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 ( 2020)  2541 قرار ال   
 2020آب/أغسطس  31الذي اتخذه مجلس األمن في   

  
 إن مجلس األمن، 

 إلى جميع قراراته وبياناته الرئاسية والصحفية السابقة بشأن الحالة في مالي، إذ يشير 

ــيامة مالي ووهدتوا وســـامتوا اةق يمية،  وإذ يعيد تأكيد  ع ى أن ســـ  ا    وإذ يشددد التزامه القوي بسـ
ــتقرار واألمف في جميع أنحام إق يم مالي، ــ ولة بالدرجة األولى عف توفالر ارســ ع ى   د وإذ يشددد  مالي هي المســ

 أهمية أن تتولى الس  ا  الوطنية زمام المبامرا  المتص ة بالسام واألمف،

ــ  ارتفاق   التي  وإذ يشددير  إلى أهكام اتفاق الســـام والمصـــالحة في مالي إلشـــار إليه بيما ال ي قـــــــــــــــ
ــد تنفاـلدا عف اـل ، وات ـا  الـتداقالر ال ازمـة،  ـتدعو مل   األمف إلى تـقدلم معمـه اللـامـف لاتـفاق، ودلى ريــــــــــــ

 عند ارقتضام، ضد أي طرف لعرقف تنفالد ارلتزاما  الوارمة بيه أو تحقالق أهدافه،

التمرم الدي جرى   بشدة  يدين  وإذإزام الت ورا  المستلدة م خرا في مالي،   قلقه  بالغ عن  وإذ يعرب 
ع ى الضــرورة الم حة رســتعامة ســيامة القانون والســالر في   يشددد   وإذ، 2020آب/أغســ    18في ااتي في 

معمه القوي لمبامرا  اللماعة ارقتصــــاملة لدوب غرب   تأكيد يكرر  وإذاتلاا إعامة إرســــام الناام الدســــتوري، 
لمناقشــة هدا المســألة، خاب الســنة،   اسدععدا ه عن يعرب  وإذأفريقيا ومســاعي الوســاطة التي تادلوا في مالي، 

 التداعيا  المحتم ة لودا الت ورا  المستلدة ع ى تنفالد ارتفاق،في ضوم 

ــية شـــــود  إهراز بعي التقدم في تنفالد ارتفاق وبأن اقتران  وإذ يسدددل   بأن األشـــــور اللمانية الماضـــ
ــكف   ــائف منوا اهتماب فر  اللزاما ، شــ ــا  الدولي قوســ ــة الضــ ــية بممارســ ــياســ ــتوى معالف مف اةرامة الســ مســ

عف شــــــــدة شــــــــعورا قنفام الصــــــــار تلاا األطراف نتيلة اســــــــتمرار   وإذ يعرباز هدا التقدم، عاما هاما في إهر 
أن هار  التأخالر المتوايـــــــ ة   وإذ يالحظ كذلكهار  التأخالر في التنفالد اللامف لألهكام الرئيســـــــية لاتفاق، 

 وإذ يؤكد رية ارتفاق، في التنفالد تســوم في نشــوم فراا ســياســي وأمني الودم ارســتقرار والتنمية في مالي واســتمرا
أهمية مشـــــاراة المرأة مشـــــاراة   وإذ يؤكد كذلكضـــــرورة تعزيز م لية تنفالد ارتفاق وترتال  األولويا  في  ل ، 

 كام ة وفعالة وملدلة في اآلليا  المنشأة بموج  ارتفاق لدعم وريد تنفالدا،
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نســـــان وانتواكا  ل قانون  اف ما الرتل  في مالي مف تلاوزا  وانتواكا  لحقوق اة وإذ يدين بشددددة 
بلميع األطراف أن تضـع هدا لودا ارنتواكا  والتلاوزا ، وأن تمتلف رلتزاماتوا  وإذ يهيبالدولي اةنسـاني، 

 بموج  القانون الدولي الساري،

ع ى ات ا  إجراما    مالي فيفالوا األطراف  التي لحث     2020إ  2531إلى أهكام القرار   وإذ يشير 
مـنه قـاف نـوالة   3فورية وم موســــــــــــــة، قرول مف التـعاون الحقيقي، لتنفاـلد الـتداقالر  ا  األولوية الوارمة في الفقرة 
فريق   وإذ يشددددددج الورلة الحالية لبعلة األمم المتحدة المتلام ة المتعدمة األبعام لتحقالق ارســــــــــتقرار في مالي، 

إلشــار إليه بيما ال ي قــــــــــــــــ  فريق ال ارام   ع ى تحدالد األطراف    2017إ  2374نشــأ عما بالقرار ال ارام الم
  وإذ يعرباألولويــة في تقــاريرا المنتامــة والمره يــة،  المســــــــــــــ ولــة عف اهتمــاب عــدم تنفالــد ت ــ  التــداقالر  ا 

األولويـة بح وب نوـالـة الورلـة الحـاليـة ل بعلـة المتلـامـ ة، الرم  عزمـه، في هـالـة عـدم تنفالـد تـ   التـداقالر  ا  عف
ــأن اللوــا  مف األفرام والليــانــا  التي تعرقــف   2017إ 2374ع ى  لــ  بــات ــا  تــداقالر عما بــالقرار  بشـــــــــــــ

 ارتفاق،  ى هدا النحو تنفالدتودم ع أو

 أن جميع أطراف ارتفاق تتقاسم المس ولية الرئيسية عف إهراز تقدم وطالد في تنفالدا، وإذ يؤكد 

ــأة عما ـبالقرار  وإذ يحيط علمدا  ــأن مـالي   2017إ 2374بقراري للنـة مل   األمف المنشــــــــــــ بشــــــــــــ
ــا  2019تموز/الوليه  10و   2018األوب/ملســــــمار  اانون  20إلالوا بيما ال ي قــــــــــــــــــــ  ال لنة   الم رخالف  رإلشــــ

القاضــــــــالالف بةمرار عدة أفرام في قائمة اللوا  مف األفرام والليانا  ال اضــــــــعة ل تداقالر المت دة عما بالقرار  
  وإذ يحيط علما،    2374لشار إلالوا بيما ال ي قـ  قائمة اللزاما  المفروضة بموج  القرار إ  2017إ 2374
بـاعتزام ال لنـة النار في رفع أســــــــــــــمـام ه رم األفرام مف قـائمـة اللزاما  المفروضـــــــــــــــة بموجـ  القرار   كدذلدك
تنفالدا ااما ووقف     2020إ  2531مف القرار   3في هاب تنفالد التداقالر  ا  األولوية الوارمة في الفقرة   2374

األفرام المدرجة أســمامهم في القائمة للميع األنشــ ة غالر المشــروعة، بما فالوا ت   الوارمة في قيان األســباب،  
 ع ى أن مل   األمف لم الر بعد تقدما اابيا الارر هدا النار، لعأكيدمع ا

بـأن اللوـا  مف األفرام أو الليـانـا  التي أمرجـا أســــــــــــــمـامهـا في قـائمـة اللزاما   أكيددوإذ يكرر العد  
لف تســـــتفالد مف أي معم مالي أو تشـــــاال ي أو لوجســـــتي تقدمه ايانا  األمم    2374المفروضـــــة بموج  القرار 

، ومون  2374المتحدة المنشــــــــــــورة في مالي، ما لم تشــــــــــــ   مف قائمة اللزاما  المفروضــــــــــــة بموج  القرار 
  وإذ يرحب،  2017إ  2374مف القرار  7و  6و  5و  2لمســــاإل باةعفاما  المنصــــوف ع الوا في الفقرا  ا

بالتداقالر التي ات دتوا بالفعف ايانا  األمم المتحدة المنشـــــــــورة في مالي لضـــــــــمان عدم اســـــــــتفامة ت   اللوا   
بــأن الــدرر    2020إ 2531في القرار  الوارمط بــه  وإذ يكرر تددأكيدددليــانــا  مف  لــ  الــدعم، األفرام أو ال مف

 األمالف العام مع وما  مستلم ة عف هدا التداقالر في تقريرا الفص ي المقاف عف البعلة المتلام ة،

   لفريق ال ارام،S/2020/785إبالتقرير النوائي  وإذ يحيط علما 

أهمية اســتمرار التعاون وتبامب المع وما  قالف فريق ال ارام وســائر ايانا  األمم المتحدة  وإذ يالحظ 
 العام ة في مالي، اف في هدوم ورالته وقدراته،

 أن الحالة في مالي ر تزاب تشكف تودالدا ل سام واألمف الدولالالف في المن قة، وإذ يقرر 

 المتحدة،بموج  الفصف السابع مف ماللاق األمم  وإذ يعصرف 
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 7إلى  1التــداقالر الماالنــة في الفقرا   2021آب/أغســــــــــــــ    31أن للــدم هتى  يقرر - 1 

 ؛ 2017إ 2374القرار  مف

أن هـدا التـداقالر تســــــــــــــري ع ى اللوـا  مف األفرام والليـانـا  التي تعالنوـا  يؤكدد من ددديدد - 2 
 ؛ 2017إ 2374مف القرار  9و  8النحو الماالف في الفقرتالف  ال لنة، ع ى

ورلـة فريق ال ارام، بصــــــــــــــياتوـا الوارمة  2021أال وب/ســــــــــــــاتمار  30أن لمـدم هتى  يقرر - 3 
عـلة المتلـامـ ة، ع ى النحو  ب، واـدـل  ال ـ   الموجـه إلى ال 2017إ 2374مف القرار  15إلى  11الفقرا   في

عف اعتزامــه اســــــــــــــتعرا  الورلــة وات ــا  اةجراما  ويعرب ،  2017إ 2374مف القرار  16الوارم في الفقرة 
  أنإلى األمالف العام   ويطلب، 2021آب/أغســـــ     31أخرى في موعد أقصـــــاا  المناســـــبة بشـــــأن تمدالدها مرة

ــتعالنا في   الت د ــاور مع ال لنة، مســ ــام فريق ال ارام بالتشــ بأســــر  ما لمكف التداقالر اةمارية الازمة ةعامة إنشــ
  ل ، هس  ارقتضام، ب ارة أعضام فريق ال ارام الحالالالف؛

ــه  ،منتصــــــــــــــف المـدةلمف فريق ال ارام أن لـقدم إلى المل   تقريرا  يطلدب - 4  بعـد أن الـناقشــــــــــــ
آب/أغســــــــ      15، وتقريرا نوائيا في موعد أقصــــــــاا 2021شــــــــبا /فاراالر   28في موعد أقصــــــــاا  ،ال لنة مع

 ، مع تقدلم مع وما  مستلم ة بصفة مورية في الفترة الفاي ة قالف التقريريف، هس  ارقتضام؛2021

األهكــام المتع قــة بــاةقاا وارســــــــــــــتعرا  ع ى النحو الماالف في القرار  من ددديدد يؤكدد - 5 
 ؛ 2017إ 2374

 أن البقي المسألة قالد نارا الفع ي. يقرر - 6 
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