األمــم املتحـدة

جملس األمن

)S/RES/2164 (2014

القرار )4162 ( 4612
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  ،0461املعقودة يف  42حزيران /يونيه 4162
إ نّ جملس األمن،
إذ يشري إىل قراراته السابقة وال سيما القراريْن  )4162( 4611و ،)4164( 4102
وإىل بيــار رسيســه امل ـ ر  42كــانون الينار/ييــاير  )S/PRST/2014/2( 4162و  64كــانون
األوّل/ديســم  )S/PRST/2013/20( 4162وإىل بياناتــه الفــحاية امل ر ــة  66حزيران/يونيــه
 4162و  41أيار/مايو  4162و  42نيسان/أبريل ،4162
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة مايل ووحدته وسالمته اإلقليمية،
وإذ يؤكد من جديد املبـاد األ ساسـية فاـا السـالمب ،يفـا يف ملـف مواألقـة األ ـرا
وعدمب التحيـز وعـدمب اسـتمدامب القـوة إال يف حالـة الـدألال عـن الـياس والـدألال عـن مقتضـيا
الواليــة ،وإذ يس ل لّ بـ ن واليــة كــل بعينــة مــن بعينــا حاــا الســالمب حتــدد وألقــا فاجــة البلــد
املعين وحالته،
وإذ يشللدع ىلل أنّ الضــرورة تقتضـ معاجلــة مــا يقـ وراء األزمــا املترــررة ال ـ
واجهتها مايل من أسباب ،كافوكمة واألمن والتيمية والتحديا يف جمـال الؤـ ون اإلنسـانية
واســتمالا العـ مــن اتااقــا الســالمب الســابقة ،وعلــأ أنّ أي حــل مســتدامب ل زمــة يف مــايل
ييبغ أن يرون مملوكا للمالي ويؤمل ملف مجيع جوانب العمليـة السياسـية وميـها بـاأل
افوار الو ين وحتقيق املفافة،
وإ ذ يرحل يفــا حتقــق يف مــايل مــن جنـا يف إجــراء انتمابــا رساســية ســلمية و ــااألة
يف  40متوز/يوليه و  66آب/أغسطس  ،4162ويف إجراء انتمابا تؤـريعية يف  42تؤـرين
الينــار/نوألم و  62كــانون األول/ديســم  ،4162وهــو مــا يؤــرل طــوةً هامــة يف ســبيل
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اسـتعادة افرـم الـدرقرا واالسـتنيا التـامب لليظـامب الدسـتوري يف مـايل ،وإذ يشلدد بؤــعب
هذا البلد وسلطاته علأ الطريقة ال جر هبا هذه االنتمابا ،
وإذ ي رحلل بـــالتّوقيع يف  60حزيران/يونيـــه  4162علــأ اتاـــاا واغـــادوغو األويل،
الذي يي علأ مجلة أمور من بييها إعادة ت كيد سيادة دولة مايل وسـالمة أرايـيها ووحـد ا
الو يية و ابعها العلمار ،ويرورة الوق الاوري إل ـالا اليـار واسـتهالل عمليـة التيميـع،
وويع إ ارا إلجراء حمادثا سالمب املة مع كـل اجملتمعـا الليـة املوجـودة يف مشـال مـايل،
وإذ يُعرب مع ذلك ىلن للهل إزاء عـ دمب احتـرامب أ ـرا االتاـاا للجـال الـديدة أليمـا يتعلـق
باستهالل هذه الادثا ،
وإذ يُثين علأ كل األ ـرا الااعلـة اإلقليميـة والدوليـة وميـها األ ـرا الـ عملـ
علأ تيسري املباحينا مع اجلماعا املسلحة ال قام بـالتوقيع علـأ اتاـاا واغـادوغو األويل
واالنضمامب إليه ،ملا تبذله من جهـود إلاـاد حـل ل زمـة يف مـايل ،وإذ يرحل يف هـذا الفـدد
باجلهود ال تسهم هبا اجلزاسر يف السع إىل بدء عملية تااويية تتواألر أليهـا املفـداقية وتؤـمل
اجلميع وجبهود بوركييا ألاسو بوصاها البلد القـاسم بالوسـا ة باسـم اجلماعـة االقتفـادية لـدول
غرب أألريقيا ،وحيث هذه األ را قا بـة علـأ أن تواصـل التيسـيق أليمـا بييـها لتينبيـ دعـاسم
التّقدمب الرز علأ الفعيدين السياس واألمين يف مايل وملف يف ظل التيسيق الوثيـق مـع املمينـل
اخلاا ومع بعينة األمم املتحدة املتراملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل،
وإذ يرح يفا قامب بـه رسـيس مـايل يف  42نيسـان/أبريل  4162مـن تعـي ممينـل رأليـع
املستوى معين بافوار الؤامل أليما ب األ را املالية وجبهوده األوليـة مـن أجـل التؤـاور مـع
اجلها الااعلة الو يية والدولية حول عملية السالمب،
وإذ يدين بشدة اال تباكا العيياـة الـ انـدلع يف كيـدال يف  60و  60أيار/مـايو
 4162أثياء زيارة رسـيس الـوزراء املـايل ،األمـر الـذي أدى إىل مقتـل أألـراد مـن قـوا الـدألال
واألمن املايل ومثانية من املدني  ،ميهم ستة مس ول حرومي  ،وما أقـدم عليـه اجلماعـا
املسلحة ،وال سيما افركة الو يية لتحرير أزواد ،مـن أعمـال غـري مقبولـة متينلـ يف االسـتيالء
علأ مبار إدارية من بييها مبىن حماألظة كيدال واالستيالء بعد ملف علأ بلـدا يف مشـال مـايل
ويف القيــامب حســبما أألــاد بــه التقــارير بلرســاء هياكــل إداريــة موازيــة أليهــا تيعــدمب أليهــا صــاة
الؤرعية واالستيالء علـأ أسـلحة وأعتـدة ختـ قـوا األمـن املاليـة ،وهـو مـا يؤـرل انتـهاكا
لترتيبا وق إ ـالا اليـار امليفـوا عليهـا يف االتاـاا ،وإم يـدين بؤـدة كـذلف اهليمـا
الـ تؤــيها هــذه اجلماعــا علــأ مــوظا البعينــة املتراملــة ،وإذ يعللرب ىللن لله ل ال ل ل إزاء
األحــداا الـ وقعـ يف كيــدال ويف أمــاكن أ ــرى يف مشــال مــايل يف  46أيار/مــايو 4162
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وأ ّد إىل املزيد من اإلصابا وإىل تغـيري املؤـهد األمـين يف مشـال مـايل ،ويكلرر دعوتـه مجيـع
األ را إىل يبط الياس واالمتيال عن أي أعمال عي أ رى قد دد املدني ،
وإذ ي رحل بـالتوقيع علـأ اتاـاا  42أيار/مــايو  4162لوقـ إ ـالا اليـار الــذي
التوصل إليه برعاية رسيس االحتاد األألريق  ،الـرسيس املوريتـار حممـد ولـد عبـد العزيـز ،واملمينـل
اخلــاا ل مـ العــامب يف مــايل ،ويُ رحل بانعقــاد مـ متر قمــة اجلماعــة االقتفــادية لــدول غــرب
أألريقيا يف أكرا يف  21أيار/مايو  ،4162وحيدط ىلم بت ييد هذا امل متر التاـاا وقـ إ ـالا
اليار ودعوتـه إىل إاـاد حـل سياسـ عـ الـد ول يف حمادثـا سـالمب ـاملة لرـل األ ـرا ،
وكذلك دعوته النسحاب اجلماعا املسلحة ألورا من املبار العامـة وامليـا ق التلـة ،والعـودة
إىل مواقع ما قبل  60أيار/مايو ويرحل كلذلك بـالتوقيع يف  62حزيران/يونيـه  4162علـأ
اتااا بؤ ن راسق تاعيل عملية وق إل الا اليار،
وإذ اليلللاي يس ل ور الهل ل إزاء افالــة األمييــة اهلؤــة يف مشــال مــايل وإزاء اســتمرار
أنؤــطة امليظمــا اإلرهابيــة يف ميطقــة الســاحل ،يفــا يف ملــف تيظــيم القاعــدة يف بــالد املغــرب
اإلسالم وحركة أنفار الدين وحركة التوحيد واجلهاد يف غـرب أألريقيـا وحركـة املـرابط ،
ال تؤرّل ديدا للسالمب واألمـن يف امليطقـة و ارجهـا ،وإذ يكلرر أككدلد إدانتـه الؤـديدة ملـا
تقترألــه اجلماعــا اإلرهابيــة يف مشــال مــايل ويف امليطقــة مــن انتــهاكا حقــوا اإلنســان ومــن
عي يد املدني  ،وال سيما اليساء واأل اال،
وإذ يؤكللد أن اإلرهــاب ال ررــن دحــره إال باتبــال ــر مطــرد و ــامل يســتيد إىل
مؤاركة مجيع الـدول وامليظمـا اإلقليميـة والدوليـة وتعاو ـا باعاليـة يف التفـدي خلطـره ويف
إيعاأله وعزله و ل قدرتـه ،ويعدلد الأككدلد علـأ أنـه ال ررـن وال ييبغـ ربـط اإلرهـاب بـ ي
دين أو جيسية أو حضارة،
وإذ يشري إىل إدراج حركة التوحيد واجلهاد يف غرب أألريقيا وتيظيم القاعـدة يف بـالد
املغـرب اإلســالم وحركــة أنفـار الــدين وزعيمهــا إيــاد آغ غـايل وحركــة املــرابط يف قاسمــة
اجلـــزاءا املارويـــة علـــأ تيظـــيم القاعـــدة الـ ـ ويـــعتها اللييـــة امليؤـ ـ ة عمـــال بـــالقرارين
 )6111( 6410و  ،)4166( 6101وإذ يكرر أككدد استعداده ،يفوجب اليظامب املؤار إليـه
أعاله ووألقا ملعايري اإلدراج املعمول هبا ،لاـر املزيـد مـن اجلـزاءا يـد األألـراد واجلماعـا
وامل سسا والريانا واألألراد الذين ال يقطعون بالرامـل مـع تيظـيم القاعـدة ومـا يـرتبط بـه
من مجاعا  ،يفا يف ملف تيظيم القاعـدة يف بـالد املغـرب اإلسـالم ومجاعـة التوحيـد واجلهـاد
يف غرب أألريقيا وحركة أنفار الدين وحركة املرابط ،
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وإذ يرح بالعمـل املتواصـل الـذي تقـومب بـه القـوا الارنسـية ،بطلـب مـن سـلطا
مايل ،من أجل ردل التهديدا اإلرهابية يف مشال البلد،
وإذ يالحظ بهل مألايد البعد ع الـو ين الـذي يرتسـيه التهديـد اإلرهـا يف ميطقـة
الساحل ،مما ي كد يرورة إااد رد إقليم متماسف يف التفدي هلذا التهديد،
وإذ يعللرب ىللن للهل ا سللأمر إزاء التهديــدا اخلطــرية الـ تؤــرلها اجلررــة امليظمــة
ع ـ الو ييــة يف ميطقــة الســاحل ،وصــال ا املتزايــدة ،يف بعــا افــاال  ،باإلرهــاب ،ويللدين
بشللدة حــوادا اال تطــا وأ ــذ الرهــاسن هبــد مجــع األمــوال أو اففــول علــأ تيــازال
سياسية ،ويعدد أككدد ىلم علـأ أن ريـع ،وألـق أحرـامب القـانون الـدويل السـارية ،اال تطـا
واحتياز الرهاسن يف ميطقة السـاحل ،ويشلري إىل قـراره  )4162( 4622يفـا يف ملـف دعوتـه
املوجهة إىل مجيع الدول األعضاء من أجل أن متيع اإلرهابي من االستاادة بفـورة مبا ـرة أو
غري مبا رة من دألع الادية أو من التيازال السياسية ،وأن ترال أن يتم اإلألراج عـن الرهـاسن
بؤرل آمن ،وحيدط ىلم  ،يف هذا الفـدد ،بيؤـر امليتـدى العـامل ملراألحـة اإلرهـاب ”مـذكرة
اجلزاســر بؤ ـ ن أألضــل املمارســا املتعلقــة يفيــع عمليــا ا تطــا األ ــماا ال ـ يرتربــها
اإلرهابيون لبا للادية مع حرما م من مراسبها“،
وإذ ال يلاي يس ور شديد الهلل إزاء اسـتمرار األزمـة الغذاسيـة واإلنسـانية البالغـة يف
ميطقــة الســاحل وإزاء انعــدامب األمــن الــذي يعرقــل وصــول املســاعدا اإلنســانية ،وهـ حالــة
تزداد تااقما بسبب وجود اجلماعا املسلحة والؤـبرا اإلرهابيـة واإلجراميـة ومـا تقـومب بـه
من أنؤطة ،ووجود ألغامب أريية ،وكذلف بسبب استمرار انتؤار األسلحة مـن دا ـل امليطقـة
ومن ارجها ،مما يهدِّد السالمب واألمن واالستقرار يف دول هذه امليطقة،
وإذ يشللدع علــأ أةيــة تقّي ـد مجيــع األ ــرا باملبــاد اإلنســانية املتمينلــة يف مراعــاة
االعتبــارا اإلنســانية وافيــاد والتيــرد واالســتقاللية واحتــرامب تلــف املبــاد مــن أجــل كاالــة
مواصلة تقدمي املسا عدة اإلنسانية وسالمة املـدني الـذين يتلقـون هـذه املسـاعدة ،وكاالـة أمـن
موظا املساعدة اإلنسانية العامل يف مـايل ،وإذ يؤكلد علـأ أةيـة تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية
ملن حيتاجها،
وإذ يدين بشدة كـل مـا يترترـب يف مـايل مـن تـاوزا وانتـهاكا فقـوا اإلنسـان
وانتــهاكا للقــانون الــدويل اإلنســار ،يفــا يف ملــف حــاال اإلعــدامب ــارج نطــاا القضــاء
وحــاال االعتقــال واالحتيــاز التعســاي  ،والعي ـ اجليس ـ واجليســار ،ألضــال عــن القتــل
والتؤـويه ،وتييـد األ اـال واسـتغالهلم ،واهليمــا علـأ املـدارس واملستؤـايا  ،وإذ يهدل
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جبميع األ ـرا أن تضـع حـدا هلـذه االنتـهاكا والتيـاوزا  ،وأن متتينـل اللتزاما ـا يفوجـب
القانون الدويل الساري،
وإذ يكرر الأككدد ،يف هذا الفدد ،علأ يرورة مساءلة مجيـع مـرترت تلـف األعمـال
وعلأ أن بعا األألعال املؤار إليها يف الاقرة أعـاله قـد يؤـرل جـراسم تقـع حتـ اسلـة نظـامب
رومــا األساس ـ  ،وحيللدط ىلم ل ب ـ ن املدعيــة العامــة للمحرمــة اجلياسيــة الدوليــة قــد قام ـ  ،يف
 61كــانون الينار/ييــاير  4162وبيــا عء علــأ إحالــة مــن الســلطا االنتقاليــة يف مــايل م ر ــة
 62متوز/يوليه  ،4164باتح حتقيق يف اجلراسم ال يتزعَم أ ا ارتتربـ علـأ أرايـ مـايل ميـذ
كانون الينار /يياير  ،4164ويذكّر ب ةية أن تبـدي كـل األ ـرا املعييـة املسـاعدة والتعـاون
مع الرمة،
وإذ يشدع علأ أن سلطا مـايل هـ املسـ ولة بالدرجـة األوىل عـن تـوألري االسـتقرار
واألمــن يف مجيــع أإــاء إقلــيم مــايل ،ويؤكللد أةيــة الســيطرة والرقابــة املدنيــة املاليــة علــأ قــوا
الـدألال واألمـن التابعــة ملـايل ،ويكللرر الأككدلد علـأ أن تــدريب هـذه القــوا ودعمهـا وإعــادة
نؤــرها أمــور حيويــة لراالــة أمــن مــايل واســتقراره يف املــدى البعيــد وفمايــة ــعب مــايل،
ويشدع علأ أةية تويل قوا الدألال واألمن املالية املس ولية الراملة عن توألري األمن يف مجيـع
أإاء إقليم مايل،
وإذ ي سللل ب ـ نّ اخلطــر الــذي يتهـدّد الســران املــدني يف مشــال مــايل يتيــاوز حــدود
املراكز السرانية الرسيسية ليؤمل امليا ق الرياية،
وإذ يؤكللد جمللدعا دعمــه القــوي للممينــل اخلــاا ل مـ العــامب وللبعينــة ،ويعللرب عــن
القلق إزاء البطء يف نسق انتؤار البعينة املتراملة،
وإذ يشدد بدور االحتاد األألريقـ واجلماعـة االقتفـادية لـدول غـرب أألريقيـا والبلـدان
اجملـاورة ومســاةتها يف حتقيــق االســتقرار يف مــايل ،يفـا يف ملــف املســاةة يف اجلهــود الـ تبــذهلا
البعينة املتراملة من أجل التوصل إىل تسوية سياسية،
وإذ يشللدد بــدور بعينــة التــدريب التابعــة لالحتــاد األورو يف مــايل يف تــوألري التــدريب
واملؤــورة لقــوا الــدألال واألمــن املاليــة مــن أجــل املســاةة يف تعزيــز الســلطة املدنيــة واحتــرامب
حقوا اإلنسان ،ويرح بقـرار االحتـاد األورو إنؤـاء بعينـة االحتـاد األورو لبيـاء القـدرا
(يف الساحل ويف مايل) إلسداء املؤورة االستراتييية وتقدمي التدريب لرجـال الؤـر ة والـدر
وافرس الو ين يف مايل،
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وإذ يشجع اجملتمـع الـدويل علـأ تقـدمي دعـم واسـع اليطـاا فـل األزمـة يف مـايل عـن
ريــق اختــام إجــراءا ميســقة تلــت االحتياجــا الاوريــة والطويلــة األجــل ،وتؤــمل األمــن
وإصال افوكمة والتيمية واملساسل اإلنسانية ،ويشلدد باملسـاةا الـ قّـدّم يف إ ـار نـداء
مايل املوحّد لعامب  4162وحيث مجيع الدول األعضاء وغريها من اجلها املاإة علأ املسـاةة
بسماء يف العمليا اإلنسانية،
وإذ يهرر أن افالة يف مايل تؤرل طرا يهدد السالمب واألمن الدولي يف امليطقة،
وإذ يأصرف يفوجب الافل السابع من مييناا األمم املتحدة،
إ ار لتحقيق ا لسالمب واالستقرار علأ املدى الطويل يف مايل
 - 6حيث سلطا مايل واجلماعا املسلحة املوقِّعة علـأ اتاـاا واغـادوغو األويل
وامليض ـمية إليــه علــأ الوألــاء بالتزاما ــا يفوجــب هــذا االتّاــاا ،ويف هــذا الفــدد حيللث كللذلك
األ را يف مايل علأ املؤاركة حبسـن نيـة ودون إبطـاء يف عمليـة مـن املااويـا الـ تتسـم
باملفداقية والؤمول ،مع احترامب سيادة مايل ووحدتـه وسـالمة أرايـيه ،ويشلدع علـأ أن هـذا
االتااا يؤرل أساسا متييا لتحقيق السّالمب واالستقرار علأ املدى البعيد يف مايل؛
 - 4يهد ل ب ـاأل را املوقِّعــة علــأ اتاــاا  42أيار/مــايو  4162لوق ـ إ ــالا
اليار علأ احترامه بالرامـل وتيايـذ أحرامـه علـأ الاـور ،يفـا يف ملـف إ ـالا سـرا السـيياء
وإنؤــاء جليــة حتقيــق دوليــة ،وعلــأ اختــام اخلطــوا ال ـ تــدعم املفــافة الو ييــة ،ويطل ل
إىل األم العامب أن اري مؤاورا مع األ را من أجل تيسري إنؤاء هذه الليية؛
 - 2حي لثّ بوجــه ــاا ســلطا مــايل علــأ الــد ول دون ت ـ ري يف عمليــة مــن
املااويا اجلامعة والفادقة مع اجلماعا املسلحة ال وقّع علأ اتاـاا واغـادوغو األوليـة
وانضـمّ إليــه ،ومــع اجلماعــا املســلحة يف مشــال مــايل الـ قطعـ كــل صــال ا بامليظمــا
اإلرهابية والتزم دون قيد أو رط هبذا االتااا؛
 - 2يكللرر مطالبتــه ب ـ ن تضــع كــل اجلماعــا املســلحة يف مــايل أســلحتها جانب ـًا
وتتوق ألـورا عـن األعمـال القتاليـة وتـرألا الليـوء إىل العيـ  ،وحيلثّ كـل مـن يقطـع ميـها
صالته بامليظمـا اإلرهابيـة ويعتـر دون ـروط بوحـدة دولـة مـايل وسـالمة أرايـيها علـأ
الد ول يف حوار جامع ترون املؤاركة أليه ماتوحة أمامب كل اجملتمعا اللية يف مشال مايل؛
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 - 2حيثّ كل اجلماعا املسلحة يف مايل علأ أن تسـت ن  ،بـدعم وإ ـرا مـن
البعينــة املتراملــة ،عمليــة التيميــع باعتبارهــا طــوة عمليــة يف ســبيل إجنــاز عمليــة ناجعــة لـزنل
السال والتسريح وإعادة اإلدماج يمن سياا تسوية سلمية املة؛
 - 1يعللرب عــن ت ييــده القــوي للــدور األساس ـ الــذي يقــومب بــه  -يف حمادثــا
السالمب  -املمينّلّ اخلاا ل م العامب يف مايل ،ويطل إىل املمينل اخلاا مواصلة بـذل مسـاعيه
افميــدة ومؤــاركته اليؤــطة ،ومــن ملــف التيســيق مــع ســلطا مــايل ومعايــد ا مــن أجــل
الؤرول يف عملية جامعة ترون املؤـاركة أليهـا ماتوحـة أمـامب مجيـع اجملتمعـا الليـة يف مشـال
مايل ،وملف متؤيا مع أحرامب الاقرة ( 62ب) ’ ‘6و ’‘4؛
 - 0حيلث كللذلك األ ـرا يف عمليــة املااويــا هـذه علــأ التيسـيق مــع املمينــل
اخلــاا ل م ـ العــامب يف مــايل ،وملــف هبــد يــمان تســوية سياســية داسمــة ل زمــة وإحــالل
السالمب واالستقرار علأ املدى الطويل يف مجيع أإـاء البلـد ،وكلـه يف ظـل احتـرامب سـيادة دولـة
مايل ووحد ا وسالمة أراييها؛
 - 0حيللث ســلطا مــايل علــأ مواصــلة التفــدي ل ألــال مــن العقــاب ،والعمــل
يف هــذا الفــدد علــأ كاالــة مســاءلة مجيــع مــرترت التيــاوزا واالنتــهاكا اخلطــرية فقــوا
اإلنســان وانتــهاكا القــانون الــدويل اإلنســار ،وعلــأ مواصــلة التعــاون مــع الرمــة اجلياسيــة
الدولية ،وألقا اللتزاما مايل يفوجب نظامب روما األساس ؛
 - 1يرح بلنؤاء جليـة افقيقـة والعدالـة واملفـافة يف  41آمار/مـارس ،4162
ويهدل بسـلطا مـايل أن تتمـذ اخلطـوا الالزمــة لضـمان حيـاد اللييـة ونزاهتـها و ــااأليته
واستقالهلا ،وأن مترّيها من الؤرول يف أعماهلا حـ تعـود بـالياع علـأ مجيـع املـالي يف أقـرب
وق ممرن؛
 - 61يشللدع علــأ أةيــة اســتمرار التيســيق أليمــا ب ـ االحتــاد األألريق ـ واجلماعــة
االقتفــادية لــدول غــرب أألريقيــا واالحتــاد األورو والبلــدان اجملــاورة ملــايل واأل ــرا الااعلــة
الرسيسية األ رى من أجل إحالل السـالمب واألمـن االسـتقرار واملفـافة بؤـرل داسـم يف مـايل،
ويهد هبذه األ را الااعلة أن تيسّق جهودها يف هذا الفدد مع املمينل اخلاا ل م العـامب
يف املايل ومع البعينة املتراملة؛
الوالية املسيدة ل بعينة األمم املتحدة املتراملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل
 - 66يهرر متديد الوالية املسيدة لبعينة املتراملة وملـف يـمن نطـاا العـدد األقفـأ
امل مون به هلا مـن القـوا وقـدره  66 411مـن األألـراد العسـرري  ،ميـهم كتاسـب احتيا يـة
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قــادرة علــأ االنتؤــار بســرعة يف البلــد ،و  6 221ألــردا مــن أألــراد الؤــر ة وملــف إىل غايــة
 21حزيران/يونيه 4162؛
 - 64يكذن للبعينة املتراملـة باسـتمدامب مجيـع الوسـاسل الالزمـة لاليـطالل يفهمتـها،
وملف يف حدود قدرا ا ويمن ميا ق انتؤارها؛
 - 62يهرر أن يتم التركيز يف والية البعينة املتراملة علأ املهامب التالية ما األولوية:

8/16

(أ)

أمن ومح ية ا دندني

’‘6

العمــل ،يــمن ســياا تقــدمي الــدعم لســلطا مــايل ،علــأ حتقيــق االســتقرار
يف املراكـــز الســـرانية الرسيســـية ،و اصـــة يف مشـــال مـــايل ،والقيـــامب ،يف هـــذا
السياا ،بردل التهديدا واختام طوا نؤطة مليع عـودة العياصـر املسـلحة
إىل تلف امليا ق؛

’‘4

العمــل ،دون مســاس يفس ـ ولية ســلطا مــايل ،علــأ تــوألري افمايــة للســران
املدني املعري لتهديد و يف بالعي املادي؛

’‘2

توألري محاية اصة لليساء واأل اال املتضررين من الزنال املسلح ،بستبل ميـها
نؤــر مستؤــارين معيــي حبمايــة الطاــل ومستؤــارين معيــي حبمايــة املــرأة،
وتلبية احتياجا يحايا العي اجليس واجليسار يف الزنال املسلح؛

’‘2

توسيع نطاا وجودها ،بوساسل ميها العمـل يف حـدود إمرانيا ـا علـأ تسـيري
دوريا بعيـدة املـدى يف مشـال مـايل متتـد إىل ـارج داسـرة املراكـز السـرانية
الرسيسية ،وال سيما إىل امليا ق ال يواجه أليها املدنيون خما ر حمتملة؛

’‘2

تقدمي الدعم لتيايذ تدابري وق إ الا اليار وبياء الينقـة علـأ أر
يتما أ مع أحرامب اتااا واغادوغو األويل؛

الواقـع يفـا

’‘1

القيــامب يف حــدود مواردهــا ويف ميــا ق انتؤــارها ويف إ ــار اتاــاا واغــادوغو
األويل بتعزيــز أعماهلــا يف جمــال تيســيق العمليــا مــع قــوا الــدألال واألمــن
املالية ،وملف رهيا بلجراء تقييم للمما ر ويف امتينال تامب لسياسة بـذل العيايـة
الواجبة يف مراعاة حقوا اإلنسـان عيـد تقـدمي دعـم األمـم املتحـدة إىل قـوا
أميية غري تابعة ل مم املتحدة )(S/2013/110؛

14-56271

)S/RES/2164 (2014

(ب) عى ىملدة احلوار السد سي وا ص حلة الوطندني

14-56271

’‘6

التيســيق مــع ســلطا مــايل وتقــدمي الــدعم هلــا يف تد ـ عمليــة مااويــا
جامعة وصادقة وماتوحة أمامب مؤاركة اجلماعا اللية كاألة يف مشـال مـايل،
وملف متؤيا مع الاقرت  1و  0أعاله؛

’‘4

بذل املساع افميدة وجهود بياء الينقة وتيسري العمل علأ الفعيدين الـو ين
والل ـ  ،مــن أجــل اســتباا الزناعــا وميــع نؤــوهبا والتماي ـ مــن حــد ا
وتسويتها ،بوساسل ميها تعزيز القدرا يف جمال التااو وتؤـييع مؤـاركة
اجملتمع املدر ،يفا يف ملف امليظما اليساسية؛

’‘2

دعم تميع عياصر اجلماعا املسـلحة ،باعتبـار ملـف طـوة أساسـية تاضـ
إىل عملية ألعالة لزنل السال والتسريح وإعادة اإلدمـاج يـمن سـياا تسـوية
سلمية املة؛

’‘2

مســاعدة ســلطا مــايل والتيســيق مــع اجلهــود الدوليــة مــن أجــل مــن ويــع
وتيايــذ بــرامر لــزنل ســال قــدماء الــارب وتســرحيهم وإعــادة إدمــاجهم
وتاريــف امليليؤــيا ومجاعــا الــدألال الــذاي ،وبــذلف وألــق مــا تــي عليــه
أحرـــامب اتاـــاا واغـــادوغو وبعـــد مراعـــاة االحتياجـــا اخلاصـــة ل اـــال
املسرح ؛

’‘2

العمل يمن حدود مواردها ويف دا ل امليا ق الـ تيتؤـر أليهـا ،علـأ تقـدمي
الدعم إلجراء انتمابـا حمليـة جامعـة وحـرة ونزيهـة و ـااألة ،بوسـاسل ميـها
توألري املساعدة اللوجستية والتقيية املالسمة والترتيبا األميية الياجعـة ،وملـف
يف سياا عملية املة إلحالل الالمركزية تقودها [ومتتلرها] سلطا مايل؛

’‘1

العمل كلما كـان األمـر ممريـا ومالسمـا ،ودون املسـاس يفسـ وليا سـلطا
مايل ،علأ دعم ما تبذلـه هـذه السـلطا مـن جهـود ملقايـاة املسـ ول عـن
التياوزا واالنتهاكا اخلطرية فقـوا اإلنسـان أو عـن انتـهاكا القـانون
الدويل اإلنسار ،وال سـيما جـراسم افـرب واجلـراسم يـد اإلنسـانية يف مـايل،
مع مراعاة أنّ السلطا االنتقالية يف مايل كان قد أحال الويـع يف بلـدها
ميذ كانون الينار/يياير  4164إىل الرمة اجلياسية الدولية؛
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’‘0

(ج)

10/16

دعم األنؤطة ال تضطلع هبا جلية التحقيـق الدوليـة وملـف علـأ حـدّ مـا هـو
متــو أ يف اتاــاا واغــادوغو األويل ويف اتاــاا وقـ إ ــالا اليــار املوّقــع يف
 42أيار/مايو 4162؛

أهدمي الدى من أجل إىل عة بسلط سللطة الدوللة ع أدلع ألل د ال للد ،وإىل عة بنل د
الهطل ا األمللن ع مل ي  ،وأعليللل ومح يللة حهللوا اونسل ن وعىل ىملدل ا سل ىدة
اونس ندة
’‘6

تقــدمي الــدعم إىل ســلطا مــايل مــن أجــل توســيع نطــاا اإلدارة افروميــة
وإعادة إرساء أسسـها يف مجيـع أإـاء البلـد ،وال سـيما يف مشـال مـايل ،وملـف
وألقــا ألحرــامب اتاــاا واغــادوغو األويل واتاــاا وق ـ إ ــالا اليــار امل ـ رخ
 42أيار/مايو 4162؛

’‘4

دعــم اجلهــود الو ييــة وتيســيق اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل إعــادة بيــاء قطــال
األمن يف مايل ،وخباصـة الؤـر ة والـدر عـن ريـق املسـاعدة التقييـة ،وبيـاء
القدرا  ،والعمل يف مواقع مؤتركة ،وتيايذ برامر التوجيـه ،وكـذلف إعـادة
بياء قطـاع سـيادة القـانون والعدالـة ،وملـف يـمن حـدود قـدرا ا وبتيسـيق
وثيق مع الؤركاء الينياسي اآل ـرين ومـع اجلهـا املاإـة وامليظمـا الدوليـة
العاملــة يف هــذه اجملــاال  ،كاالحتــاد األورو  ،وبوســاسل ميــها تعزيــز تبــادل
املعلوما والتمطيط االستراتيي املؤتر أليما ب كل األ را الااعلة؛

’‘2

ال عمل بالتـدريب وب ـرال الـدعم األ ـرى علـأ مسـاعدة سـلطا مـايل يف
إزالة وتدمري األلغامب واألجهزة املتايرة األ رى ،وإدارة األسلحة والذ رية؛

’‘2

مســـاعدة ســـلطا مـــايل يف جهودهـــا الراميـــة إىل تعزيـــز حقـــوا اإلنســـان
ومحايتها؛

’‘2

رصــد مــا يترترــب يف مجيــع أإــاء مــايل مــن ت ـاوزا أو انتــهاكا فقــوا
اإلنسان أو انتـهاكا للقـانون الـدويل اإلنسـار واملسـاعدة علـأ التحقيـق يف
هــذه االنتــهاكا والتيــاوزا وإبــالغ اجمللــس واجلمهــور هبــا ،واملســاةة يف
اجلهود الرامية إىل ميع حدوثها؛

’‘1

القيــامب حتديــدا برصــد االنتــهاكا والتيــاوزا ال ـ ترترــب يــد األ اــال
واالنتــهاكا ال ـ ترترــب يــد اليســاء ،يفــا يف ملــف مجيــع أ ــرال العي ـ
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اجليس ـ
اجمللس هبا؛

ــالل الزناعــا املســلحة ،واملســاعدة يف التحقيــق بؤ ـ ا وإبــالغ

’‘0

املساةة ،يمن سياا تقدمي الدعم لسلطا مايل ،يف ينة بينة آميـة إليفـال
املســاعدة اإلنســانية بســالمب وبقيــادة مدنيــة ،وألقــا للمبــاد اإلنســانية ،ويف
التيسيق عن كينب مع اجلها الااعلة يف جمال املساعدة اإلنسانية علأ حتقيـق
عـــودة املؤـــردين دا ليـــا والالجـــن أو تســـهيل انـــدماجهم حمليـــا أو إعـــادة
تو ييهم بؤرل وع وآمن وكرمي؛

’‘0

املســاةة ،يــمن ســياا تقــدمي الــدعم لســلطا مــايل ،يف ينــة بينــة آميــة
للمؤــاريع الراميــة إىل حتقيــق االســتقرار يف مشــال مــايل ،يفــا يف ملــف املؤــاريع
السريعة األثر؛

 - 62يهرر كذلك أن تؤمل والية البعينة املتراملة املهامب اإلياألية التالية:
(أ)

مح ية موظفي األم ا أحدة
محاية موظا األمم املتحدة وميؤآ ا ومعدا ا ،وكاالة األمن وحريـة التيقـل
ملوظا األمم املتحدة ومن يتبع من املوظا ؛

(ب) عى احمل فظة ىل الأراث الثه ع
التعــاون مـــع اليونســـرو علــأ مســـاعدة ســـلطا مــايل ،حســـب الضـــرورة
واإلمرانيا  ،يف محاية املواقع الينقاألية والتارخيية يف هذا البلد من اهليما ؛
 - 62يطللل إىل البعينـــة املتراملـــة أن تـــويل ـــوال ألتـــرة واليتـــها املراعـــاة التامـــة
لالعتبــارا اجليســانية بوصــاها مــن املســاسل اجلامعــة ،وأن تســاعد ســلطا مــايل علــأ كاالــة
مؤــاركة اليســاء واهــرا هن ومتينيلــهن بالرامــل وعلــأ مجيــع املســتويا ويف ــور مبرــر مــن
مرحلة حتقيـق االسـتقرار ،وملـف يف جمـاال ـ مـن بييـها إصـال قطـال األمـن ،وعمليـا
نــزل الســال والتســريح وإعــادة اإلدمــاج ،وكــذلف يف افــوار السياس ـ الــو ين واملفــافة
والعمليا االنتمابية؛
 - 61يطل ل إىل البعينــة املتراملــة أن تضــع يف اعتبارهــا التــامب مس ـ لة أن الضــرورة
تقتض محاية املـدني والتمايـ مـن حـدة املمـا ر الـ ـددهم ،وميـهم باخلفـوا اليسـاء
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واأل اال واملؤردين وكذلف األهدا املدنيـة ،وملـف لـدى االيـطالل بواليتـها علـأ اليحـو
املبـيّن يف الاقــرت  62و  62أعــاله ،ويف الســياا العمــل املؤــتر مــع قــوا الــدألال واألمــن
املالية ،وباالمتينال التامب لسياسة بذل العياية الواجبة يف مراعاة حقوا اإلنسـان عيـد تقـدمي دعـم
األمم املتحدة إىل قوا أميية غري تابعة هلا ()S/2013/110؛
 - 60يطل إىل األم العـامب أن يراـل امتينـال البعينـة املتراملـة التـامب لسياسـة األمـم
املتحدة الـ تقضـ بعـدمب التسـامح مطلقـا مـع االسـتغالل اجليسـ واالنتـهاكا اجليسـية وأن
يبق اجمللس علأ علم تامب يفينل هذه افاال من سوء السلو ؛
 - 60يطل

إىل البعينـة املتراملـة أن تقـومب ،يف حـدود قـدرا ا ويف ميـا ق انتؤـارها

ودون اإل ـالل بواليتـها ،بتقـدمي املســاعدة إىل اللييـة امليبينقـة عـن القــرارين )6111( 6410
و  )4166( 6101وإىل ألريـــق الـــدعم التحليلـ ـ ورصـــد اجلـــزاءا امليؤـ ـ يفوجـــب القـــرار
 ،)4112( 6241بطــرا ـ مــن بييــها تقــدمي املعلومــا املتفــلة بتيايــذ التــدابري الــواردة يف
الاقرة  6من القرار )4162( 4616؛
 - 61يطل إىل األم العامب أن ييظر يف اآلثار البينية لعمليا البعينـة املتراملـة عيـد
ايـطالعها باملهـامب املوكلــة إليهـا ،ويشلجع البعينــة املتراملـة ،يف هـذا الســياا ،علـأ إدارة هــذه
اآلثــار ،حســب االقتضــاء ووألقــا لقــرارا اجلمعيــة العامــة ما الفــلة وقواعــد األمــم املتحــدة
وأنظمتها السارية ،وأن تعمل بوع يف حميط املواقع الينقاألية والتارخيية؛
 - 41يشللج ع البعينــة املتراملــة علــأ مواصــلة تعزيــز تااعلــها مــع الســران املــدني
لتوعيتهم وإألهامهم واليتها وأنؤطتها؛
انتؤار البعينة املتراملة
 - 46يطل إىل األمـ العـامب اختـام اخلطـوا الالزمـة لـتمر البعينـة املتراملـة مـن
بلوغ كامل قدر ا التّؤغيلية يف أسرل وق ممرن ويمن سـياا إنؤـاء قـوة جديـدة ،ويهدل
يف هذا الفدد بالدول األعضاء أن تتسهم بقوا وأألـراد ـر ة تتـوألر هلـم القـدرا واملعـدا
الراألية ،يفا يف ملف العياصر الداعمة ،ح يتسـىن للبعينـة أن تيـها بواليتـها ،ويؤـيد بالبلـدان
املساةة بقوا وب ألراد ر ة علأ مؤاركتها يف هذا العمل؛
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 - 44حيللث مجيــع األ ــرا يف مــايل علــأ التعــاون التــامب مــع عمليــة انتؤــار البعينــة
املتراملة وأنؤطتها ،وال سيما من الل ت م سالمة أألراد البعينة وأميهم وحريـة تيقلـهم ،مـع
كاالة د وهلم بدون أي معوقا وعلأ إو ألـوري إىل مجيـع أرايـ مـايل لـتمر البعينـة مـن
االيــطالل بواليتــها علــأ إــو تــامب ،ويشللدع يف هــذا الفــدد علــأ أةيــة تيســري تيايــذ اخلطــة
اجلديـــدة لتوزيـــع قـــوة البعينـــة حبيـــل تتوســـع نطـــاا عمليا ـــا يف مشـــال مـــايل ،كمـــا جـــاء
يف الاقرة ( 62أ) ’ ‘2أعاله ،يف بينة أميية معقدة تيطوي علأ أ طار غري متماثلة؛
 - 42ين شللد الــدول األعضــاء ،وال ســيما دول امليطقــة ،كاالــة نقــل مجيــع األألــراد،
وكذلف املعدا وامل ن واإلمدادا وغريها من السلع ،يفـا أليهـا املركبـا وقطـع الغيـار ،الـ
يرون استمدامها مقفورا علأ البعينة ومهامها الرمسية ،حبرية وبدون عراقيل وعلأ إـو سـريع
من مايل وإليها؛
 - 42ويطل ل إىل األم ـ العــامب التعييــل بفــر

املــدألوعا مــن صــيدوا األمــم

املتحدة االستنمار امليؤـ عمـال بـالقرار  )4164( 4102دعمـا لبعينـة الـدعم الدوليـة يف مـايل
بقيادة أألريقية يفا حيقق أهدا عدة مـن بييـها تيسـري تيايـذ اخلطـة اجلديـدة لتوزيـع قـوة البعينـة،
وملف يف ظل التؤاور مع اجلها املاإة؛
التعاون املؤتر ب البعينا يف غرب أألريقيا
 - 42يكذن ل م العامب باختام ما يلزمب لراالة التعاون أليما بـ البعينـا  ،وال سـيما
أليما ب ال بعينة املتراملة وبعينة األمم املتحدة يف لي يا وعملية األمم املتحـدة يف كـو دياـوار،
وللقيامب يفا ما هو مياسب من عمليا نقل القوا وعتادها من البعينا األ رى التابعة ل مـم
املتحدة إىل البعينة املتراملـة ،وملـف رهيـاً بالؤـروط التاليـة ‘6’ :علـم اجمللـس ومواألقتـه ،يفـا يف
ملــف املواألقــة علــأ نطــاا اليقــل ومدتــه ‘4’ ،ومواألقــة البلــدان املســاةة بقــوا  ‘2’ ،وافالــة
األمييــة يف امليــا ق ال ـ تيتؤــر أليهــا بعينــا األمــم املتحــدة تلــف ،ودون املســاس يفــا هلــا مــن
واليا ؛ ويشجع يف هذا الفدد اختام املزيد من اخلطوا لتعزيز التعاون أليما بـ البعينـا يف
ميطقة غـرب أألريقيـا ،حسـب االقتضـاء واإلمرانيـا  ،وتقـدمي تقـارير هبـذا الؤـ ن لليظـر أليهـا
كلما اقتضأ األمر؛
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الوالية امليو ة بالقوا

الارنسية

 - 41يكذن للقوا الارنسية ،يف حدود قدرا ا وميا ق انتؤارها ،باسـتمدامب مجيـع
الوساسل الضرورية ح تيته البعينة املتراملة من واليتها كما أمن هبـا هـذا القـرار ،وبالتـد ل
لدعم عياصر البعينة يف حـال تعريـها لتهديـد و ـيف و طـري وبيـاء علـأ لـب األمـ العـامب،
ويطل إىل ألرنسا تقدمي تقارير إىل اجمللس بؤ ن تيايذ هذه الواليـة يف مـايل وتيسـيق تقاريرهـا
مع تقارير األم العامب املؤار إليها يف الاقرة  22أدناه؛
مساةة االحتاد األورو
 - 40يهدلل باالحتـــاد ألورو  ،وال ســـيما ممينلـــه اخلـــاا مليطقـــة الســـاحل وبعينتـــه
للتدريب يف مايل وبعينته لبياء القـدرا يف السـاحل ويف مـايل ،أن ييسّـق عـن كينـب مـع البعينـة
املتراملــة ومــع ــركاء مــايل الينيــاسي اآل ــرين املؤــارك يف تزويــد ســلطا مــايل باملســاعدة
يف جمال إصال القطال األمين؛
االلتزاما

امليفوا عليها يف القانون الدويل اإلنسار وقانون حقوا اإلنسان
 - 40حيث مجيع األ را

علـأ الوألـاء بالتزاما ـا الـ يـي

عليهـا القـانون الـدويل

اإلنسار يف احترامب ومحاية موظا املسـاعدة اإلنسـانية واملراألـق و ـحيا اإلغاثـة التابعـة هلـا،
واختــام مجيــع اخلطــوا الالزمــة ال ـ تســمح وتس ـهّل للعــامل يف اجملــال اإلنســار أن يفــلوا
باملسـاعدا إىل التـاج علـأ الوجـه األكمـل وبؤـرل آمـن وألـوري ومـن دون عواسـق ،مـع
احتــرامب املبــاد التوجيهيــة ل مــم املتحــدة يف جمــال العمــل اإلنســان والتقيــد ب حرــامب القــانون
الدويل الساري؛
 - 41يكللرر الأككدللد علــأ أن ســلطا مــايل تتــوىل املسـ ولية األساســية عــن محايــة
املــــدني يف مـــــايل ،ويشللللري كلللللذلك إىل قراراتـــــه  ،)6111( 6412و ،)4111( 6411
و  ،)4111( 6102و  ،)4111( 6020و  )4111( 6012بؤـــ ـ ن محايـــــة املـــــدني يف
الزناعـــا املســـلحة ،وقراراتـــه  )4112( 6164و  ،)4111( 6004و ،)4166( 6110
و  )4164( 4110و  ،)4162( 4622بؤ ـ ن األ اــال والــزنال املســلح ،وقراراتــه 6242
( ،)4111و  ،)4110( 6041و  ،)4111( 6000و  ،)4111( 6001و 6111
( )4161و  )4162( 4161و  )4162( 4644بؤـــــ ـ ن املـــــــرأة والســـــــالمب واألمـــــــن،
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ويهد بالبعينة املتراملة وجبميع القوا العسررية يف مايل أن ت ذ هذه القـرارا يف االعتبـار
وأن تلتــزمب بالقــانون الــدويل اإلنســار وحقــوا اإلنســان وقــانون الالجــن  ،ويــذكّر ب ةيــة
التدريب يف هذا العمل؛
التعاون الدويل يف ميطقة الساحل
 - 21حيثّ مجيع الـدول األعضـاء ،وال سـيما دول السـاحل واملغـرب العـر  ،علـأ
تيسيق جهودها يف ميع التهديد اخلطري الذي تؤرله علـأ األمـن الـدويل واإلقليمـ اجلماعـا
اإلرهابي ـة ال ـ تع ـ افــدود وتلــتمس املــالم اآلمــن يف ميطقــة الســاحل ،وعلــأ تعزيــز التعــاون
والتيسيق من أجل ويع استراتيييا املة وألعالة تتيح علـأ إـو ـامل ومترامـل مراألحـة
أنؤــطة هــذه اجلماعــا  ،وميــها تيظــيم القاعــدة يف بــالد املغــرب اإلســالم ومجاعــة التوحيــد
واجلهاد يف غرب أألريقيا وحركة أنفار الدين وحركة املرابط  ،وحيينها علأ ميـع توسّـع هـذه
اجلماعا وأيضا علأ افدّ من انتؤار مجيع أنوال األسلحة ومن اتسـال رقعـة اجلررـة امليظمـة
ع الو يية؛
 - 26يكرر لبه إىل األم العامب ب ن حيرا علأ إحراز تقدمب سريع صـوب التيايـذ
الاعال الستراتييية األمم املتحدة املتراملة مليطقـة السـاحل ،ويؤـمل ملـف اجلوانـب السياسـية
واألميية واإلمناسية واإلنسانية ،ويرح يف هذا الفدد بلنؤـاء ميتـدى للتيسـيق الـوزاري اتمـع
مرت سيويا وترأسه مايل يف الاترة  ،4162-4162وحيدط ىلمل باالسـتيتاجا الـ توصـل
إليهـــا امليتـــدى يف اجتماعيـــه األول والينـــار املعقـــودين يف بامـــاكو يف  2تؤـــرين الينـــار/نوألم
 4162ويف  61أيار/مايو 4162؛
األسلحة الفغرية واألسلحة اخلاياة
 - 24يهد بسلطا مـايل أن تقـومب ،يفسـاعدة مـن البعينـة املتراملـة ومـن الؤـركاء
الــدولي ويفــا يتســق مــع الاقــرة  62أعــاله ،أن تتفــدّى ملســ لة انتؤــار األســلحة الفــغرية
واألسلحة اخلاياة واالتار غري املؤـرول هبـا ،وملـف وألـق أحرـامب اتااقيـة اجلماعـة االقتفـادية
لدول غرب أألريقيا املتعلقـة باألسـلحة الفـغرية واألسـلحة اخلاياـة وم اسرهـا واملـواد األ ـرى
ما الفلة وبرنامر عمل األمم املتحدة بؤ ن األسلحة الفغرية واألسلحة اخلاياة ،حـ تبلـ
مســتوى مــن األمــان والاعاليــة يف إدارة خمزونا ــا مــن األســلحة الفــغرية واألســلحة اخلاياــة
14-56271
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ويف تعهــد هــذه املمزونــا وتــوألري أميــها ،وح ـ تقــومب جبمــع و/أو تــدمري األســلحة الااسض ـة
أو املضبو ة أو غري املوسومة أو املقتياة علأ إو غري مؤرول ،وإذ يشلدع كلذلك علـأ أةيـة
التيايذ الرامل لقراريه  )4166( 4160و )4162( 4660؛
التقارير املقدمة من األم العامب
 - 22يطل إىل األم العامب أن يقدّمب ،يف غضون ثالثة أ هر من اختام هذا القـرار،
تقريــرا إىل جملــس األمــن عــن تيايــذ اتاــاا واغــادوغو األويل وعــن توســيع نطــاا وجــود القــوة
يف مشــال مــايل وعــن حتديــد نقــاط مرجعيــة يتقــاس علــأ أساســها التقــدمب الــرز يف تيايــذ املهــامب
ما األولوية املدرجة يف والية البعينة املتراملة الوارد بيا ا يف الاقـرة  62أعـاله ،مث بعـد ملـف
تقريـــرا كـــل ثالثـــة أ ـــهر عـــن تيايـــذ هـــذا القـــرار وخباصـــة عـــن التقـــدمب الـــرز أليمـــا يتعلـــق
باليقاط املرجعية؛
 - 22يهرر أن يتبق املس لة قيد نظره الاعل .
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