
  

 

 

 للسالم والصلح في مالي من عملیة الجزائر االتفاق
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 مقدمة

، ویشار 2014یولیو  24 من خارطة الطریق الموقعة على والحركات جمھوریة مالي حكومة ونحن،
 األطراف؛ إلیھا فیما بعد باسم

في  التي اعتمدناھا خارطة الطریق التي حددتھا عملیة التفاوض كجزء من العاصمة الجزائر اجتمع في
حل  یضمنسالم شامل ودائم ل التوصل إلى اتفاق من أجل 2014عام  یولیو 24یوم  الجزائر العاصمة

 .أزوادب ناس بعض شمال مالي ودعا التي تؤثر على لألزمة نھائي

تعبیرا بتعریفنا العمیق التجاح  الجزائر كزعیم الوساطة والجمھور االقتصادي لدول غرب افریقیا 
الفریقیا (إي آ) وعمم المتحدة واتحد أوروبا (إي أى) و منظمة تعاون اإلسالمیة (أو (سیدیاوو)  واتحاد ا

 سیي) وبركینا فاسو و موریتانیا ونیجیر وناجیریا وتیاد أعضاء فرقة الوساطة: 

بعد ما قمنا بإعراب عمیق لھذه الحالة في مالي بصفة عامة وخاصة أنواء العزمات االتي تزعج فطریا 
 ل،أقالیم شمال ما

مسمما أن نحذف نھائیا األسباب العمیق للحال الحادث ونرقى صلح حقیقي وطني مؤسس على ملكیة 
 جدیدة للتاریخ أبرى اتحاد الوطني مكرم لتعدد االنساني ممیز الوطن المالي،

 متأكدا على الضرویة لبناء ثاني االتحاد الوطني للدولة على األساس الجدد الذین یحترموا الوحدة الوطنیة
 والذین یحتسبون اختالفھا الجنسیة والثقافیة وخصوصیات الجغرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة،

 اعترافا لضروریة إسراعا التطویر االقتصادي واالجتماعي والثقافي لشمال مالي عبرا أسلوب تطبیق،

قالیم شمال مالي اعترافا لضروریة قیادة طبقا لخصوصیات الجوغرافیة والتریخ واالجتماعیة والثقافیة لأل
 ،السكانالالتي تعثر تاریخھا بتجریبات االتي أثرت تعمیقاعلى حیات 

اعترافا لضروریة رجاء بال تأخر األمانة، رقیة السالم المدوم واالستقرار في وطننا وفاءا في الحقیقة 
 محاربة ضد العقوبة،وال ائیةواالحترام حقوق االنسان والقض لتنفیذ الجید في التدبیر النظام القیادة الجید

 اعترافا االلزامي لمحاربة ضد االرھاب والجریمة بین الدول المنظمة،

 ،ةوالدولیة السدید ةاإلفریقی ناصرنردد رابطنا بالع

 مذاكرا الوفاق القادم والمشاكل المقابلة في وضع ومواصلتھا، 

 توفقنا فیما یلي:
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 م دائم لخالف ت للنظاواألساسیا المصادر والعھود : أألولالموضوع 

 باب األول: المصادر والعھود

 یردد األطراف رابطتھم في النشاط خریطة الطریق وفي المصادر التالي: :1فصل 

احترام الوحدة الوطنیة واألمانة الوطنیة واالستقالل الدولة مالي وكیفیتھا الجمھوریة  الباب األول: )أ
 وأخالقھ الالئكیة،

للسانیة والقیمة لإلعانة لجمیع الفروع الشعب مالي، خاصة اعتراف وترقیة التعدد الثقافیة وا )ب
 للنساء والشباب في عمل بناء الوطني،

بواسطة وسیلة الحكومیة اتخاذ شامل إرادتھم اتخاذ السكان ادارة الكاملة في شعونھم الخاصة ج) 
 وحوائجھم الخاصة،

 كانیات لكلھم،ترقیة تطویر المعادلة لجمیع األقالیم مالي اتخاذا بالحسبان امد) 

 ھـ) الغاء العنف كوسیلة تعبیر السیاسیة واإلرجاء إلى المحادثة والمشاورة للحل االختالفات،

 والحریات األساسیة والدینةكرامة االنسانیة احترام حقوق االنسان ن وحریة االنسانیة و) 

 محاربة ضد الرشوة وعدم العقوبة،ل) 

 لمخدرات واألنواء األخرى الجریمة المنظمة بین الدول،السلع  ا واإلرھاب ) محاربة ضد االرھابي

بحسن النیة احتیاطیة لھذا الوفاق اعترافا وعزم األطراف على وضع عمل كامل : یالفصل الثاني
 مسؤولیتھم األولیة لھذه الوجھة.

عیة حتى الوافرة لتطبیق الوسائل القانونیة التشرییتخذ المؤسسات دولة مالي االستعدادات  الفصل الثالث:
دات لھذا الوفاق المشاورة مباشرة مع األطراف والتعیین الزمة على وضع عمل االستعدا المؤساسیات

 اللجنة المراقبة المذكورة في ھذا الوفاق. 

: سیتطبق االحتیاطیات أثر وطیة قرر في ھذه الوفاق أولیا في األقالیم شمال مالي بدون الفصل الرابع
طبق ألقالیم األخرى مالوطن. ھذه االستعدادات منطقة صیة المتفق لھذا الالخصو تاضرر ھذه االستعداد

 للوطن. 

  األساس لحل دائم لالختالف    الباب الثاني:

وتھدف ھذه االتفاقیة إلى تھیئة الظروف لسالم دائم في مالي، والمساھمة في االستقرار  خامس:ال فصلال
 :یا تسویة متفق علیھا للنزاع على أساس ما یلياإلقلیمي الفرعي واألمن الدولیي. انھ یكرس رسم

 بالنسبة ألي تسمیة أزاواد

ویشمل المصطلح واقع اجتماعي وثقافي أزواد والنصب التذكاري الرمزي وتقاسمھا من قبل مجموعات 
فھم مشترك لھذا المصطلح الذي یعكس ومختلفة من شمال مالي، والمكونات المكونة للمجتمع الوطني. 
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اإلنساني، ستشكل أساس توافق اآلراء الالزم فیما یتعلق الطابع الوحدوي للدولة مالي  أیضا الواقع
    وسالمة أراضیھ.
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 تدابیر لتحقیق السالم والتنازل الوطني

البعد االجتماعي والسیاسي لالألزمات الدوریة التي میزت شمال مالي بحاجة إلى العملیة السیاسیة. في 
ر الوفاق الوطني خالل الفترة االنتقالیة، وذلك بدعم من الرصد واستنادا ھذا الصدد، سیتم تنظیم مؤتم

 العمیقاألسباب على لجنة التمثیل العادل لألحزاب، لتمكین نقاش مستفیضة بین مكونات األمة في مالي 
وسوف تحدید عناصر  للصراع. وھذا النقاش یجب أن تأخذ الرعایة، من بین أمور أخرى، قضیة أزواد.

لھویة البالد وتعزیز  تھالمختلفمساھمة المكونات  اح مالي على تجاوز محنتھ المؤلمة، مثمناحل للسم
المصالحة الوطنیة الحقیقیة. وسیتم وضع میثاق السلم والوحدة والمصالحة الوطنیة على أساس توافق 

تم وحدتھ الوطنیة وخ ةمالیالاآلراء، لالستیالء على النصب التذكاري والھویة وأبعادھا التاریخیة لألزمة 
 وسالمة أراضیھا

 تدابیر لضمان تحسین إدارة الحكم

وباإلضافة إلى التدابیر المشار إلیھا أعاله، فإن التسویة النھائیة للصراع یتطلب الحكم التي تأخذ بعین 
 :التالي العناصر االعتبار الخصوصیات المحلیة والتي تدور

 م مع الھیئات المنتخبة باالقتراع والقوى العالمي.إنشاء بنیة مؤسسیة تقوم على سلطات اإلقلی -

 اإلدارة من قبل سكان المناطق شؤونھم الخاصة على أساس مبدأ الحكم الذاتي؛ -

 تمثیل أكبر للسكان شمال في المؤسسات الوطنیة؛ -

 تعزیز سیادة القانون من خالل تحقیق العدالة من المتقاضین. -

 والتمثیل  س مبادئ الوحدة والشمولیةإنشاء نظام دفاع واألمن على أسا -

 المحلي؛ األمن إدارة في الشمال إلى، وال سیما من الناس وذات مغزى المشاركة الفعالة -
 المشاركة الحقیقیة المھمة للسكان الدارة األمانة المحلیة خاصة للشمال  -

 .أعید بناؤھا مالي واألمن في للقوات المسلحة تدریجي إعادة انتشار -

تتكیف  إنمائیة محددة واستراتیجیة أمور المجلس االستشاري، مع الشمالیة تنمیة المناطق منطقة شاءإن -
مثل ھذا  من قبل ھذه االستراتیجیة وسیتم تمویلالثقافیة والجغرافیة والطقس. الظروف االجتماعیة و مع

 الموارد؛اھمات الدولیة المسالوطنیة و المصادر العامة تأتي من سوف التي للتنمیة المستدامة الصندوق

 الجھود ودعم ھذا االتفاق، الفعال ألحكام اإلنفاذاالحترام و الكامل التنفیذ لضمان المجتمع الدولي التزام -
 المالیة والتقنیة واللوجستیة. السیاسیة والدبلوماسیة و من خالل لتحقیق ھذه الغایة

 بأسرع التوقیع الوفاق مؤقتة سیفتح فترة -
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  السیاسة والمؤسسیة قضایا: يالثان الجزء

  على المستوى المؤسسیة والمنظمة الوطنیة: الفصل الثلثن

یتفق األطراف على وضع حل انشاء مؤسسیة ما یجعل سكان الشمال في حالة كاملة للمشاركة : 6المادة 
السكان داخل  الوطانیة إلدارة شعونھم الخاصة: على األساسة الحریة اإلدریة ضمانا الممثلیة الكبیرة لھذا

 المؤسسات الوطنیة لھذا خطط التدبیرات التالیة:

 

 المستوى المحليعلى 

جرى انتخاب الجمعیة اإلقلیمیة في المنطقة عن طریق االقتراع العام المباشر، وتتمتع نقل واسعة من  -
 ؛ ةالمواردوالمالیة المھارات والموارد ویملك السلطة القانونیة واإلداریة 

لمالي وعلى وجھ الخصوص تلك المناطق الشمالیة سوف في ھذا اإلطار إلدارة شؤونھم إن الشعب ا - 
 الخاصة على أساس مبدأ الحكم الذاتي؛

 یتم انتخاب رئیس الجمعیة باالقتراع العام المباشر. وھو أیضا الرئیس التنفیذي واإلدارة في المنطقة؛ -

نتخبون مة (مجلس الدائرة ومجلس المدینة) والھیئات التشریعیة سمة مشترك والبلدیات الدوائر - 
  ؛وإخراج المكاتب مع مسؤول تنفیذي برئاسة المجلس والدائرة وعمدة منتخب باالقتراع العام المباشر

في اعتماد االسم الرسمي الختیاره في إطار أحكام المتعلقة بالمناطق حالة یعترف لكل إقلیم الحق  و ـ
 والعملیة القانونیة.

 الوطني على المستوى

 أو أي مجلس األمة مجلس الشیوخ، تحت اسم للبرلمان الثاني البیت من عملیة التنفیذ وتسریع إحیاء -
ھذا  تعزیز أھداف تكوین تشجیع البعثات التي مؤسسة وجعلھا ودورھا، طبیعتھا مكافأة أخرى تسمیة

 االتفاق؛
 أي تدابیر و/أو االنتخابیة دد الدوائرع في من خالل الزیادة في الجمعیة الوطنیة تمثیل الشعب تحسین -

 أخرى مناسبة؛

 ممثلین بما في ذلكلتعاونیات المجلس األعلى ال افتتاح في اتجاه خطوات، واتخاذ رعلى المدى القصی -
 الشباب؛والنساء و التقلیدیة من وجھاء

 حكومیةوالھیئات ال الرئیسیة، والمرافق في المؤسسات شمال ماليشعوب تمثیل أفضل لل ضمان -
 للجمھوریة.
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 اتالكفاء والصالحیات توزیع  :الرابع الفصل

، لضمان الدولة والسلطات المحلیة والمسؤولیات بین تقاسم المھام على ضرورة طرفیقر األ :7المادة 
على مستوى  والمجتمعاتمطالب المواطنین احتیاجات والنظر في من الكفاءة و المستوى المطلوب

 . القاعدة

 في المسائلالالئحة، و النظام األساسي مسبقا من قبل المحدد اإلطار العام ضمن، مكافئة ألقالیما: 8المادة 
 :التشریعیة والنظامیة في المجال التالیة

 الثقافیة؛واالجتماعیة و التنمیة االقتصادیة وبرنامج خطةأ) 
 األراضي؛ تخطیط استخدام ب)

، والصحة، األساسي والتدریب المھني (التعلیم ألساسیةاالجتماعیة ا المرافق والخدمات إنشاء وإدارة) ج
الصرف والمیاه و اإلقلیمي النطاق السلطة داخل واالتصاالتالبنیة التحتیة للطرق والثقافة، ووالبیئة، 

 الصحي)؛

 

د) الزراعة والثروة الحیوانیة ، ومصائد األسماك ، وإدارة الغابات ، والنقل ، والتجارة ، والصناعة ، 
 ، والسیاحة ، والنقل األقالیمي؛ والحرف

 ه) المیزانیات والحسابات اإلداریة اإلقلیمیة؛

 و) وضع وتنفیذ الضرائب و صفات الخاصة استنادا إلى معاییر التي وضعتھا الدولة؛

 ز) المؤسسات الملوك .

 ح) القبول والرفض من التبرعات والمنح و الوصایا .

 ط) المنح.

 ي) المشاركة في رأس المال .

 ك) التعاون الالمركزي والتوأمة .

 و الحمایة المدنیة. األرضیةل) الشرطة 

مداوالت السلطات المحلیة واجبة التنفیذ فور نشره و إحالتھ إلى ممثل الدولة . یتم تحدید :  9المادة 
 توزیع الصالحیات بین مختلف السلطات المحلیة بموجب القانون ، استنادا إلى مبدأ التبعیة .

 تمثیل الدولة والرقابة الشرعیة : 5الفصل 

 الدولة إلى السلطات المحلیة ممثال ل تعین : 10المادة 

للحفاظ على المصلحة العامة . على ھذا النحو ، فإنھ التبدیالت سیاسة الحكومة بشأن المشاریع الكبرى 
 .األراضيویسھل سیاسات للتنمیة االقتصادیة و االجتماعیة و التخطیط 
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الدولة ، من خالل ممثلھا ، لدیھا التحقق مشروعیة األعمال اإلداریة لل سلطات المحلیة.  : 11المادة 
 وتعرف شروط ممارسة ھذه السیطرة علیھا القانون.

ف على ضرورة اطرمع عدم اإلخالل سلطات الدولة كجزء من سلطاتھا السیادیة ، یتفق األ : 12المادة 
 التشاور بین الدولة و األقالیم على :

 تنفیذ مشاریع التنمیة التي تقررھا الدولة والمؤسسات العامة أو الخاصة لھذه الكیانات؛ -

 استغالل الموارد الطبیعیة ، بما في ذلك التعدین . -

 أخرى في إطار تنفیذ ھذا االتفاق. قضایاأي  -

 التمویل والموارد       :6الفصل 

والرسوم والضرائب المحلیة، كما ھو منصوص  باإلضافة إلى ذلك لتحدید معدالت الضرائب :13المادة 
لدیھا المرونة لخلق الضرائب تتكیف مع الھیكل االقتصادي  اقلیممن ھذا االتفاق، كل  8علیھ في المادة 

 وأھدافھا التنمویة في إطار القانون.

دولة إلى من إیرادات الموازنة من ال ٪30آلیة نقل  2018تكفل الدولة لتنفیذ، بحلول عام  ):14المادة (
، وفقا لمعاییر یتم األقالیم الشمالیةالسلطات المحلیة، على أساس نظام تكافؤ، مع إیالء اھتمام خاص إلى 

 تحدیدھا.

الدولة یضفي على السلطات المحلیة المعنیة مئویة من اإلیرادات من عملیات على أراضیھا،  :15المادة 
 اییر محددة باالتفاق المتبادل.والموارد الطبیعیة، بما في ذلك التعدین، وفقا لمع

 تلتزم الدولة: :16المادة 

 .مكافأتھمنقل إلى السلطات المحلیة آلت الخدمات ضمن مجاالت  -

 جعل أكثر جاذبیة الخدمة العامة من السلطات المحلیة، وخاصة في المناطق الشمالیة من مالي.  -

الشمالیة  األقالیملتي سیخصص أساسا إلى تشجیع التوظیف في الخدمة العامة من السلطات المحلیة، ا -
 من المواطنین الموظفین.

 األمن أسئلة والدفاع       الثالث:  جزءال

 مبادئ توجیھیة :7الفصل 

 تحكمھ المبادئ التالیة: ---: إن قضایا الدفاع واألمن بعد واحد 17المادة 

 نالشمولیة وتمثیل فعال لجمیع شعب مالي في القوات المسلحة واألم -

 تفرد للقوات المسلحة واألمن في مالي، عضویا وبشكل ھرمي في ظل الحكومة المركزیة؛ -
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 تصاعد إعادة انتشار القوات المسلحة واألمن من مالي أعید بناؤھا. -

 )DDRكانتون، والتكامل ونزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماج (: 8 الفصل 

التكامل مؤھلة قدامى المحاربین أو نزع السالح والتسریح : عملیة تجمیع المقاتلین في تحدید 18المادة 
). تتم ھذه العملیة وفقا للمعاییر والممارسات المھنیة التي أنشئت بدعم من بعثة DDRوإعادة اإلدماج (

 ).MINUSMAاألمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقیق االستقرار في مالي (

اء لجنة وطنیة لنزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماج، بما في ذلك على إنش فاطر: یتفق األ19المادة 
 التفاق.ا ھذا ممثلین عن الحكومة والحركات. وھذه اللجنة تعمل بشكل وثیق مع لجنة المتابعة

 في مثل التجمیع: DDRوتعقد التكامل و

 20المادة 

 مقاتلین ألي التكامل داخل الھیئات االعتباریة للدولة بما في ذلك

قوات المسلحة واألمن أو إعادة إدماجھم في الحیاة المدنیة. نزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماج القلق ال
 المقاتلین تقتصر الذین لم یستفیدوا من التكامل. ---السابق 

 القوات المسلحة واألمن إعادة االنتشار :9الفصل 

 إن القوات المسلحة واألمن ویعاد نشر بناؤھا حتى: 21المادة 

 الشمالیة. ھذا األقالیمالتقدمي بعد توقیع االتفاق، على كافة 

 .MINUSMA)، بدعم من OMCویتم إعادة بتوجیھ من اآللیة التنفیذیة لتنسیق (

جاءوا من المناطق الشمالیة، بما في وسوف تشمل إعادة نشر القوات عددا كبیرا من الناس  : 22المادة 
 ذلك األوامر، وذلك لتعزیز

 ة وتسھیل تقدمیة تأمین ھذه المناطق.عودة الثق

 إعادة تنظیم القوات المسلحة واألمن: 10الفصل 

) من خالل SSRیتفق الطرفان على ضرورة أن تقوم في العمق، وإصالح قطاع األمن ( :23لمادة ا
 التعلم من التجارب السابقة و "الضغط على الوثائق ذات الصلة لالتحاد األفریقي و األمم المتحدة.

ما یلزم لتطویر  االستعدادات على الحكومة المعنیة، بمساعدة من الشركاء الدولیین، كل :24مادة ال
 مؤسسات الدفاع واألمن قادرة على تلبیة االحتیاجات األمنیة للبالد والمساھمة في تعزیز األمن اإلقلیمي .
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كفایة قدرات جمع تمثیلیة ، وبما فیھ الRSSف على إنشاء المجلس الوطني للاطریتفق األ :25لمادة ا
األمن القومي والدفاع مع وطنیة من  حول رؤیة جدیدة ةعمیقفكرة  من المجتمعات المختلفة، إلجراء تأمل

 األخذ في االعتبار جمیع العوامل المحلیة واإلقلیمیة والوطنیة والدولیة ذات الصلة.

ة بشأن التعیینات في المناصب یجعل توصیات بشأن آلیات مبتكر RSSالمجلس الوطني لل :26المادة 
 في وصایا وخدمات جلیلة، من أجل تعزیز اللحمة الوطنیة والمھنیة وفعالیة وقال المحطات.

 اتتحت سلط في سیاق إصالح القوات المسلحة واألمن، سیكون ھناك إنشاء قوة شرطة :27المادة 
 المحلیة، كجزء من صالحیات الشرطة الخاصة بھم.

) تضم ممثلین عن الدولة والسلطات CCLSیین اللجان االستشاریة األمن المحلي (یتم تع:  28المادة 
 اإلقلیمیة والمحلیة والمجتمعات والسلطات التقلیدیة ووضعھا تحت سلطة رئیس السلطة التنفیذیة المحلیة:

 

 المعركة ضد اإلرھاب: 11الفصل 

ت المتعددة الجریمة المنظمة واالتجار یؤكد الطرفان التزامھما لمكافحة اإلرھاب واالتصاال :29المادة 
 بالمخدرات، بما في ذلك من خالل االستراتیجیات واآللیات اإلقلیمیة القائمة.

یتفق الطرفان على اقامة، كما والوحدات الخاصة الالزمة لمكافحة اإلرھاب والجریمة  :30المادة 
 المنظمة العابرة للحدود الوطنیة.

  الثقافیةو  االقتصادیة االجتماعیة نمیةوالت          :الجزء الرابع

 
 استراتیجیة التنمیة المحددة       :12الفصل 

 
على ضرورة قیام دولة إلعادة بناء رؤیتھا للتنمیة المحلیة لصالح زیادة تمكین  فاطریتفق األ :31لمادة ا

الحقائق  ---كییفھا ل المجتمعات المحلیة لجعل استراتیجیاتھا اإلنمائیة في سیاق الداعمة والمشاركة وت
 االجتماعیة المحلیة الثقافیة والجغرافیة وضمان الشفافیة والمساءلة على جمیع المستویات.

 
اثنین أو أكثر من المناطق یمكن، في ظل الشروط التي یحددھا القانون، ووضع في مكان  :32المادة 

یة، في حدود صالحیاتھا المنصوص والھیئات المختصة العمل على تحسین التنمیة االقتصادیة واالجتماع
 علیھا في ھذا االتفاق.

 
یجب ان تكون ھناك تنمیة المنطقة األقالیم الشمالیة، مع المجلس االستشاري أمور تتكون من  :33المادة 

ممثلین للجمعیات اإلقلیمیة المعنیة والمسؤولین حصرا لتنسیق الموارد تجمیع الجھود لتسریع التنمیة 
 المحلیة وغیرھا من المسائل ذات الصلة االقتصادیة. قتصادیةواال االجتماعیة

 
ویوجد في المنطقة محددة تطویرھا بشكل مشترك من قبل األطراف استراتیجیة التنمیة  ):34المادة (

 بدعم من الشركاء الدولیین وممولة بشكل خاص من قبل صندوق تنمیة المستدامة.
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 الشمالیة في نفس مستوى األقالیمالمقصود من استراتیجیة لرفع  :35المادة 

سنة. رصد تنفیذھا  15إلى  10بقیة البالد من حیث مؤشرات التنمیة، خالل مدة ال تتجاوز مدتھ 
 وسیتم توفیر من قبل المجلس االستشاري لتنمیة المنطقة بدعم من المؤسسات والسلطات.

 
ھذه االتفاقیة، وھي "بعثة التقییم یتفق الطرفان على إنشاء، تحت رعایة لجنة المتابعة ل :36المادة 

المشتركة في شمال مالي"، والمضي قدما مع تحدید االحتیاجات اإلنعاش المبكر، والحد من الفقر وتحقیق 
التنمیة في المنطقة. وستجرى البعثة في موعد ال یتجاوز ثالثة أشھر بعد التوقیع على االتفاق. وسیدعى 

) لقیادة البعثة، بالتشاور مع BID) والبنك اإلسالمي للتنمیة (BADیة (البنك الدولي والبنك األفریقي للتنم
 الحكومة، والمؤسسات الدولیة األخرى ذات الصلة، وممثلین عن المنطقة.

 
سیتم عقد مؤتمر لجمع التبرعات في غضون شھرین من تطویر استراتیجیة التنمیة محددة.  :37المادة 

ستدامة التي من شأنھا أن تخدم أداة محددة تمویل استراتیجیة فإن المؤتمر إنشاء صندوق للتنمیة الم
 التنمیة.
 تعبئة تنمیة األقالیم الشمالیة  :13الفصل 

إن منطقة التنمیة األقالیم الشمالیة االستفادة، على سبیل األولویة، التدابیر دعم الدولة  :38المادة 
طراف على تنفیذ جمیع التدابیر في األجلین المنصوص علیھا في ھذا االتفاق. وفي ھذا الصدد، تتفق األ

االقتصادیة والثقافیة.  ---االجتماعیة  والطویل المبینة في المرفق المتعلق التنمیةالقصیر والمتوسط 
وستعرض الحكومة الجلسات األولى للجنة المتابعة لالتفاق، وھي وثیقة تحدد التزاماتھا في ھذا الصدد، 

الزمني للتنفیذ االلتزامات كما اتفق وعلى وجھ الخصوص في المجاالت وسائل ینوي تعبئة والجدول 
 الخدمات االجتماعیة األساسیة؛ -التالیة: 

 األمن الغذائي؛ -تنمیة الموارد البشریة؛  -
 التنمیة الریفیة (الزراعة والثروة الحیوانیة واألنشطة الرعویة)؛ -
 الشمالیة. یماألقالالبنیة التحتیة األساسیة، لضمان انفتاح  - 
 المقاتلین؛ nciensالتوظیف. خاصة بالنسبة للنساء والشباب و -المناجم والطاقة الشمسیة؛  - 
إعادة اإلدماج وإعادة تأھیل العائدین والمشردین داخلیا وغیرھم من  -إنشاء األعمال التجاریة المحلیة؛  -

 الفئات الضعیفة.
 االت؛ والحرف الیدویة، والسیاحة، والتجارة واالتص -
 التربیة والتعلیم والثقافة. -
 

 یتفق الطرفان، بخصوص مجاالت التعلیم والثقافة، إلى اتخاذ التدابیر التالیة: :39المادة 
 تكییف المناھج الدراسیة مع واقع االجتماعیة والثقافیة للمناطق. -
 تعزیز اللغات المحلیة والنصوص. -
 مع إیالء اھتمام خاص للتعلیم للجمیع؛ تعزیز نظام التعلیم االبتدائي والثانوي -
 إنشاء مؤسسات التعلیم العالي؛ -
 إنشاء المراكز الثقافیة والمتاحف اإلقلیمیة؛ و -
 تعزیز ثقافات ھذه المناطق على المستوى المحلي والوطني والدولي. -

مشروع من المناطق : وسیتم إنشاء وكالة التنمیة اإلقلیمیة في كل منطقة لتعزیز قدرة صاحب ال40المادة 
الحكومة على المناطق. الوكالة ھي جزء من  اتخذتھاوالسماح الرصد السلیم لتنفیذ االلتزامات التي 

 اإلدارة اإلقلیمیة ووضعھا تحت سلطة رئیس الجمعیة اإلقلیمیة، قبل التي ھي مسؤولة عنھا.
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امج استثماریة متعددة السنوات المناطق / الدولة إلنشاء ھیكلة بر برامج- اتفاقاتسیصار  :41المادة 
 واللوائح من التزامات الدولة في مجال التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة.

 
تكفل الدولة لتسھیل زیادة مشاركة السلطات المحلیة في تعبئة واستخدام اإلیرادات والمنح  ):42المادة (

رباح الناتجة عن التعاون المقدمة من استكشاف واستغالل الموارد الطبیعیة المحلیة، وكذلك األ
 الالمركزي، واالتفاقات االقتصادیة بشأن الدولة.

 
تكفل الدولة تشجیع مشاریع التعاون عبر الحدود من مبادرة محلیة. سیتم اتخاذ خطوات  ):43المادة (

إلشراك كاف السلطات المحلیة واإلقلیمیة في مجال تطویر واالستنتاج وتنفیذ ورصد اتفاقیات القروض 
 لمعونات اإلنمائیة جرا.وا
 

سیتم إجراء المراجعة الدوریة لبرامج التنمیة من قبل الشركاء الفنیین والمالیین، تحت رعایة  :44المادة 
 لجنة المتابعة.

ت جمیع األطراف الدولیة الفاعلة استراتیجیات أو اتخاذ مبادرات لمنطقة الساحل، یعدو :45المادة 
جبة الحتیاجات المناطق الشمالیة من مالي وأھمیة االستقرار على وجھ مدعوة إلى إعطاء األولویة الوا

 السرعة من أجل السالم واألمن اإلقلیمیة.
 
 اإلنسانیةقضایا المصالحة والعدالة والخامس: جزء ال
 : المصالحة والعدالة14 الفصل 
 

 بعد: ---تالیة على تعزیز مصالحة وطنیة حقیقیة تستند إلى العناصر ال طرفیتفق األ :46المادة 
 تطویر میثاق وطني للسالم والوحدة والمصالحة الوطنیة؛ -
 إنشاء آلیات العدالة االنتقالیة، بما في ذلك من خالل تفعیل لجنة الحقیقة والعدالة والمصالحة. -
 إنشاء لجنة إنفاذ ضد الفساد والجریمة المالیة؛ -
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة، وجرائم إنشاء لجنة دولیة للتحقیق لتسلیط الضوء على جمیع  -

اإلبادة الجماعیة، والجرائم الجنسیة واالنتھاكات الخطیرة األخرى للقانون الدولي، لحقوق اإلنسان حقوق 
 والقانون اإلنساني الدولي في جمیع أنحاء أراضي مالي.

إلنسانیة، والتزام وإذ تؤكد من جدید الطابع غیر قابل للتصرف من جرائم حرب وجرائم ضد ا -
 األطراف إلى التعاون مع لجنة التحقیق الدولیة.

ال عفو عن مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیة وانتھاكات خطیرة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك  -
 العنف ضد النساء والفتیات واألطفال، مرتبطة النزاع؛

 أنحاء البالد.توطید السلطة القضائیة لضمان سیادة القانون في جمیع  -
االلتزام لتنفیذ إصالح كبیر العدل لجلب الخصوم، وتحسین األداء، ووضع حد لإلفالت من العقاب  -

 ودمج األجھزة التقلیدیة والعرفیة دون المساس بالحق السیادي للدولة.
 تعمیم المساعدة القانونیة والمشورة والمعلومات عن حقوق المواطنین. -
 .قاضيجمیع أصحاب المصلحة وضباط من المحكمة، بما في ذلك تعزیز جودة التعلیم ل -
في إقامة العدل، وبخاصة فیما یتعلق الوساطة المدنیة أن تأخذ في االعتبار  قاضيتعزیز دور  -

 الخصائص الثقافیة والدینیة والتقلیدیة؛
 سبقیة.رفع مكانة السلطات التقلیدیة من خالل رعایتھم والنظر في قواعد البروتوكول واأل - 
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 القضایا اإلنسانیة :15الفصل 
 
تتعھد األطراف لخلق الظروف لتسھیل عودة واإلعادة إلى الوطن وإعادة اإلدماج وإعادة  :47المادة  

اإلدماج السریع لجمیع المشردین والالجئین وإنشاء آلیات الدعم وفقا للصكوك األفریقیة والدولیة ذات 
التي تنظم الجوانب المحددة لمشاكل  1969حدة األفریقیة لعام الصلة بما في ذلك اتفاقیة منظمة الو

(اتفاقیة كمباال) بشأن حمایة ومساعدة النازحین داخلیا في  2009الالجئین في أفریقیا واتفاقیة سنة 
 أفریقیا.

 
الوكاالت والمنظمات اإلنسانیة إلى دعم الجھود الرامیة إلى ضمان عودة  األطراف یدعوا :48المادة 
 ادة إلى الوطن وإعادة اإلدماج وإعادة اإلدماج السریع لجمیع المشردین والالجئین.واإلع

 
تتعھد األطراف لتعزیز واحترام مبادئ اإلنسانیة والحیاد والنزاھة واالستقالل توجیھ العمل  :49المادة 

نیة، لتسھیل وتتعھد أیضا لمنع أي استخدام للمساعدة سیاسیة أو اقتصادیة أو عسكریة اإلنسا اإلنساني.
 وصول الوكاالت اإلنسانیة وضمان سالمة شعوبھا.

 
 على المستوى الدولیةالجزء السادس: ضمان ودعم 

 
 مسؤولیة األطراف :16الفصل 

 
بأن الضمانة األولى لنتائج االتفاق یكمن في صدقھم وحسن النیة وااللتزام  األطراف تعترف :50المادة 

على تنفیذ جمیع من فیھا أحكام في مصلحة المصالحة في بالدھم، تأخذ على مضمون االتفاق، وأن تعمل 
 .لھمك واألقالیمفضال عن السالم واألمن واالستقرار في مالي 

 

تطالب األطراف الطبقة السیاسیة والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائیة  :51المادة 
السلطات التقلیدیة والدینیة، إلعطاء الدعم ومجموعات الشباب ووسائل اإلعالم واالتصاالت التقلیدیة و

 الكامل للتنفیذ أھداف االتفاق.

 دور الوساطة:  17الفصل 
 

الوساطة تحت رعایة الجزائر كقائد، ھو الضامن السیاسي من االتفاق و االمتثال ألحكامھ  ) :52المادة (
 من قبل األطراف. على ھذا النحو ، فإنھ :

 میدة إلى األطراف؛تواصل لتقدیم مساعیھا الح - 
 تنصح األطراف، حسب االقتضاء ، في عملیة التنفیذ و ، -
أخیر لمضاعفة السیاسیة والمعنویة في حالة وجود صعوبات خطیرة مثل  یلعب الدور أعمال كمالذ -

 لتقویض أھداف و أغراض ھذه االتفاقیة.
 

 ل لل اتفاق وحشد الدعم الالزم ل مالي. الوساطة یساھم بنشاط في الدعوة الدولیة لتنفیذ األمث : 53المادة 

 دور المجتمع الدولي : 18الفصل 

: على المجتمع الدولي أن یضمن التنفیذ الدقیق لھذا االتفاق وملتزمة دعم الجھود الرامیة إلى 54المادة 
 تحقیق ھذه الغایة. وبشكل أكثر تحدیدا:
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منظمة المؤتمر اإلسالمي وغیرھا من و، وبيواالتحاد األورالمتحدة واالتحاد االفریقي  تتعھد األمم -
 الشركاء الدولیین، ملتزمون بتقدیم الدعم السیاسي الكامل لالتفاق.

مجلس األمن لتقدیم دعمھا الكامل مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفریقي واألمم المتحدة دعیت  -
ضد أولئك الذین یعرقلون تنفیذ االلتزامات لھذا االتفاق ومراقبة تنفیذھا ورفع القضیة التدابیر المناسبة 

 الواردة فیھا وتحقیق األھداف؛
المجتمع الدولي لمرافقة تنفیذ االتفاق، من خالل الدعم المالي والتقني واللوجستي الالزم  ویطلق على -

كانتون، والتكامل ونزع السالح والتسریح وإعادة لعمل مختلف اآللیات المنصوص علیھا في االتفاق،
والجھود المبذولة لمكافحة اإلرھاب والجریمة المنظمة، وكذلك المساھمة فورا وبسخاء  SSR، دماجاإل

إلى الصندوق االستئماني اعتبار وأخذ الفرصة للمؤتمر لجمع األموال من المقرر في اتفاق لتقدیم دعم 
 الشمالیة . األقالیمكبیر لتطویر 

 

تقییم والرصد، وإشراك جمیع أصحاب المصلحة في مالي ف على إنشاء آلیة الاطریتفق األ :55المادة 
 والشركاء الدولیین.

، األمم المتحدة، MINUSMAدور حاسم والمساھمات الھامة المتوقعة من وكاالت وبرامج  :56المادة 
بنیة الدولة أمور لتحقیق أھداف ھذه االتفاقیة ضمن والیات وھبوا من قبل  ---وأي منظمة أخرى ش 

 تصةسلطاتھا المخ
 

 : لجنة المتابعة لالتفاق19الفصل 
 

یتفق الطرفان على إنشاء وعند توقیع االتفاق، لجنة مراقبة تنفیذ اتفاق السالم والمصالحة في  :57المادة 
 مالي (لجنة المتابعة لھذه االتفاقیة).

 

على ھذا لجنة رصد ھذا االتفاق على النحو التالي: حكومة مالي والحركات الموقعة یتم  :58المادة 
االتفاق والوساطة (الجزائر، كقائد، بوركینا فاسو وموریتانیا والنیجر وتشاد والجماعة، األمم المتحدة 
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي واالتحاد األفریقي واالتحاد األوروبي). ودعا األعضاء الدائمین في مجلس 

االتفاقیة أن تدعو أیضا، حسب  األمن الدولي إلى المشاركة في أعمال اللجنة. لجنة المراقبة ھذه
 االقتضاء، والجھات الفاعلة األخرى والمؤسسات المالیة الدولیة إلى المشاركة في أعمالھا.

ا ویرأس لجنة الرصد ھذا االتفاق الجزائر، زعیم الوساطة، بمساعدة من بوركینا فاسو وموریتانی
 .والنیجر، وتشاد، ونواب الرؤساء

 في باماكو.تجتمع اللجنة  :59المادة  
في النادر أن تجتمع في أي مكان، إذا لزم األمر. وتجتمع اللجنة في جلسة عامة مرة واحدة في الشھر 

 على األقل، وربما، إذا لزم األمر، وعقد اجتماعات استثنائیة.
 

 لجنة المتابعة من ھذا االتفاق المھام التالیة: :60المادة 
أجل التنفیذ الفعال من قبل األطراف جمیع أحكام االتفاقیة،  الرصد والمراقبة واإلشراف والتنسیق من -

 من قبل مجلس األمن؛ MINUSMAودون المساس الوالیة المسندة إلى 
 وضع جدول زمني مفصل لتنفیذ األحكام ذات الصلة من االتفاقیة وضمان االمتثال؛ -
 بین األطراف؛ التأكد من تفسیر األحكام ذات الصلة من اتفاق في حالة من التناقضات -
 الرصید، إن وجدت، وجھات نظر األطراف؛ و -
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تشجیع الحكومة على اتخاذ جمیع التدابیر التي تراھا ضروریة من أجل التنفیذ الفعال ألحكام االتفاق،  -
 بما في ذلك:

 . وجود الخدمات العامة والالمركزیة آلت إلى الشمال.والأ
 شریعیة والتنظیمیة لتمكین تنفیذ أحكام االتفاق؛ثانیا. اعتماد سریع للنصوص الدستوریة والت

 نقل الموارد والوسائل الالزمة لفعالیة أداء السلطات المحلیة وممارسة صالحیاتھم.
اتخاذ الخطوات الالزمة لتمكین الملكیة المحلیة من أدوات الدیمقراطیة الجدیدة المتفق علیھا في  ربعا.

ئم الناخبین، وتشجیع التوظیف والمشاركة في االنتخابات االتفاق، بما في ذلك من خالل تحدیث قوا
 المحلیة، و دعم إنشاء المؤسسات واإلجراءات الجدیدة.

 
)، ومنظمة المؤتمر MISAHEL، بالتعاون مع االتحاد االفریقي (MINUSMAإن  :61المادة 

 قبة تنفیذ االتفاق.اإلسالمي واالتحاد األوروبي والجماعة، ویساعد اللجنة ھذا الرصد اتفاقیة في مرا
 

أربع لجان فرعیة تغطي المواضیع التالیة:  ---: إلنجاز والیتھا، لجنة ھذا الرصد اتفاقیة تنفذ 62المادة 
"القضایا السیاسیة والمؤسسیة"، "الدفاع واألمن"، "االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة "و" المصالحة 

 والعدالة والقضایا اإلنسانیة ".
 

 د المستقل: رص20الفصل 
 

: یتفق الطرفان على تعیین مراقب مستقل ع لجنة المتابعة ھذا االتفاق، إلى تقییم موضوعي 63المادة 
للحالة تنفیذ ھذا االتفاق. وتنشر كل أربعة أشھر تقریرا شامال عن التقدم المحرز في تنفیذ االلتزامات 

 بموجب االتفاق، وتحدید االختناقات المحتملة، ووضع
 ت، وتقدیم توصیات بشأن التدابیر الواجب اتخاذھا.المسؤولیا

 
 المراقب المستقل یتلقى الدعم الفني الالزم لتنفیذ والیتھا. :64المادة 

 أحكام ختامیة : الباب السابع
 

و أحكام ھذه االتفاقیة و مالحقھا ال یمكن تغییر دون موافقة صریحة من جمیع الموقعین على  65المادة 
 طراف و بعد لجنة المتابعة .ھذه االتفاقیة األ

 
: إن اإلیضاحات ھي جزء ال یتجزأ من االتفاق و لھا نفس القیمة القانونیة ألحكام أخرى من  66المادة 
 النص .

 

 یدخل ھذا االتفاق حیز التنفیذ فور توقیع األطراف و الوساطة . : 67المادة 

 ) 19:30الساعة  2015فبرایر  25 راجعة(النسخة الم
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  : الفترة االنتقالیة1ملحق 
في وقت إلیھا  ، وافق التدابیر المؤقتة، المشارتنفیذ التدابیر المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة وقبل

الحق. یجب أن یتم تنفیذھا خالل فترة انتقالیة فعالة مباشرة بعد التوقیع على اتفاق سالم ونھائي، وعلى 
. وھذه الفترة یعمل على تشجیع 24عشرون أشھر و أربعةو 18 عشرةثمانیة أن یتم نشره على مدى 

إقامة الظروف التي التوفیق بین المالیین، ووضع أسس لمالي جدید وموحد دیمقراطي وعبر، في جملة 
أمور، وتعزیز السالم والدیمقراطیة و قبول التنوع الثقافي. كما أنھ سیضمن عودة وإعادة التوطین وإعادة 

 یشون خارج التراب الوطني، وإعادة تأھیل الضحایا.اإلدماج من المالیین الذین یع
 

 أھداف ومدة الفترة االنتقالیة 
 
فورا بعد توقیع ھذا االتفاق. خالل ھذه الفترة، وفي انتظار اعتماد وبدء  المرحلة االنتقالیة سیتم افتتاحو

ا یتعلق بإدارة المناطق القانون والحكم المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة، تتخذ تدابیر استثنائیة فیمنفاذ 
 الشمالیة من مالي وتنفیذھا . وتھدف ھذه األحكام إلى:

 
ضمان اعتماد التنظیمیة والتشریعیة والدستوریة، والسماح لإلنشاء وتشغیل جدید المؤسسي والسیاسي  -

 اإلطار، واألمن والدفاع واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، والعدالة والمصالحة الوطنیة؛
عادة النظر في قانون االنتخابات وذلك لضمان عقد على المستوى المحلي واإلقلیمي والوطني خالل إل -

 الفترة االنتقالیة، انتخابات إلنشاء األجھزة المنصوص علیھا في ھذا االتفاق؛

من تنفیذ التدابیر والترتیبات من أجل استعادة السالم ووقف األعمال العدائیة وإصالح قوات الدفاع واأل -
 من أجل تعزیز الكفاءة المھنیة والطابع الجمھوري.

 
ضمان اعتماد التدابیر المتفق علیھا لمواجھة تحدي اإلرھاب والتطرف، وتجنب االزدواجیة في  -

 اإلقصاء والتھمیش واإلفالت من العقاب؛
 
سسات الحالیة لتنفیذ االتفاق وفقا للجدول الزمني للتنفیذ. لضمان استمراریة الدولة، ستستمر المؤ -

 إنشاء األجھزة المنصوص علیھا في ھذا االتفاق. مھمتھم حتى
 
والدانتیل التنفیذ، عند االقتضاء وفي آخر ثالثة أشھر بعد التوقیع على اتفاق من السلطات المسؤولة عن  -

ات إدارة العموم الدوائر والمناطق الشمالیة خالل الفترة االنتقالیة. وسیتم تحدید تعیینھم وصالحی
 وإجراءات عملھا بتوافق اآلراء بین الطرفین؛

 
 اعتماد سریع للنصوص الدستوریة والتشریعیة والتنظیمیة لتمكین تنفیذ أحكام االتفاق؛ -
 
سوف تتخذ الحكومة جمیع الخطوات الالزمة التي یجب اتخاذھا من قبل الجمعیة الوطنیة في غضون  -

 شھرا، وھو قانون انتخابي جدید. 12
االنتخابات على المستویات اإلقلیمیة والمحلیة ألجھزة المتضررین من أحكام ھذا االتفاق خالل  وتجرى -

 شھرا. 18الفترة االنتقالیة، وفقا للشروط وخالل مدة أقصاھا 

16 
 



  

 الدفاع واألمن :2الملحق 
I.  التدابیر األمنیة المؤقتة 

ة االتفاق، أنھ خلق لجنة فنیة األمن الدفاع واألمن التابعة للجنة المتابع تحت رعایة اللجنة الفرعیة
)STC) الذي یتضمن وظائف اللجنة الفنیة المشتركة األمن (CTMS بعد اتفاق واغادوغو ومددت (

 في الجزائر العاصمة 2014سبتمبر  16
 

 والمختلطة فرق المراقبة CTS. المشاركة الفعالة لممثلي الحكومة والتنسیق ومنھاج أ)
 عة، بما في ذلك الھوائیات في المناطق) الموسEMOVsوالتأكید ( 
 
 .CTSمھمتھا الموسعة إلى التنفیذ الفعال لل CTMSوستواصل  -
ستة ممثلین من القوات المسلحة واألمن من مالي. ثالثة ممثلین من التنسیق وثالثة  CTSیتضمن  -

 ممثلین للمنھاج. وسوف تشمل
ن كل عضو من أعضاء فریق ) وممثل عCTS(بما في ذلك رئیس  MINUSMAممثالن عن ـ 

 الوساطة والقوات الدولیة.
 ھو المسؤول على وجھ الخصوص: CTSو -
 النار بین الطرفین اطالق -وقف  وضع -
 النار –عن االنتھاكات المحتملة لوقف  -
 تحدیث والتحقق من الترتیبات األمنیة. - 
 إلى التعرف والتحقق من مواقع المعسكرات. و  ـ
 إدماج المقاتلین السابقین یة العملتقنیا دعم  -

 ودوریات مشتركة ب. تنفیذ آلیة التنسیق التشغیليـ 
 آلیة التنسیق التشغیلیة CTSیوما من توقیع االتفاق، ینشأ بموجب ھذا تحت رعایة و 60في غضون  -

 ودوریات مشتركة.
- CTS ) اقتراح اختصاصات تفصیلیة آللیة التنسیق التشغیلیةJIینھا ومھامھا. سوف )، بما في ذلك تكو

اختصاصات تحدید على أساس شامل وتوافقي، وعدد من ممثلي القوات المسلحة واألمن والتنسیق 
 .OMCومنھاج داخل 

سوف یتم تنسیق ھذه اآللیة من قبل ضابط من القوات المسلحة واألمن یساعده ممثل لجنة التنسیق  -
 وممثل عن المنھاج؛

 مع القوات الدولیة؛ وزارة التجارة ستعمل بشكل وثیق -
وزارة التجارة مسؤولة عن تخطیط وتنفیذ دوریات مشتركة بما في ذلك أفراد القوات المسلحة واألمن  -

وقوات بحضور  MINUSMAوالتنسیق مالي ومكونات منصة مع، إذا لزم األمر، وممكن، ودعم 
تعقد أول دوریة مشتركة في الدولیة (مصطلحات ومنطقة الجدول الزمني دوریة یحدده وزارة التجارة). 

 من توقیع االتفاق؛ 60موعد أقصاه یوم 
ھو مسؤول أیضا عن تخطیط وتنسیق جمیع اإلجراءات وتحركات المقاتلین لمدة عملیة  OMCو -

 التجمیع.

و زارة التجارة و تقدیم خطة لتنفیذ الترتیبات األمنیة ل  CTSیوما من توقیع االتفاق،  60في غضون  -
الذي دوریات مشتركة سیكون لھا دور رئیسي في تأمین عملیة التجمیع / إعادة تجمیع  شمال مالي ،

والتسریح. وتھدف ھذه الخطة لمنع / تقلیل أي فراغ أمني قبل وأثناء و بعد عملیة التجمیع والتكامل 
 . كانتون، والتكامل ونزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماجو

 ج. تجمیع
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وضع اللمسات األخیرة على تحدید والتحقق  CTSوقیع االتفاق، سوف یوما من ت 30في غضون  -
إطالق تطویر ھذه  MINUSMAمن مواقع المعسكرات / إعادة تجمیع وتسریح المقاتلین. و

یوما وسیتم تسلیمھا كما یتم  120المواقع، التي ینبغي أن تكون جاھزة في غضون مدة أقصاھا 
 بناؤھا.

وفقا  2014فبرایر  18تحدیث اإلجراء یوم  CTSالتفاق، سوف یوما من توقیع ا 30في غضون  -
 التجمیع مع تدابیر من ھذا االتفاق، وتعیین التاریخ الفعلي لبدایة التجمیع.

والقائمة النھائیة مصدقة من  CTSیوما من توقیع االتفاق، تقدم الحركات إلى  30في غضون  -
 التحدیث. 2014فبرایر  18اإلجراء من  المقاتلین وأسلحتھم على أساس المبادئ المحددة في

IIدمج المقاتلین السابقین . 

 یوما من توقیع االتفاق، فإنھ سیتم تشكیل لجنة 60خالل 

لجنة التكامل، والتي ستضم ممثلین عن القوات المسلحة واألمن، والتنسیق ومنھاج، سوف نعمل في  -
 تعاون وثیق مع لجنة المتابعة من االتفاق؛

د تركیبة، والغرض وطریقة عملھا لجنة التكامل تحت سلطة رئیس الجمھوریة الذي مرسوم سیحد -
 سیعین، توافقي المختص الذي سیرأس.

وضع  RSSیوما من توقیع االتفاق، والتكامل الھیئة بالتنسیق مع المجلس الوطني لل 90في غضون  -
في ذلك داخل القوات المسلحة  معاییر والحصص وشروط دمج المقاتلین في الھیئات المكونة للدولة بما

 واألمن ورتبة المواءمة؛
وعلى ھذا األساس، فإن تحركات تقدیم قائمة بأسماء مرشحیھا للمقاتلین التكامل والحكومة ستتخذ  -

التدابیر المناسبة لتحقیق التكامل في غضون فترة ال تتجاوز ستة أشھر من تاریخ توقیع االتفاق، تحت 
 .RSSمجلس الوطني للإشراف لجنة التكامل وال

سوف تقدم مقترحات حول كیفیة تخصیص  RSSتكامل الھیئة بالتنسیق مع المجلس الوطني لل -
درجات وإعادة التصنیف. وسوف تعاد أعضاء الضباط السابقین من الحركات المسلحة وقوات األمن 

عدم إدراجھا تكون  على األقل نفس الدرجات. وأولئك الذین ال یستوفون شروط وأولئك الذین یختارون
 مؤھال للحصول على معاش، على معاش التقاعد أو العجز النسبي أو ترتیبات أخرى حسب االقتضاء.

III)نزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماج و .DDR یوما من توقیع االتفاق، فإنھ  60) في غضون
   DDR  سیتم تشكیل لجنة وطنیة لل

العمل في تعاون  مل ونزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماجكانتون، والتكاسوف اللجنة الوطنیة -
 وثیق مع لجنة المتابعة من االتفاق؛

كانتون، والتكامل ونزع السالح والتسریح مرسوم سیحدد تركیبة، والغرض وطریقة عملھا لجنة -
 الوطني تحت سلطة رئیس الجمھوریة الذي سیعین، توافقي المختص الذي سیرأس. وإعادة اإلدماج

ھیئة سیاسیة  كانتون، والتكامل ونزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماجسوف تشمل اللجنة الوطنیة -
رفیعة المستوى، واللجان الفرعیة الفنیة تعمل بالتوازي وبالتعاون، فضال عن الوحدات التشغیلیة في 

 األقالیم.
سلحة واألمن، والتنسیق ومنھاج، اللجان الفنیة من خبراء وممثلین عن القوات الم ---تتكون الفرعیة  -

 فضال عن الوزارات المعنیة وممثلي المجتمع المحلي

كانتون، والتكامل ونزع السالح والتسریح وإعادة یوما من توقیع االتفاق، واللجنة 120في غضون  -
السالح كانتون، والتكامل ونزع الوطنیة، بالتعاون مع لجنة المتابعة من االتفاق، اعتماد برنامج اإلدماج

وطنیة شاملة ومتماسكة ومقبولة من الجمیع، بما في ذلك االحتیاجات تعبئة  والتسریح وإعادة اإلدماج
 الموارد.
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 وشركاء آخرین. MINUSMAاالستفادة من الدعم التقني من  DDRاللجنة الوطنیة لل -
قبل الحكومة بدعم  والمكاتب اإلقلیمیة من DDRوسوف تتحمل تكالیف التشغیل من اللجنة الوطنیة لل - 

 من الشركاء.
مع الدعم المطلوب من  كانتون، والتكامل ونزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماجسیتم تنفیذ برنامج -

 جمیع فروع الحكومة المالیة والشركاء.
 
IV إعادة انتشار القوات المسلحة واألمن . 

  
، سوف یقترح على اللجنة CTSل یوما من توقیع االتفاق، وزارة التجارة، من خال 60في غضون 

الفرعیة للدفاع واألمن من لجنة المتابعة االتفاق، خطة والتقویم التفصیلي إعادة انتشار القوات المسلحة 
 واألمن إصالحھ في شمال مالي.

 
سیتم تستند الخطة والجدول الزمني نقل على خطة لتنفیذ الترتیبات األمنیة لشمال مالي وینبغي أن  -

 العتبار البیئة والتھدیدات واالحتیاجات األمنیة.تأخذ في ا
 وحدات إعادة تشكیل ونشر مجھزة والجواذب بالكامل من قبل الحكومة المالیة. - 
إعادة انتشار القوات المسلحة وقوات األمن أعادت تأخذ بعین االعتبار احتیاجات الحمایة للشعب  -

 ألمن الحدود ومكافحة اإلرھابواألمن الداخلي، والدفاع عن السالمة اإلقلیمیة ل

 V. إصالح القطاع 
یوما من توقیع االتفاق، مرسوم إنشاء المجلس الوطني  60الدفاع واألمن. في غضون أ) 
لزیادة تمثیل الحركات الموقعة على االتفاق ومختلف الطوائف واالتفاق على  سیرا تنقیحھا RSSلل

 اإلصالحات وخطة التنفیذ.
وإجراء تقییم مفصل لنظام الدفاع واألمن،  CN --- RSSتوقیع االتفاق، یوما من  90في غضون  -

وبدعم من الشركاء، بما في ذلك التشاور مع السكان، لتحدید المجاالت ذات األولویة إلصالح ھذا 
 القطاع.

 
أیضا مسؤولیات ومھام مختلف الجھات الفاعلة في القطاع األمني، مع  RSSتحدید  CN-RSSال -

االعتبار تنوع المناطق الجغرافیة (المدن والبلدات واألدغال والمناطق الصحراویة، وطرق األخذ بعین 
المرور، وخنق نقطة والمناطق الحدودیة) وفقا لألھداف (حمایة الشعب، والعدالة والسجن وتنفیذ األحكام، 

طن، وإدارة والكفاح ضد الكوارث الطبیعیة، وعمل ھجومي، وجمع األدلة والتحقیقات والدفاع عن الو
 الحدود، واالستخبارات، وإدارة واإلشراف على المؤسسات األمنیة، وغیرھا).

 - CN-RSS  تسعى إلى تعزیز الرقابة واإلشراف على القوات المسلحة واألمن على المستویین
 الوطني والمحلي وتعزیز احترام القانون وسیادة القانون.

 األرضیة ب. تنفیذ الشرطة 
 
 الشرطة را من توقیع االتفاقیة، سیتم اعتماد قانون إنشاء وتحدید صالحیاتشھ 12في غضون  -

اإلقلیمیة الجدیدة. فإنھ سیتم أیضا تحدید العالقات الشرطة اإلقلیمیة مع غیرھا من الھیاكل  األرضیة
 األمنیة وتكوینھا وطرق التوظیف، والتدریب، والتسلسل اإلداري وأسالیب القیادة والسیطرة.
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 )CCLS( األمنة واللجان االستشاریة المحلی ج. إنشاء
 
) CCLS( واألمن یوما من توقیع االتفاق، سیتم إنشاء أمن اللجان االستشاریة المحلیة 60في غضون  -

ومقرھا في عاصمة  اقلیملكل  CCLSبموجب مرسوم على أولویة إقلیمیة ثم على مستوى البلدیات ( 
 واحد في كل بلدیة). CCLSالوالیة 

 
الجھات الفاعلة األمن والعدالة على المستوى المحلي، بما في ذلك ممثلین عن  CCLSف تشمل سو -

الجدیدة وممثلي المجتمعات والسلطات التقلیدیة والدینیة والعرفیة، وأعضاء من  األرضیةالشرطة 
المشورة والتوصیات  CCLS ال إصدارالمجتمع المدني بما في ذلك جمعیات المرأة والشباب. سوف 

، والمساھمة في تبادل المعلومات والوعي والنظر أفضل واألمنیةالمحلیة إلى الموقع من الجھات التنفیذیة 
 لمخاوف ھؤالء السكان.

 

 وتقدیم توصیات.مرة واحدة على األقل في الشھر لتقییم الوضع األمني  CCLSیلتقي  -
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والثقافیة لتحقیق في المناطق الشمالیة  : تطبیقات ومشاریع التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة3الملحق 
 والطویلمن مالي على المدى القصیر والمتوسط 

 
I.  التدابیر المؤقتة 

بشأن الفترة االنتقالیة، ویكون اإلجراءات والمشاریع  وفقاألحكام الباب السادس من االتفاق  وفقا
في یتأثر الوضع األمني  التالیة التي حددتھا األطراف بموجب ختم االستعجال واألولویة للسكان

 الشمالیة من مالي: األقالیم
 التعلیم والتدریب  .1

 غاو وتمبكتو وكیدال. األقالیمفي جمیع  2015 --- 2014تنظیم السنة الدراسیة في عام  -
 .األقالیم تحدیث الدولة من اللعب في جمیع مدارس -
ل داخل توزیع المواد الغذائیة مدارس في افتتاح فصو 314تعزیز وظائف المقاصف المدرسیة في  -

 والمعدات المناسبة.
 تعزیز وظائف المدارس حسب: 

 إعادة تأھیل المرافق المتضررة  -
 توفیر من المواد المدرسیة (بما في ذلك معدات الترفیھ) ومستلزمات المدارس؛ و -
عودة الفعالة والسریعة في مناطق غاو وتمبكتو وكیدال جمیع المعلمین نقلھم إلى   -

 ء أخرى من مالي مع حوافز للعودة.أجزا
 في أكادیمیات تمبكتو وغاو. DEFمحاذاة الطلبة المقبولین في   -
 لتوظیف معلمین عقد لمدة التدخل.  -

 بناء وتجھیز أماكن مؤقتة للتعلم (وكلوا)؛  -
 التأكد من تسجیل وإدارة الطلبة المقبولین في كلیات باك في التدریس -

المحلیة لدعم عودة واإلبقاء على األطفال، وخاصة الفتیات، إلى المدرسة  تعبئة وإشراك المجتمعات  -
 في المناطق المتضررة.

 الزراعیة الرعویة كیدال وتمبكتو. ---بناء وتجھیز مركز التدریب المھني  -
 تنظیف مركز التدریب المھني لتعزیز الزراعة في منطقة الساحل غاو. -

 الصحة:.  2
 واإلقلیمیة المستشفیات.) بواسطة: CSCom ،CSRefالصحیة ( تعزیز وظیفة المرافق - 

 التوظیف المواد التقنیة / المعدات والمنتجات الصحیة  -
 توفیر وظیفة من مستوى حزمة الرعایة،ى -
)، تمبكتو 3إعادة تأھیل وتجھیز المرافق الصحیة غیر وظیفیة في مناطق غاو ( -

 ).5) وكیدال (3(
انتقلت الى المناطق من خالل تقدیم حوافز  ---الشخصیة  تنظیم عودة الصحي االجتماعي - 

 (مكافآت، تعلیمات التثبیت، ...) وآمنة؛
تجنید وجعل المرافق الصحیة المتاحة التعاقد مع ضباط الطبیة لتعزیز خدمات الرعایة وتحسین  -

 التغطیة الصحیة لمدة التدخل.
عیون والجراحة) في المستشفیات اإلقلیمیة من تنظیم أیام طبیة للرعایة المتخصصة (أمراض القلب وال -

 قبل الممارسین المستشفیات الوطني؛
تحسین الوصول إلى الخدمات المالیة من السكان إلى المرافق الصحیة من خالل تكالیف إدارة الرعایة  -

 لألشخاص المعوزین والعائدین.
 عالجیة من خالل الفرق الجوالة.تعزیز أنشطة االستراتیجیات المتقدمة في الرعایة الوقائیة وال -
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إنشاء أنظمة الفحص والمراجع وضد حاالت المرجعیة والقرار ن حمولة من األطفال الذین یعانون  - 
 من سوء التغذیة الحاد

 الثالث وتطویر جھاز االستجابة؛ األقالیمضمان مراقبة األوبئة في  -
عدة االجتماعیة على التوالي في كیدال وغاو بدء بناء وتجھیز المراكز الصحیة ثالث المجتمع والمسا -

 وتمبكتو.
 
 الھیدرولیكیة. 3

 إعادة تأھیل نقاط المیاه (اآلبار، واآلبار الرعویة)؛ -
 إعمال الحفر في كیدال. - 
 و.واغاإلعمال من الحفر  -
 خزان تمبكتو. ---تحقیق بئر  -
 

 انتعاش االقتصاد المحلي  .4
 اعي والحیواني من خالل:تقدیم الدعم إلنعاش اإلنتاج الزر  -
 إحیاء األنشطة العائلیة وتربیة المجتمع.  -
 توزیع المدخالت الزراعیة؛  -
 تنظیم حمالت التطعیم وعالج الثروة الحیوانیة؛  -
 المناطق مضخات إصالح الدراجات الناریة المتقدمة؛  -
، إنشاء أنشطة مدرة للدخل للنساء والشباب في مجاالت الزراعة، وتربیة الحیوانات  -

 والتجارة الصغیرة، والصید والحرف الیدویة.
-  

 أسالیب التنفیذ:
احتفظ في الشفافیة،  ---وافقت الحكومة على تنفیذ اإلجراءات والمشاریع التي   -

بالتشاور مع شركائھا في عملیة الجزائر العاصمة وبمشاركة المجتمعات المحلیة 
 المعنیة.

الیة لتنفیذ ھذه األعمال والمشاریع بما تلتزم الحكومة لتعبئة الموارد البشریة والم  -
 في ذلك من خالل استخدام فرص التمویل التي یوفرھا الشركاء التقنیین والمالیین.

 
لجنة » االقتصادي والثقافي ---"قضایا التنمیة االجتماعیة  ---اللجنة الفرعیة   -

المشاریع. المتابعة ستكون مسؤولة عن الرصد والتقییم الدوري لتنفیذ ھذه األعمال و
اللجنة المشتركة سوف تتألف من ممثلي األحزاب إلى الوساطة، وممثل واحد لكل 

طرف. قد االستفادة من أي الشخص الذي سیتم العثور مفیدة في العمل الرأي. وستعقد 
 اجتماعات تقییمھا حسب الضرورة، بناء على مبادرة من الوساطة؛

 
ة في دعم تنفیذ اإلجراءات والمشاریع إن المجتمع مدعوة إلى أن تكون متورطة بشد  -

 المدرجة في ھذا المرفق؛
 

تلتزم الحكومة بضمان، من خالل اھتماما خاصا، وحمایة وإعادة تأھیل وتعزیز   -
الفئات االجتماعیة الضعیفة، بما في ذلك األسر التي یعیلھا أطفال واألیتام، واألطفال 

ھا نساء والجانحین األحداث، المصابین بصدمات نفسیة واألرامل وأسر التي تعول
 وجسدیا وعقلیا، الخ
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تنفیذ ھذه األعمال والمشاریع ستكون بقدر یمكن أن یكون بھدف ضمان الروابط   -
الدینامیكیة الفعالة بین األنشطة في تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة العاجلة والتدابیر األطول 

الفقر وتحقیق األھداف اإلنمائیة  أمدا من االنتعاش االقتصادي، النمو المستدام والحد من
 لأللفیة؛

 
یجب على األطراف أن تمتنع عن أي عمل أو مبادرة من المرجح أن یعطل أو   -

 تتداخل مع تنفیذ ھذه األعمال والمشاریع؛
 

تتعھد األطراف لضمان حریة الوصول واألمن لموظفي الدولة، ومقدمي الخدمات   -
 المعنیة والعاملین في المجال اإلنساني.

 
II. والطویل التدابیر في المدیین المتوسط 

میة وكجزء من استراتیجیة محددة للتنمیة المشار إلیھا في الباب الرابع من االتفاق المتعلق التن 
االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة في الشمال، خطط خاصة لعدة سنوات لتنمیة المنطقة وسیتم تنفیذ 

 بعد: ---برزھا تنفیذ اإلجراءات والمشاریع التي الشمالیة من مالي وستشمل أ األقالیم
 

 یكون ھناك ما یلي: من أجل التنمیة الریفیة واألمن الغذائي والبیئة، وسوف
 
 تقدیم الدعم لمنتجي البذور واألسمدة وغیرھا من المدخالت.  -

ز الصحة الحیوانیة وذلك تعزی -دعم الخدمات التقنیة إلعادة ھیكلة الموارد الوراثیة الحیوانیة والنباتیة.   -
 من خالل إعادة تأھیل الھیاكل البیطریة اإلقلیمیة والمحلیة؛

 تحسین التغطیة الصحیة للثروة الحیوانیة في كل منطقة؛  -
 توفیر المواد خدمة والموارد اللوجستیة والمعدات الفنیة والدعم لعودة موظفي الدعم التقني؛ -
 األقفاص العائمة والبرك تخزین الممارسات؛الترویج لألحواض السمك الصغیرة، و -
 توزیع الغذاء للسكان األكثر ضعفا في من انعدام األمن الغذائي؛ -
 تعزیز كفاءة نظام سالمة األغذیة الوطني؛ -
 تعزیز نظام اإلنذار المبكر للتعامل مع األزمات وحاالت الطوارئ الغذائیة السلطة. -
 الیة والحبوب المشترك البنوك.بناء القدرات من األمن القومي الم -
 تورید المواد الغذائیة للسكان األكثر ضعفا؛ -
تعزیز سیولة التبادالت بین السكان وتلك الموجودة في مناطق العجز من فائض المنتجات مناطق  - 

 الحبوب؛
 تقدیم الدعم إلنتاج وتسویق الماشیة المحلیة؛ - 
واألسلحة النھر والبحیرات ع العین والبرك وقنوات المعركة ضد ما یصل اإلطماء النیجر نھر،  - 

 العرض؛
 تنفیذ حمایة مزارع ضفاف األنھار والمزارع إنتاج األخشاب لتلبیة األخشاب یحتاج التدفئة والخدمة؛ -
 .---حمایة الحیاة البریة والموائل في تطویر السیاحة البیئیة  -
 الجراد. المحاربة ضد-
 الحقل الرعوي. ---الزراعیة في  والمساعدة في مجال البحوث -
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 سیكون ھناك ما یلي: في إطار برامج التحفیز لالقتصاد المحلي،
 
 وإعادة اإلدماج االقتصادي من الشباب والنساء ومنظماتھم في سیاق مبادرات خاصة الجماعیة؛ -
تصاد االجتماعي تشجیع األنشطة المدرة للدخل لفائدة الشباب والنساء تجمیعھا في الشركات من االق -

 (جمعیات أو تجمعات
 الفائدة (االقتصادیة والتعاونیات)؛

إلنعاش االقتصاد المحلي وتعزیز فرص  ---تقدیم الدعم إلنشاء األعمال التجاریة الصغیرة في المجتمع  -
 العمل؛

 ا النشطة.بناء مھارات الشباب والنساء في وئام مع االحتیاجات الحقیقیة لالقتصادات المحلیة ومشاركتھ -
 تقدیم الدعم اللتعاونیات والشركات التي یمكن أن تولد -
 فرص العمل، من خالل الدعم المالي وغیر المالي تكییفھا الحتیاجاتھم.  
 األجریة جال األعمالالتدریب والدعم اإلداري، وتركز في المقام األول على قدرة ر - 
 ، وبدء األنشطة المدرة للدخل.-
 لحرفیین.تنظیم أفضل من ا -
 إنشاء الحرفي القرى في المناطق الشمالیة من مالي. -
 الحصول على االئتمان ووسائل اإلنتاج؛ -
 خلق فضاء تبادل والمعارض في منظور التكامل شبھ اإلقلیمي؛ -
إنشاء برنامج دعم ریادة األعمال للخریجین والشابات والتدریب وإدماج الشباب خارج المدرسة  -

 وخارج المدرسة.
 تحسین اإلنتاجیة والقدرة التنافسیة من الحرفیین والمؤسسات الحرفیة من خالل التدریب؛ -
 إنشاء أنشطة مدرة للدخل. -
 الحصول على المدخالت وإنشاء قنوات التسویق؛ -
تشجیع األنشطة االقتصادیة المتعلقة بالقطاع الثقافي مثل السیاحة الثقافیة واألحداث ور الثقافي  -

 لفنیة.المنتجات ا
 تطویر خدمات التمویل الصغیر. -
 تشجیع الصناعات االستخراجیة (البحث واالستكشاف واالستغالل) في المناطق الشمالیة. -
 
 تطویر البنیة التحتیة األساسیة، سیكون ھناك ما یلي:ن مجال م
 
 تحقیق الطرق: -

 كیدال وغاو وتمبكتو في الطریق عبر الصحراء؛ الحاق  •
 توسىغاوو ـ بوریم ـ  •
 كیدال ـ بوریم •
 تیمیاوین (الحدود الجزائریة)؛ -كیدال  •

 برج باجي مختار. -تیسالیت  - آنیفیس
 كیدال میناكا •
 النیجر.أندیرابوكانالحدود  ---وأنسونغ ـ میناكا •
 تمبكتو. --- غوما كورى •
 تمبكتو. -دوانزا  •
 غاو (إعادة تأھیل) ---دوانزا •
 .راروس -غورما  -غونسي •
 تتحمل  •

24 
 



  

 اكا. -ریانزيكو -  طریق •
 .یووارو -وكتینی --- جا - جافارابى -منیة  طریق  •
 حدود النیجر. - طریق •
•  
 الحدود بوركینا فاسو. - تیسیت -أنسونغو طریق •
 فاساال. -لیرى •

 
 م.غنداإن تحقیق المطارات كیدال تیسالیت تاودیني، میناكا وغاو (إعادة تأھیل)  -
، غاو ومیناكا، كیدال، نیافونكى، مثال، غندامدینتي تمبكتو، تنفیذ محطات الطاقة الشمسیة والدیزل في م -

 ، لیري.یووارو، تیننكو، بوریمدوانزى، أبیبارى، تن إیساكو، أنسونغو، راروستیسالیت، جورما 
 الشمالیة الثالث لھذا المشروع الھیكلي اإلقلیمي عبر الصحراء خط أنابیب الغاز. األقالیمربط  -
 .یوواروو یريتوقف بامبا، دء أرصفة في النھر یبنا -
 تحت تحسین فرص الحصول على الخدمات االجتماعیة األساسیة، سیكون ھناك ما یلي:ـ 
 إن استمرار إعادة تأھیل المرافق الصحیة تدھورت والبناء ومراكز الصحة المجتمعیة الجدیدة المعدات؛ -
 بناء مستشفى إقلیمي في كیدال ومیناكا. -
 من الشمال إلى برامج المنح الدراسیة زیادة الوصول للطالب -

 التعلیم التعاوني؛
تعزیز توفیر الرعایة للسكان في المناطق البدویة، ونشر فرق متنقلة متعددة االستعماالت المتنقلة لتقدیم  -

 الرعایة الوقائیة والعالجیة.
 ألساسیة في المجتمع.تنفیذ المجاالت االستراتیجیة المتقدمة في مجال الصحة واستراتیجیة الرعایة ا -
 بناء مدارس جدیدة تحت إدارة المدرسة في مناطق تمبكتو وغاو وكیدال. -
 دعم لتشغیل المقاصف المدرسیة. -
 تخصیص المعلمین إلى المدارس من حیث الجودة وبأعداد كافیة. -

 تخصیص اللوازم المدرسیة الطالب والكتب المدرسیة والمواد التدریبیة المعلمین. -
 ق برنامج اتصاالت شامل لدعم اإلنفاق على األطفال، وخاصة الفتیات، إلى المدرسة.إطال -
 تطویر المراكز الجامعیة في المناطق الشمالیة مع إنشاء كلیات وفقا لھ معین كل من قال األقالیم؛ -
 تسارع المركزیة التعلیم العالي من خالل تنفیذ مؤسسات التعلیم العالي في الشمال. -
 تأھیل مراكز التدریب والخدمات الالمركزیة العمل في مناطق كیدال وغاو وتمبكتو. إعادة -
 إنشاء مدرسة فنیة عامة في كل منطقة؛ -
 بناء مركز للتدریب المھني من قبل دائرة في الشمال. -
 تورید المیاه إلى السكان المستضعفین الشرب. -
 تعزیز إمدادات المیاه لمدینة غاو. -
 ات المیاه لمدینة تمبكتو.تعزیز إمداد -
 كیدال.-تبزاز ---إیسیري االنتھاء من قناطر قانون الجنسیة قانون الجنسیة  -
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 في مجال الثقافة، سیكون ھناك ما یلي:
 إعادة تأھیل ودعم البعثات اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة خدمات الثقافة، والثقافیة تمبكتو وغاو وفاق سوق. -
 التراث ، والصناعة الثقافیة؛   لتخصصات حول قضایا الثقافة، منتشجیع البحوث متعددة ا -
الشمالیة عبر التدفقات الثقافیة  االقالیمتعزیز الحوار بین الثقافات من خالل إحیاء الفعالیات الثقافیة في  -

 و الوطنیة أسابیع ، بینالیات الفنیة والثقافیة والمھرجانات.
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