ونزع السالح والتسريح 

  وإعادة اإلدماج

      أُجنز

اضطالع وحدات مشكّلة     ٢-٣-٢  
عة األطراف املوقّ مؤلّفة من مقاتلني من

ومن قوات الدفاع واألمن املالية، وحتديدا 
الوحدات اخلاصة مبكافحة اإلرهاب، 

ت حتبعملها وقيامها بدوريات خمتلطة، 
يسهم  رعاية آلية تنسيق العمليات، ما

  استعادة األمن يف

النصف األول   ذقيد التنفي
  ٢٠١٧عام  من

  

إجناز إعادة النشر التدرجيي     ٣-٣-٢  
لقوات الدفاع واألمن اليت أُعيد تشكيلها 
على مجيع األراضي املالية وكفالة محاية 

  األمن والنظام العام

      

      والتنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية وتوفري اخلدمات االجتماعية األساسيةاملساعدة اإلنسانية   -  ٣
      إنشاء اهلياكل واآلليات الرامية اليت تكفل حتقيق تنمية حملية مستدامة شاملة ال يستثىن منها أحد    

يئة الظروف املناسبة لتيسري عودة مجيع   ١-٣
الوطن وإعادة املشردين والالجئني وإعادم إىل 

عيا واقتصاديا؛ وإفادة السكان إدماجهم اجتما
مكاسب السالم وتعزيز التماسك االجتماعي  من

  وتقدمي املساعدة اإلنسانية

إنشاء آليات متابعة     ١-١-٣
للمشردين والالجئني وفقا للصكوك 

  اإلقليمية والدولية

  :اإلجنازات    قيد التنفيذ
الدولية توقيع بروتوكولني مع املنظمة   - 

للهجرة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني ملتابعة التحركات السكانية 

  وتسجيل العائدين
توقيع اتفاقات ثالثية مع النيجر   -         

فاسو وموريتانيا واملفوضية السامية  وبوركينا
  لشؤون الالجئني إلعادة الالجئني املاليني

توقيع مفوضية األمم املتحدة لشؤون   -         
الالجئني على بروتوكول لتيسري تقدمي 

  الدعم للعودة الطوعية إىل الوطن
تنسيق وطنية معنية باإلعادة  إنشاء هيئة  -         

الوطن باالشتراك مع مفوضية األمم  إىل
  املتحدة لشؤون الالجئني
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  مالحظات  (أ)النهائياملوعد   الوضع الراهن  مؤشرات اإلجناز  األهداف

  نقطة دخول لتسجيل الالجئني ٢٨إنشاء   -                   
  إنشاء قاعدة بيانات  -         
  فصلي عن حالة الالجئنينشر تقرير   -         
تقدمي املساعدة اإلنسانية     ٢-١-٣  

إىل الفئات األكثر ضعفا (السكان احملليني 
أو املشردين أو العائدين) بطريقة حمايدة 
 ونزيهة يف املناطق املتأثرة بالرتاع وتعزيز

سبل دعم هذه الفئات وقدرا 
  التكيف  على

  :اإلجنازات    قيد التنفيذ
والبطانيات والناموسيات توفري اخليام   - 

  املرشوشة باملبيدات
إنشاء خطوط ائتمان ترمي إىل متويل   - 

  األنشطة املدرة للدخل

  توفري احلبوب واألغذية للسكان  -         
  توفري العلف وجمموعات لوازم الطوارئ  -         
توقيع اتفاق مع جلنة األمن الغذائي لتوفري   -         

طن من احلبوب لتلبية  ١ ٥٠٠
  االحتياجات اإلنسانية واالجتماعية

جين مثار السالم لصاحل     ٣-١-٣  
السكان بدعم من الشركاء اإلنسانيني 
واإلمنائيني، يف إطار خطة الطوارئ 

وإطار  ٢٠١٧-٢٠١٥اإلنسانية للفترة 
عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية 
دف احلد من الفوارق االجتماعية 

وتعزيز الوصول  واالقتصادية بني املناطق
  إىل اخلدمات األساسية يف املناطق احملرومة

  :اإلجنازات    قيد التنفيذ
إنشاء تسعة مواقع يف املناطق الشمالية (تسعة   - 

أبراج للمياه مزودة مبضخات تعمل بالطاقة 
الشمسية، واستكمال جتهيز اآلبار، وبناء سد 
املياه، وإصالح بئر وإعادة تأهيل مركزين 

الصحية اتمعية، وتشييد مدرسة من املراكز 
  )لثالثة صفوف ومركز صحي واحد

  والعلف الطاقة الشمسيةتوفري جمموعات   - 
تعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ االستراتيجية   ٢-٣

  احملددة الرامية إىل تنمية مناطق مايل الشمالية
إنشاء منطقة تنمية تابعة     ١-٢-٣

للمنطقة الشمالية تضم جملس استشاري 
أقاليمي يتألف من ممثلي مجعيات 
اإلقليمية وله استراتيجية إمنائية حمددة 
مكيفة مع الواقع االجتماعي والثقايف 

  واجلغرايف، فضال عن الظروف املناخية

ستنشأ هيئات   قيد التنفيذ
احلوكمة يف 
منطقة التنمية بعد 
إنشاء االس 

  اإلقليمية اجلديدة

  مشروع النص قيد اإلعداد
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  مالحظات  (أ)النهائياملوعد   الوضع الراهن  مؤشرات اإلجناز  األهداف

إنشاء صندوق للتنمية     ٢-٢-٣            
دامة جيمع املوارد اليت وعدت املست

مايل خالل املؤمتر الدويل لإلنعاش  ا
صادي والتنمية يف مايل، الذي االقت
، ٢٠١٥يف تشرين األول/أكتوبر   عقد

  بدعم الشركاء التقنيني واملاليني

  جيري التصديق على النص املنشئ للصندوق  ٢٠١٧  قيد التنفيذ

وكالة للتنمية  إنشاء    ٣-٢-٣  
اإلقليمية يف كل منطقة ختضع لسلطة 
رئيس اجلمعية اإلقليمية وتكلّف 
باإلشراف على األشغال وعلى تنفيذ 
  التزامات احلكومة لصاحل املناطق املذكورة

  أُنشئت الوكاالت    قيد التنفيذ

االتفاقيات  إجناز برامج    ٤-٢-٣  
الدولة واملناطق من أجل تنفيذ برامج  بني

االستثمار املتعدد السنوات مبشاركة 
  السلطات احمللية املعنية

وقّعت العقود املشتركة بني الدولة واملناطق،   ٢٠١٦  قيد التنفيذ
نسبة لتمبكتو وكيدال وموبيت. وذلك بال

يتم بعد التوقيع على العقد  املشترك اخلاص  ومل
  مبنطقة غاو

          العدالة واملصاحلة  -  ٤
نتقالية وتنفيذ إصالحات كبرية العقاب وتعزيز املصاحلة الوطنية احلقيقية، من خالل ضمان الوصول إىل املساعدة القضائية والتشريعية عرب تنفيذ آليات العدالة االمنع اإلفالت من     

  قطاع العدالة، وفقا للقواعد واملعايري الدولية يف
تنظيم مؤمتر املصاحلة الوطنية ملعاجلة   ١-٤

  ذريةأسباب الرتاع اجل
تنظيم مؤمتر شامل     ١-١-٤

للمصاحلة الوطنية يبحث يف األسباب 
اجلذرية للرتاع بدعم من اللجنة املعنية 
مبتابعة االتفاق من أجل ضمان حتقيق 

  مصاحلة وطنية حقيقية

يس أمني املظامل ليكون مسؤوال عين الرئ  ٢٠١٧آذار/مارس   قيد التنفيذ
  تنظيم املؤمتر عن

توافقي للسالم  إعداد ميثاق    ٢-١-٤  
ة واملصاحلة الوطنية استنادا والوحد

  نتائج مؤمتر املصاحلة الوطنية إىل

  ذو صلة مبؤمتر املصاحلة الوطنية    مل ينجز

قيام جلنة احلقيقة والعدالة     ١-٢-٤  إنشاء آليات العدالة االنتقالية  ٢-٤
واملصاحلة بعملها وفتح مكاتب إقليمية 

  هلا يف مجيع أحناء البلد

      أُجنز

إنشاء جلنة التحقيق الدولية     ٢-٢-٤  
  وقيامها بعملها

      قيد التنفيذ
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  مالحظات  (أ)النهائياملوعد   الوضع الراهن  مؤشرات اإلجناز  األهداف

إصالح العدالة وتعزيز سيادة القانون بغية   ٣-٤          
ضمان النظر بالقدر الكايف يف اآلليات التقليدية 
واآلليات املساعدة للعدالة؛ وتقريب خدمات 
االحتكام إىل القضاء من املتهمني والضحايا؛ 

  لإلفالت من العقابووضع حد 

 تعزيز نظام العدالة لكي    ١-٣-٤
القضاء  ات االحتكام إىلتكون خدم

  قريبة من املتهمني ومن الضحايا

      قيد التنفيذ

حماكمة مرتكيب انتهاكات     ٢-٣-٤  
حقوق اإلنسان وإدانتهم وفقا للقواعد 

  واملعايري الدولية

      قيد التنفيذ

معاملة ضحايا انتهاكات     ٣-٣-٤  
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ضحايا 
العنف اجلنسي و/أو العنف اجلنساين، 

ة من جانب العدالة فة منصلمعام
وحصوهلم على التعويضات واستفادم 

  من تدابري احلماية القضائية اجلديدة

      قيد التنفيذ

إدماج التدابري التقليدية     ٤-٣-٤  
القضائي، دون املساس والعرفية يف النظام 

  حبق الدولة السيادي

      قيد التنفيذ

إنشاء أو تعزيز املؤسسات     ٥-٣-٤  
املسؤولة عن تنظيم ومحاية حقوق معينة، 
منها احلق يف حرية التعبري وحرية 
الصحافة وحرية االتصال، وأداء هذه 

  املؤسسات لعملها بفعالية

      أُجنز

إنشاء جلنة مكافحة الفساد     ٦-٣-٤  
  واجلرائم املالية

      أُجنز

  
  .تظهر اخلانات فارغة ،يف حالة عدم تقدمي أية معلومات  (أ)  
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  الثاين املرفق
ــراد              ــن األف ــايل م ــتقرار يف م ــق االس ــاد لتحقي ــددة األبع ــة املتع ــم املتحــدة املتكامل ــة األم ــوام بعث ق

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٠العسكريني وأفراد الشرطة يف 
  

  البلد

  العسكري العنصر
  )ضباط األركان وأفراد الوحدات العسكرية(

  عنصر الشرطة

  جمموع أفراد عنصر الشرطة  وحدات الشرطة املشكلة  ة املنتدبونطأفراد الشر

  اموع  نساء  رجال    اموع  نساء  رجال    اموع  نساء  رجال    اموع  نساء  رجال

 ٦ ٦  النمسا                          

 ٥٣٤١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦ ١ ٥٣٤ ١  بنغالديش

 ٧ ٧  بلجيكا

 ٢٥٩٢٣١٢٤١٤٠١٤٠١٦٣١١٦٤ ٢٥٩  بنن

 ٣ ٣  بوتان

 ٢ ٢  البوسنة واهلرسك

 ٧٢١٢٧١٢٨١٣٣٧١٤٠١٦٠٨١٦٨ ٦٧١٥٠١ ١  بوركينا فاسو

 ١٢١٢١٢١٢    بوروندي

 ٢٩٦٧٣٠٣  كمبوديا

 ٣١٤١٤١٤١٤ ٣  الكامريون

 ٣٩٣٤٤٨٤٤٨ ١ ٣٩٣ ١  تشاد

 ٣٨٥٢٠٤٠٥  الصني

 ٨ ٨  كوت ديفوار

 ٢٥ ٢٥  تشيكيا

 ٥١٦٥١٦    مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٤٥٢٤٧٩٩٩٩  الدامنرك

 ١١    جيبويت

 ٦٨٥٥٥٥ ٦٨  مصر
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  البلد

  العسكري العنصر
  )ضباط األركان وأفراد الوحدات العسكرية(

  عنصر الشرطة

  جمموع أفراد عنصر الشرطة  وحدات الشرطة املشكلة  ة املنتدبونطأفراد الشر

  اموع  نساء  رجال    اموع  نساء  رجال    اموع  نساء  رجال    اموع  نساء  رجال

 ٨٤٧٩١  السلفادور                          

 ١٠١٠  إستونيا

 ١ ١  إثيوبيا

 ٦٥٥٥٥ ٦  فنلندا

 ٢٢١٢٣٨٨٨٨  فرنسا

 ٤ ٤  غامبيا

 ٧٣١٠٧٣١٠ ٢٤٦٦٢٥٢  أملانيا

 ٢٢٠ ٢٢٠  غانا

 ٨٥٦٦٨٦٢٧٣١٠٧٣١٠  غينيا

 ١ ١  بيساو -غينيا 

 ١١١١    هنغاريا

 ٢٢ ٢٢  إندونيسيا

 ٢ ٢  إيطاليا

 ١٥٥٥٥ ١  األردن

 ٤٣٧  كينيا

 ١ ١  التفيا

 ٤٤٥٤٩  ليربيا

 ٤ ٤  ليتوانيا

 ١١١١    مدغشقر

 ٥ ٥  موريتانيا

 ١٤٨٢١٥٠  نيبال

 ٤٣٥١٩٤٥٤١٩١٢٠١٩١٢٠  هولندا

 ٨٥٤٦٨٦٠١٢١٤٢٦١٢١٤٢٦  النيجر
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  البلد

  العسكري العنصر
  )ضباط األركان وأفراد الوحدات العسكرية(

  عنصر الشرطة

  جمموع أفراد عنصر الشرطة  وحدات الشرطة املشكلة  ة املنتدبونطأفراد الشر

  اموع  نساء  رجال    اموع  نساء  رجال    اموع  نساء  رجال    اموع  نساء  رجال

 ٦٧١٥٨٢١١١١٨٢٢١٤٠١١٩٢٢١٤١  نيجرييا                          

 ٩ ٩  النرويج

 ٦٨ ٦٨  الربتغال

 ١٧٧٧٧ ١  رومانيا

 ٥٦٩١٠٥٧٩١٢١١٣٢٦٩٩٢٧٨٢٨١١٠٢٩١  السنغال

 ٦ ٦  سرياليون

 ٢٦٥١٢٢٧٧٤٣٧٤٣٧  السويد

 ٦٢٢٢٢ ٦  سويسرا

 ٩١٠٢٩٩٣٩٤٨١٢١٣٤٦١٤٠١٣٨١٤١٥٢  توغو

 ٠٤٦١٤٧٤٦١٤٧    تونس

 ٠٢٢٢٢    تركيا

 ٢ ٢  اململكة املتحدة

 ٨٢١٠  الواليات املتحدة األمريكية

 ٦٩٩٩٩ ٦  اليمن

 ٢٦٦ ١٨١٨٥١ ٧٩٥٢٥١٤١٢٩٢٩٣٠٤٤٩٧٤١ ٥٩٣٢٠٢١٠ ١٠  اموع 
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