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  وضية ـالمف سـرير رئيـتق
  وضع فى مالىـول الـح

  
  مقدمة  . أوالً 

  
ألزمة متعددة األبعاد با ،ككل المجتمع الدوليانشغلت أفريقيا وخالل الفترة قيد االستعراض،  .1

القرارات وقد عكفت المفوضية على تنفيذ . التي تواجھھا مالي والوضع في منطقة الساحل بشكل عام
، وذلك عن كثب تطورات الوضعكما تابعت ، )المجلس(واألمن مجلس السلم ذات الصلة الصادرة عن 

 .تعديل استجابتھا وفقاً للموقفبغرض 
 
الذي للبيان  متابعةفى عن مختلف المبادرات المتخذة حدثة يقدم ھذا التقرير معلومات مو .2

 في أديس أباباعلى مستوى رؤساء الدول والحكومات الذى عقد  للمجلس 327الـاعتمده االجتماع 
واستجابة المجتمع الدولي ستعرض التقرير مستجدات الوضع الميداني يكما . 2012 يوليو 14تاريخ ب

ً  مالحظاتبويختتم التقرير . للتطور السريع فى الوضع  .حول سبل المضى قدما
 

 ً   2012يوليو  14بيان المجلس الصادر فى  متابعة  .ثانيا
  
للتأكيد على الحاح الوضع  إجراءاتة عداتخد المجلس ، 2012يوليو  14في بيانه المؤرخ في  .3

خطورة بعتراف باالھذه القرارات وقد استنارت . الجھود الرامية إلى حل األزمة المالية وتعزيز كفاءة
اإلرھابية ة والمتمردالجماعات  احتالل جزء كبير من أراضي مالي من قبلمتمثلة فى األزمة، ال
سالمة المتعلقة بوحدة و ساسيةادىء االتحاد األفريقى األالتشكيك فى مب ، فضال عنالمسلحة واإلجرامية
 .لدول األعضاءأراضى ا

 
نتھاكات المستمرة التي ترتكب ضد السكان المدنيين الاباألشھر الستة الماضية اتسمت وقد  .4

بتر (الجماعات اإلرھابية واإلجرامية ون والمسلحون حتلھا المتمرديالذين يعيشون في المناطق التي 
كما . )االغتصابووالحرمان من الحريات األساسية، واإلعدام بإجراءات موجزة   والرجماألطراف 
الى وباإلضافة إلى ذلك، أدى الوضع . تدمير اآلثار ذات األھمية التاريخية والثقافية والدينيةاتسمت ب

 .المجاورةدول إلى الوالتھجير القسري داخل مالي 
 

إلعداد الوثائق المطلوبة من قبل اولت المفوضية انتباه مستمر خالل الفترة قيد االستعراض،  .5
و  يوليو 5في الصادرين ) 2012( 2071و) 2012( 2056بموجب القرارين الدولى  مجلس األمن

المجموعة االقتصادية  بهت لنظر في الطلب الذي تقدموذلك بھدف ا. ، على التوالي2012أكتوبر  12
على وجه و. التحاد االفريقي بشأن نشر قوة دولية في ماليوا) اإليكواس(لدول غرب أفريقيا 

. زمام المبادرة في إعداد المفھوم االستراتيجي بشأن حل األزمات في ماليخذت المفوضية الخصوص، أ
التي كانت موضوع مشاورات مستفيضة، مختلف التدابير التي يجب اتخاذھا لتسريع  ،الوثيقةلت وقد فصّ 

. القائملوضع لالمجتمع الدولي وأفريقيا استجابة إلى تأطير  تھدفكما ا مالي، حل لألزمات التي تواجھھ
العملية السياسية والحكم، واستعادة سلطة الدولة والمحافظة على : على العناصر التاليةوتركز الوثيقة 

 ،والدفاع وإصالح القطاع األمني ،، وتنظيم انتخابات حرة ونزيھةوسالمة األراضى المالية وحدة
، والتحديات الھيكلية التي ما بعد الصراعجھود بناء السالم فى مرحلة وتحقيق االستقرار والعدالة ودعم 

الوطنية، العابرة للحدود الصحراء، بما في ذلك اإلرھاب والجريمة المنظمة وتواجھھا منطقة الساحل 
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والتنسيق  ،جتماعية األساسيةالخدمات االتقديم  وإعادة ،اإلنساني، وعودة النازحين والالجئينعون وال
 .اإلقليمي والدولي، والمتابعة

 
د المفھوم االستراتيجي من قبل اجتماع مجموعة الدعم والمتابعة الذي عقد في باماكو ااعتمتم  .6

. اإليكواساالتحاد االفريقي واألمم المتحدة وكل من  تهشارك في رئاسالذى ، و2012 أكتوبر 19في 
 أكتوبر 15في منذ تولى الرئاسة سفرى الدولى األول  كان الذيوع، االجتما ھذاشاركت في وقد 

لجھود لخطوة حاسمة في إعادة ارتباط مالي مع المجتمع الدولي وملكيتھا االجتماع  مثلو. 2012
بعد ذلك احيل ، و2012 أكتوبر 24مفھوم االستراتيجي في المجلس ال وقد أيد. الرامية إلى حل األزمة

 .المتحدة األمن من خالل رسالة موجھة إلى األمين العام لألممإلى مجلس اً فور
 

، والبلدان األساسية، واألمم المتحدة والشركاء اإليكواسبتنسيق وثيق مع ووعالوة على ذلك،  .7
في وذلك لنشر عملية في مالي، المنسق  عملياتالمفھوم ت المفوضية بنشاط فى إعداد اآلخرين، شارك

في المنسق  عملياتالمفھوم ت اإليكواس والمجلس وقد أيد. ةماليالالسلطات  به قدمتتأعقاب الطلب الذي 
وينص المفھوم االستراتيجى على نشر بعثة الدعم الدولى . ، على التوالي2012 نوفمبر 13و  11

لمساعدة في تدريب وإعادة وذلك بغرض ا ،جندى 3,300وقوامھا ) االفيسما(بقيادة أفريقية فى مالى 
وقد . مساعدة في استعادة سلطة الدولة على كامل التراب الوطنيلل، وفي مالي األمنوالدفاع قوات  ھيكلة

وإنشاء حزمة  ،بنشر األفيسما واإلذن ،دعم المفھوم االستراتيجيالدولى  مجلس األمنطلب المجلس من 
الدفاع ت قواستئماني لدعم اصندوق اء شان لالمم المتحدة، وكذلكعبر المساھمات المقررة  دعم تمول

 .المالية األمنو
 

، والذي، من بين أمور )2012( 2085، اعتمد مجلس األمن القرار 2012ديسمبر  20في  .8
الدول األعضاء الدولى  مجلس األمنوناشد . واحدعام مدتھا مبدئية لفترة بنشر األفيسما ذن أأخرى، 

 مجلس األمنوطلب . التى تطلبھا األفيسماوالمنظمات الدولية لتوفير الموارد المالية والتبرعات العينية 
، المالية األمنوالدفاع ألفيسما وقوات إنشاء الصندوق االستئماني لالمتحدة  االمين العام لالممالدولى من 
 .المساھمات للصندوق االستئمانيالتعھدات لتعبئة  عقد مؤتمر كما طلب منه

 
 رئيسقمت بتعيين  ،والمتابعةوفى أعقاب اجتماع مجموعة الدعم ، 2012أكتوبر  25في  .9

 اضطلع، تكليفهكجزء من و. ممثالً سامياً لالتحاد األفريقى لمالى والساحلبيار بويويا بوروندى األسبق 
وعدد من كبار  الرئيس ديونكوندا تراوريب في عدة مناسباتالتقى  حيثببعثات الى مالى  الممثل السامى

الجزائري حيث التقى بالرئيس  أخرى في المنطقةة دول اريزوقام كذلك ب. يةاالنتقالي المرحلة مسؤولي
ورئيس مامادو إيسوفو، ورئيس النيجر بليز كومباوري، بوركينا فاسو  رئيسوعبد العزيز بوتفليقة، 

 أبوجا لحضور قمةكما سافر الى . واتارا الحسن درامان كوت ديفوارورئيس توغو فور غناسينغبي، 
 قليممن اإلزعماء عدة اغتنم الفرصة للقاء و، 2012نوفمبر  11في دت ة التى عقاالستثنائياإليكواس 
وقد . ديزيريه أودراغومفوضية اإليكواس كادرى ورئيس  ،جودالك جوناثانالنيجيرى  الرئيسبما فيھم 

في ھذا الصدد، شارك في و. اتصاالت مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك األمم المتحدةأنشأ كذلك 
والذى عقد ، 2012 ديسمبر 7اجتماع المبعوثين الخاصين لمنطقة الساحل الذي عقد في روما في 

المبعوث الخاص الذى يشغل حالياً منصب رومانو برودي، سبق رئيس الوزراء اإليطالي االبمبادرة من 
 .ألمم المتحدة لمنطقة الساحللألمين العام ل
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ضرورة الملحة لعملية انتقالية في اعتبارھا الت المفوضية ضعو، المبذولة جھودالفي جميع  .10
 السيد ديونكوندا تراوري، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا لضمان شاملة، تحت سلطة الرئيس المؤقت

مجلس الكل من استمر ، ومن ھذا المنطلق. البحث عن حل دائم لألزمة الحالية لعملية مالي امتالك 
غيرھا و ،للسلطات االنتقالية وحثھادعمھم فى تقديم واألمم المتحدة، اإليكواس بالتعاون مع و، مفوضيةوال

التحديات بشأن اآلراء على أوسع نطاق ممكن فى  تعزيز توافقعلى من أصحاب المصلحة في مالي، 
المنظمة واإليكواس واألمم المتحدة و التحاد االفريقيقام وفد مشترك من ا ،في ھذا اإلطارو. المطروحة

شھر يوليو أواخر باماكو في ة الى ريازبم واألمن، بتنسيق من مفوض السل الدولية للفرانكوفونية،
من في فرنسا تلقيه العالج الطبى بعد ذلك و عودة الرئيس ديونكوندا تراوري للعاصمةعقب ، 2012

مجلس، في القرر وبالمثل، . 2012في مايو الذى تعرض له  االعتداء الجسديجراء إلصابات ا
آخذاً فى ، رفع تعليق مشاركة مالي في أنشطة االتحاد االفريقي، 2012أكتوبر  24اجتماعه بتاريخ 

 .2012أغسطس  20في  تشكيل حكومة الوحدة الوطنيةاالعتبار 
 

 تعمل بنشاط في البحث عن حل لألزمة في مالياإليكواس خالل الفترة قيد االستعراض، ظلت  .11
ً  ،واتارا درامانالحسن  رئيسھامن خالل  كل  ،الى شريكى الوسيط باالضافة ،الذى يعمل كذلك وسيطا

كما واصلت اإليكواس العمل من خالل . جودالك جوناثانوالرئيس  كومباوري رئيس بليزمن ال
، في 2013 يناير 19في و، في أبوجا، 2012نوفمبر  11في استثنائيتين  وعقدت قمتين. مفوضيتھا
ما بين مارس عقدت اإليكواس عشر قمم مخصصة لألزمة فى مالى فى الفترة ، بالمجملو. أبيدجان
التزام دول المنطقة وعزمھا على اإلسراع في البحث عن األمر الذى يدل على  ،2013ويناير  2012

 .حل
 

الذي أود االشارة ھنا الى التنسيق الوثيق و. اإليكواسبوثيق التصال االعلى وأبقت المفوضية  .12
أبقت وبالمثل، ). 2012( 2085والقرار  إلى اعتماد المفھوم االستراتيجيالمؤدية ود جھالاتسمت به 

مكرسة لمكافحة اإلرھاب راسخة آليات مشتركة لديھا  التيوالبلدان األساسية، باالتصال المفوضية على 
 لحةمن خالل ھذا التفاعل مع جميع أصحاب المصوتھدف المفوضية . الوطنية والجريمة العابرة للحدود

 الذيوتعاون األكثر فعالية في تحقيق أھداف االتحاد االفريقي في مالي والساحل، التنسيق والتعزيز الى 
 .وحدة الھدف بين جميع أصحاب المصلحة األفريقيةيتطلب انجازھا 

  
 ً   والجھود الدولية ذات الصلةالوضع  آخر تطورات  . ثالثا

  
ً الميدانى األسابيع الماضية، شھد الوضع خالل  .13 فى حين تواصل الجھود ف. تصعيدا مفاجئا

تنظيم ضم المسلحة، في تحالف جرامية المتمردة واإلرھابية واالالجماعات  قامتالمذكورة أعاله، 
بشن غرب أفريقيا، فى الجھاد التوحيد ووحركة  ،أنصار الدينوالقاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، 
تحتوى على مداخل  التي سيفارى الستيالء على منطقةاھدف ب ھجوم واسع على مواقع الجيش المالي

كان خطر استيالء ھذا التحالف وقد . إلى باماكووالتى تؤدى بدورھا مباشرة ستراتيجية، لبلدة موبتى اال
 ً  .على العاصمة باماكو محققا

 
عن قلقھم البالغ إزاء وا بعد أن أعربو، 2013يناير  10يوم فى االجتماع الذى تم مساء  .14
أعضاء مجلس األمن الملحة لمواجھة التھديد اإلرھابي المتزايد في مالي، كرر والضرورة وضع ال

النشر  دعوا إلىكما . ةماليعون لقوات الدفاع واألمن الدعوتھم إلى الدول األعضاء لتقديم الالدولى 
ھا تالتي شن، الھجمات 2013يناير  11في ى الصادر بيانفى  ،أدنت بشدةمن جھتي، و. السريع لألفيسما
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عن تضامن االتحاد ت المسلحة في شمال مالي، وأعربواالجرامية  اإلرھابيةالجماعات المتمردة و
ما يلزم من  تقدملإلى جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي كما وجھت ندائى . االفريقي مع مالي

ً وذلك  ،ةاتبناء قدرلقوات الدفاع واألمن ودعم الدعم اللوجستي والمالي   مجلس القرارات لتطبيقا
وعالوة على ذلك، أكدت من جديد دعم االتحاد االفريقي . ت الصلةاوقرارات مجلس األمن الدولى ذ

. سيسوكوديانقو للسلطات االنتقالية في مالي، وخاصة الرئيس ديونكوندا تراوري ورئيس الوزراء 
وبالمثل، . واتارا الحسن درامانا ، وال سيما رئيسھاإليكواسبوثيق التصال االعلى  قيتأبوأخيرا، 

كما تفاعل . الشركاء الدوليين، بما في ذلك وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوسواصلت االتصال ب
 .المصلحةأصحاب مع العديد من م واألمن مفوض السل

 
عملية  فرنسا، أطلقت (2012)  2085إطار القرار  وضمن حكومة مالي من بناء على طلب .15

  ومنذ ذلك الحين .اإلرھابية واإلجرامية والجماعات المسلحة المتمردين من التقدممنع  لمحاولة عسكرية
دول  العديد من، قامت في الوقت نفسه . وديونتزا دجيابالي و كونا مدنتمت استعادة السيطرة على 

 إما أالعالنفي  غيرھا من بلدان القارة و) ايكواس(االقتصادية لغرب افريقيا  األعضاء في الجماعة
، تشاد، بوروندي فاسو،بنين، بوركينا (الفوري  نشرھاقامت بالفعل ب المساھمة في القوات االفريقية أوب

اتخاذت  ماليوايضا دول الجوار ل)  السنغالونيجيريا و والنيجر، ليبيريا غانا، غامبيا، كوت ديفوار
 لصالح المقاتلين أو تقال لألسلحةان لمنع أي مراقبة الحدود فوري الو احتى غلقھاتعزيز خطوات ل
 . أو الجماعات االرھابية المتمردين

 
واشار المجلس  .المجلس االعالن بشأن ھذه المسألة اعاد ،2013يناير  14في  في اجتماعه .16

 المتواصل الدعم الدولي والحاجة إلى مالي في شمال خطورة الوضع إلى االنتباه مرارا قد لفت إلى أنه
ذلك و السلطات المالية من بناء على طلب فرنسا لمساعدة التي قدمتھاان ا من المسلم بهجھود أفريقيا، ول

 األخرى شركاء االتحاد األفريقيامتنانه لجميع و، ) 2012( 285قرار مجلس االمن الدولي في إطار 
 .ودعمھمتكثيف جھودھم لمتابعة و الشركاء مجلسال شجعكما  .ماليتقديم الدعم لل

 
 -القوة االفريقية  تسريع نشر جھودھا الرامية إلىكجزء من و ،2013 الثانيكانون  16في  .17

 السبل والوسائل الكفيلة لمناقشة أبابا في أديس لقاء تشاوري االتحاد األفريقي االيواس، عقد الدولية
 مفوض االتحاد األفريقي برئاسة مشتركة بين وكان االجتماع .(2012) 2085تنفيذ القرار  بتسريع
، السيدة والسالم واألمن لاليكواس للشؤون السياسية والمفوضاألمن، السفير رامتان المامرا  و للسلم

 المجلس بتاريخ بيان المشار إليه في مؤتمر المانحين عقدتم االتفاق على امور من بينھا   .حسينيسالماتا 
وذلك من  2013 يناير 29في  أبابا في أديس ) 2012( 2085القرار ، وبدعم من 2012نوفمبر  13
 .اللوجستي للقوات االفريقية وقوات الدفاع واالمن في مالي الدعم المالي و حشدأجل 

 
في  لمناقشة الوضع في أبيدجان لاليكواس مؤتمر قمة استثنائي عقد ،2013يناير  19في  .18
 للتعبير عن المنطقة لبلدان فرصة مؤتمر القمة قدم .على األرض التطورات األخيرة على خلفية، مالي

، شنت عملياتھا في مالي والقانون الدولي للسيادة في ظل االحترام الكامل، وألنھافرنسا ل الكبير امتنانھم
، وكذلك (2012) 2085القرار  لتنفيذ وتمھيد الطريق الجماعات اإلرھابية  تقدم احتواء التي ساعدت

على  مؤتمر القمة وأكد .انتشارھا وتسريع قواتتعھدھم بنشر  وال سيما، مع مالي تضامنھم لتجديد
 الذي سيعقد في مؤتمر المانحين بمناسبة، وذلك من المجتمع الدولي الدعم المالي الكافي الحاجة إلى تعبئة

 الرئيسحكومة دعمھم للاليكواس الدول والحكومات  وأكد رؤساء .2013يناير  29في  أبابا، أديس
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 خريطة الطريق اعتماد من خالل اإلسراع في، وال سيما سلطاتھم وعلى بسط كاملحكومته، و تراوريه 
 .االنتقالية

 
تنظيم القاعدة فى بالد  مجموعة من ھاجمت ،2013 كانون الثاني 16في  الوقت ذاته ،وفي  .19

 خطورةال يدل علىفأنه  الھجوموان دل ھذا  .الجزائر فيأميناس  في المغرب العربي موقع معالجة الغاز
 مجموعة كبيرة من شاركت حيث المتغيرة،مظاھره و عبر الحدود إجرامية اھرةكظ متزايدة لإلرھابال

 ، احتجزوا مئات من غير األفارقة، بما في ذلك مختلفة من جنسيات المدججين بالسالح االرھابيين
بھا اال ان عملية االنقاذ التى قامت   .الموقع العاملين في وغيرھم من األجانب الجزائريين الرھائن
في   .المرافق األضرار فيوتقليل  األرواح البشرية قاذ مئاتفي ان المسلحة الجزائرية ساعدت القوات
للضحايا التعازي و االتحاد االفريقي تعاطف ونقلت، الھجوم اإلرھابي بشدة ھذا أدنت ،صدر بيان
بذل إلى  على الحاجة وأكدت .تأثرت البلدان األخرى التيرعايا الجزائر و لحكومةأسرھم، وكذلك و

 .مكافحة اإلرھابومستمرة ل حثيثة جھود
 

 ً   مالحظات   . رابعا
  

اإلجرامية، دخل والجماعات اإلرھابية و المسلح المتمردين تحالف التذي ارتكبه الھجوم مع .20
االتحاد  في التي أعرب عنھا المخاوف حة، حيث اكد على صمرحلة جديدة شمال مالي الوضع في

اآلثار و،  عسكرية في ليبيا مستودعات المنبثقة من  انتشار األسلحة بتأثيروھي المتعلقة ، االفريقي مسبقا
مفوضية كانت  والتي ،2012 يناير من أزواد لتحريرالحركة الوطنية " الھجمات التي تشنھاالناجمة عن 

 فقط ليس مالي يھدد الوضع الحاليان  .ستنجم المخاطر التي محذرة من، يدين أول من االتحاد األفريقي
من أي وقت  أكبر التزام يتطلب ذلك معالجةو .ككل والمجتمع الدولي بقية القارة، وأيضا المنطقة ل ب

 .الشركاء الدوليين من قبل دعم قويو في القارة مضى
 

 لدعم توجيه رسالة قويةمجلس االجتماع الحالي لل، يجب على وجھة النظر ھذه انطالقا من .21
تجاه  في التزامه يتردد الذي لم لالتحاد االفريقي المؤسسين أحد األعضاء، مع مالي تضامنھا أفريقيا

 في تولي مھام منصبي مباشرة بعد، قررتومن ھذا المنطلق فقد   .االستقالل  في منذ زمن عموم افريقيا
 مؤتمر المانحينان   .وشعبھا مع مالي القارة تضامن لنقل باماكو لسفر إلىا ،2012منتصف اكتوبر

بغض   ھذا التضامن، للتعبير عن لھو فرصة فريدة ،2013يناير  29في  أبابا في أديس الذي سيعقد
أنه ، المنطقة وخارجھا من، الدول األعضاء تقديري لجميع أود أن أكرر  .المساھمات حجمالنظر عن 

، وال سيما  مالي جيران كما أشكر  .نشرھا لتسريعقررت قوات و، والتي تعھدت بالھجوم اإلرھابي بعد
 .على جھودھم األساسية،البلدان 

 
تسريع جاھدين لبالتعاون مع االيكواس،  سعى المفوضيةاألسابيع المقبلة، سوف تفي األيام و .22

البلدان االيكواس و بينالتعاون تعزيز التنسيق و، فضال عن الدولية في مالي-نشر القوة االفريقية
المسؤولية للبعثة و األفريقي الطابع فى اعتبارھا ، ستضع المفوضيةفي جميع جھودھا.  األساسية
على  األعضاء في االتحاد األفريقي جميع الدول أشجع وبقوة  .في ھذا الصدد لالتحاد االفريقيالخاصة 
 .2013يناير  29للمانحين   أبابا أديس في مؤتمر، والمسؤولية المشتركة التضامن بروح من المساھمة،

الوحدة  لتنشيط األعضاء الجھود المتواصلة والجامعية التي تبذلھا الدول أيضا، فإن بذلكوللقيام  
 القاري، تتطلب العمل  من الخطورة بحيث ھي مالي األزمة في .أفريقيا نھضة وتعزيز اإلفريقية
 .األفريقية جميع الدول لبقاء على المحك ضروريةال والمبادئ
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جميع الشركاء اآلخرين و، واالتحاد األوروبي ةألمم المتحداؤكد على امتنان االتحاد االفريقي ل  .23

إلى  ندائي أكرر وفي ھذا الصدد، على المثابرة حثھموا  .القارة دعم جھودل المتعددة األطراف والثنائية
لألمم  االشتراكات المقررة الممولة منمجموعة تدابير الدعم الفوري ل أن يأذن بإالنشاء مجلس األمن

 البعثات أن ھذا النوع من والصومال في دارفور االتحاد االفريقي بخبرةبوضوح و وقد أثبت .المتحدة
مجلس األمن أن  ومستدام حيث يجب علىبه  تمويل موثوق دون ال يمكن أن تنجح مالي فيكما المتوقعة 

 .بشكل كامل واألمن الدوليين صون السلم بمسؤوليته الرئيسية عن يضطلع
 

 رئيس حكومته ديناجو سيسوكو تراوريه دينوكندا واالتحاد االفريقي للرئيس  دعم وأكرر .24
المجلس  إلى أعضاء رسالة واضحة يجب أن ترسل .المرحلة االنتقالية بنجاح المسؤالن عن تنفيذ 

سلسلة القيادة و الجھود المبذولة حاليا تقويض األخرين الذين يسعوا إلى والمفسدين العسكري السابق
في  أصحاب المصلحةيتوصل  من األھمية بمكان أن  .الضيقة المصالح السعي لتحقيق فيالعسكرية، 

 التي تواجهاالزمة  معالجة الجذرية ألسبابال من أجل التحديات الكبرى، توافق في اآلراء بشأن إلى مالي
من جميع  الماليينيحافظ  أن، البالد تتزايد الشمالي من الجزء تحريرالمھم ايضا، وآفاق  فمن  .بالدھم
 .من السكان أي قسم االنتقام من أو عمل من أعمال العنف أي واالمتناع عن الوطن ماسكعلى ت الجھات
 االعتبار أن، مع األخذ في المفھوم االستراتيجي أساس على، مالي مساعدة تواصل المفوضية وسوف
مجلس ذات ال قرارات جميع على أساس، وكذلك من أي وقت مضى أكثر أھمية ھو نھج شموليالعمل ب
  .االتحادلمؤتمر   19 الدورة العادية والمعتمدة في مالي عن الحالة فياإلعالن الرسمي و الصلة

 
 


