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من ا ممث  موجه  إ ى رئيس مجلس األمن  ٢٠١٨نيسااااااااة         ١١رسااااااااة   م ر     
 ا دائم  مة ي  دى األمم ا متحدة

  
بناء على تعليمات من حكومة بلدي، يشرفين أن أحيل إليكم طيه خريطة الطريق لتنفيذ اجلدول  

الزمين لإلجراءات ذات األولوية اليت أقرت يف االجتماع الثالث والعشـــــــــــــــرين للقنة متابعة اتفا  ال ـــــــــــــــ   
 واملصاحلة يف مايل.

 عميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارمها وثيقة من وثائق جملس األمن.وأرجو ممتناً ت 
 

 كونفورو ( عي ىتوقيع)
 ال ـفري
 املمثل الدائم
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ا موجه  إ ى رئيس مجلس األمن من  ٢٠١٨نيسااة         ١١م فق ا  سااة   ا م ر     
 ا ممث  ا دائم  مة ي  دى األمم ا متحدة

  
ثة ث    ط  ا ط  ق  تنفيذ ا جدول    ا زمني  إلج اءات ذات األو و   ا تي ُ ق ت في االجتمةع ا 

 وا عش  ن  لجن  متة ع  اتفةق ا سالم وا مصة ح  في مة ي
 حزيران/ 14تقرر حكومــــة يهوريــــة مــــايل وتن ـــــــــــــــيقيــــة احلر ــــات األ وا يــــة وائت   حر ــــات  
  االجتماعيني وتعزيز باجلزائر العاصـــــــمة، يف إطار ســـــــعيها للحفاو على التماســـــــ  وال ـــــــ  2014يونيه 

ال ـــ   واألمن يف مايل، توحيد اجلهو  للتعقيل بتنفيذ اتفا  ال ـــ   واملصـــاحلة يف مايل املنبثق عن عملية 
 اجلزائر، بغية هتيئة بيئة تفضي إىل إجراء انتخابات شاملة وحرة وشفافة و ميقراطية يف ييع أحناء البلد.

ملــاليــة على خريطــة الطريق هــذه، اليت تكمــل ا طــار الزمين وحتقيقــا هــذه الغــايــة، تتفق األطرا  ا 
لإلجراءات ذات األولوية اليت أُقرت يف االجتماع الثالث والعشرين للقنة متابعة االتفا ، وتؤ د من جديد 

 التزامها الثابت بضمان تنفيذها يف الوقت املناسب.
  

 ا طار الزمين ا جراء الرقم
إمتــا  إنشـــــــــــــــــاء يــاعــات إقليميــة ملنطقيت تــاو ينيــت ومينــا ــا  1   

 )حبلول الدورة املقبلة للقمعية الوطنية(
 201٨ني ان/أبريل 

التعقيــل بــءنشــــــــــــــــاء يــاعــات إقليميــة لــدائر  أملوســـــــــــــــتــارات  2
وأشـــــــــــــــيبواو )بعد االنتخابات الرئاســـــــــــــــية وقبل االنتخابات 

 ا قليمية(

 201٩آب/أا طس  - 201٨آب/أا طس 

 فالة األ اء الفعال لل لطات املؤقتة واجملالس االنتقالية عرب  ٣
تزويـدهـا بـاملوار  املـاليـة واملـا يـة، وال ســـــــــــــــيمـا من أجـل توفري 
اخلدمات االجتماعية األســـــــاســـــــية ومتكينها من املشـــــــار ة يف 

 إجراء االنتخابات املقبلة

 201٨ني ان/أبريل  -آذار/مارس 

تعزيز قدرات  تيبة آلية تن ــــــيق العمليات يف ااو من خ ل  4
 تزويدها باألسلحة الثقيلة 

 201٨ني ان/أبريل  -آذار/مارس 

إنشــــــــــــــــاء وتفعيل  تائب آلية تن ـــــــــــــــيق العمليات يف  يدال  ٥
ومتبكتو من خ ل تزويدها بالقدرات اللوج ـــــتية واألســـــلحة 

 )مبا يف ذل  األسلحة الثقيلة(

 201٨ني ان/أبريل  -آذار/مارس 

القيا ، بطريقة تتفق عليها األطرا ، بتحديد وإعا ة نشـــــــــــــر  ٦
املقاتلني الذين  انوا من أعضــــــــــــاء القوات امل ــــــــــــلحة وقوات 

 األمن، وفقا ل تفا 

 201٨ني ان/أبريل  -آذار/مارس 

حتــديــد املقــاتلني املؤهلني لإل مــام يف برنــامح نزع ال ـــــــــــــــ    ٧
 والت ريح وإعا ة ا  مام

 201٨ني ان/أبريل  -آذار/مارس 

إرجاء انتخابات م ـــتشـــاري اجلماعات ا قليمية إىل ما بعد  ٨
االنتخابات التشــــــريعية والتوصــــــية بكن يُبل  بذل  أصــــــحاب 

 املصلحة من خمتلف األطيا  ال ياسية

 201٨ني ان/أبريل 

قيا  جملس الو راء باعتما  مشروع مرسو  حيد  ترتيبات نقل  ٩
ال مر زيـة للــدولـة إىل اجلمــاعـات ا قليميــة الواقعـة اخلـدمـات 

 ضمن نطا  اختصاصها )نقل املوار  البشرية واملالية واملا ية(

 201٨أيار/مايو  -ني ان/أبريل 
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 ا طار الزمين ا جراء الرقم
تنظيم حلقة عمل رفيعة امل توى بشكن إص   قطاع األمن  10   

 “القوات الع ــــــــــــكرية املعا  تشــــــــــــكيلها”تشــــــــــــمل مفهومي 
 “الشرطة ا قليمية” و

 201٨آذار/مارس  2٩-2٧

تقـــدل الـــدعم )املعونـــة الغـــذائيـــة( لعمليـــات  ميع املقـــاتلني  11
الــــذين ي حتــــديــــدهم يف مواقع ا يواء اليت حــــد هتــــا اللقنـــة 
التقنية لألمن، هبد  تنفيذ عمليات نزع ال ــــ   والت ــــريح 

يوما  4٥وإعا ة ا  مام )ســـــــي ـــــــتغر  ا يواء ف ة أقصـــــــاها 
 لكل مقاتل(

 201٨آب/أا طس  2٥ -ني ان/أبريل  2٥

إ مام أفرا  احلر ات املوقعة على االتفا  يف القوات امل لحة  12
وقوات األمن، والدوائر شـــبه الع ـــكرية و وائر اخلدمة املدنية 
وفقا للمعايري املتفق عليها وبعد مواءمة الرؤى املتصلة مبفهو  

 “القوات الع كرية املعا  تشكليها”

 201٨أيلول/سبتمرب  1٥ -بريل ني ان/أ 2٥

عقد انتخابات سلمية مبشار ة احلر ات املوقعة على االتفا   1٣
وإشراك العناصر اليت ختضع لإل مام يف تعزيز أمن العمليات 

 االنتخابية من خ ل ترتيبات حتد ها األطرا 

 201٨آب/أا طس  -أيار/مايو 

احلر ات إعا ة ا  مام االجتماعي واالقتصــــــــا ي ألعضــــــــاء  14
 املوّقعة اري املدجمني

 201٩متو /يوليه  - 201٨آب/أا طس 

القيا ، على أســــــاس توافقي، بءمتا  إنشــــــاء ال ــــــلطات املؤقتة  1٥
على م ــــــــــــتوى الدوائر، على أســــــــــــاس  ل حالة على حدة، 
للبلــديــات يف املنــاطق الشـــــــــــــــمــاليــة من مــايل )متبكتو، واــاو، 

 و يدال، وتاو ينيت، ومينا ا(

 201٨ انون األول/ ي مرب   - ني ان/أبريل

ت ـــريع عو ة ال جئني، مبشـــار ة األطرا  املوقعة، إىل مواقع  1٦
تقدل اخلدمات وت قيلهم يف  ائرة األحوال املدنية، ح ب 

 االقتضاء

 201٨ انون األول/ ي مرب   -أيلول/سبتمرب 

اعتما  مشـــاريع القوانني املتعلقة بءنشـــاء منطقة تنمية املناطق  1٧
الشــــــــــــــمالية يف مايل، بعد عقد حلقة عمل رفيعة امل ــــــــــــــتوى 

 ملعاجلة ييع امل ائل املتصلة بذل ، وفقا ل تفا 

 201٨تشرين الثاين/نوفمرب  -تشرين األول/أ توبر 

تنظيم مشــــاورات بشــــكن احلدو  ا  ارية هبد  إنشــــاء  وائر  1٨
 انتخابية جديدة

 201٨ انون األول/ ي مرب   -تشرين األول/أ توبر 

شـــــباي/فرباير  2٥اســـــتئنا  وت ـــــريع عملية مراجعة  ســـــتور  1٩
حبيث يعكس ا صــــــ حات املؤســــــ ــــــية املنصــــــو   1٩٩2

عليها يف االتفا ، مبا يف ذل  إنشـــــــــــــــاء الغرفة الثانية للربملان 
 اليت سُت مى جملس الشيوخ

201٩ 

القيا ، بعد االنتخابات الرئاســـــية وقبل االنتخابات ا قليمية  20
واحمللية، باســـــتعراو قانون ا  ارة احلرة للقماعات ا قليمية 
وقانون اجلماعات ا قليمية وفقا ل تفا ، وال ســـــــــيما حبيث 
يعكس امل ـــــــائل املتصـــــــلة بت ـــــــمية اهيئة التشـــــــريعية ووضـــــــع 

 الرئيس التنفيذي لكل منطقة

201٩ 

 201٩ إجنا  عملية مؤمتر املصاحلة الوطنية، وفقا ألحكا  االتفا  21
  

 :عن احلكومة
 و ير اجلماعات ا قليمية

 آغ حةمد موسى( احل ن توقيع)
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 رئيس وفد تن يقية احلر ات األ وا ية إىل جلنة متابعة االتفا 
 و د سيدات( سيدي إبراهيم توقيع)

 املتحدث الرمسي باسم ائت   اجلماعات امل لحة لدى جلنة متابعة االتفا 
 توري( هارونا توقيع)

 ال امي لرئيس اجلمهوريةاملمثل 
 د ةغوراغة( ماما و توقيع)

 :عن رئيس فريق الوساطة
 سفري اجلزائر

 شبيحي( بوع   توقيع)
 :عن بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعد ة األبعا  لتحقيق االستقرار يف مايل
 نائب املمثل اخلا  لألمني العا 

 دافيدسي)توقيع(  وين 
 


