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  )٢٠١٠ (١٩١٠القرار     
  

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٨، املعقودة يف ٦٢٦٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     
    

  ،إن جملس األمن  
   إىل مجيع قراراته وبيانات رئيسه السابقة املتعلقة باحلالة يف الصومال،إذ يشري  
) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤إىل قراراتـــــه وإذ يـــــشري   

) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥بــشأن محايــة املــدنيني يف الرتاعــات املــسلحة، وقراراتــه   
 ١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢بــــشأن املــــرأة والــــسالم واألمــــن، وقراريــــه ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و
  بشأن األطفال والرتاع املسلح، ) ٢٠٠٩(

 احترامــــه لــــسيادة الــــصومال وســــالمته اإلقليميــــة واســــتقالله      وإذ يعيــــد تأكيــــد   
  ووحدته، سيالسيا

   التزامه بإجياد تسوية شاملة ودائمة للحالة يف الصومال،وإذ يكرر تأكيد  
 دعمـه الكامـل لعمليـة جيبـويت للـسالم الـيت تـوفر إطـارا للتوصـل إىل            وإذ يكرر تأكيد    

 وإذ يـسلم   عن تأييده للميثـاق االحتـادي االنتقـايل،          وإذ يعرب حل سياسي دائم يف الصومال،      
 علـى   وإذ يـشدد  حلة والنهوض باحلوار فيمـا بـني أبنـاء الـشعب الـصومايل              بضرورة حتقيق املصا  

أمهيـة التوصـل إىل إقامـة مؤسـسات نيابيـة عريــضة القاعـدة، مـن خـالل عمليـة سياسـية تــشمل           
  اجلميع يف هناية املطاف،

 بإســـهام بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف الـــصومال يف جهـــود إحـــالل الـــسالم وإذ يـــشيد  
 عــن تقــديره حلكــوميت أوغنــدا وبورونــدي     وإذ يعــربيف الــصومال،  واالســتقرار الــدائمني  

 أي أعمال عدائيـة     يدين وإذملواصلتهما املسامهة بقوات يف بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال،          
  حيال بعثة االحتاد األفريقي واحلكومة االحتادية االنتقالية،
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 وإذ يعيـد تأكيـد    د عبد اهللا     على املمثل اخلاص لألمني العام، السيد أمحدو ول        وإذ يثين   
  دعمه القوي جلهوده،

 بالبيــان الــذي أصــدره جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي يف  وإذ يرحــب  
، والـذي جيـدد فيـه واليـة بعثـة االحتـاد             ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثـاين   ٨ املعقودة يف    ٢١٤جلسته  

  األفريقي يف الصومال لفترة إضافية قدرها اثنا عشر شهرا،
ــد    ــد تأكي ــها وجتهيزهــا     وإذ يعي ــصومالية وتدريب ــوات األمــن ال ــشكيل ق ــة إعــادة ت  أمهي

واالحتفاظ بعناصرها، ملا يتـسم بـه ذلـك مـن أمهيـة حيويـة يف حتقيـق اسـتقرار طويـل األمـد يف                         
 أمهيـة أن يـوفر اجملتمـع الـدويل، يف هـذا الـصدد، الـدعم علـى حنـو منـسق              وإذ يؤكد الصومال،  

  سن التوقيت،ومتواصل يتوخى فيه ح
 بشدة على سـرعة صـرف األمـوال الـيت مت التعهـد يف املـؤمتر الـدويل املعـين              وإذ يشجع   

 بتقـدميها دعمـا للمؤسـسات     ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٢٣بالصومال الـذي عقـد يف بروكـسل يف          
 أمهيـــة تـــوافر التمويـــل وإذ يـــدركاألمنيـــة الـــصومالية وبعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف الـــصومال، 

  ادية االنتقالية وللبعثة يف الوقت املناسب وعلى حنو معلوم،للحكومة االحت
دعمـه  وإذ يعيد تأكيـد      قلقه البالغ إزاء استمرار القتال يف الصومال،         وإذ يكرر تأكيد    

  للحكومة االحتادية االنتقالية، 
ــدين   ــة     وإذ ي ــة وبعث ــة االنتقالي ــة الــيت تتعــرض هلــا احلكومــة االحتادي  اهلجمــات اإلرهابي
ألفريقي ويتعرض هلا السكان املدنيون على يد اجلماعات املـسلحة واملقـاتلني األجانـب        االحتاد ا 

الذين يقوضون السالم واالستقرار يف الصومال، ويف مقدمة تلـك اجلماعـات حركـة الـشباب،              
 أن اجلماعات املسلحة الصومالية، وخباصـة حركـة الـشباب، تـشكل خطـرا إرهابيـا                 يؤكد وإذ

  تمع الدويل، بالنسبة للصومال واجمل
 تنظـيم عمليـات فعالـة يف جمـال اإلعـالم واالتـصال اجلمـاهريي دعمـا                  أمهيـة  وإذ يؤكد   

 وإذ يعـرب  للحكومة االحتادية االنتقاليـة ولبعثـة االحتـاد األفريقـي وتوطيـدا للعمليـة الـسياسية،                 
  عن بالغ قلقه إزاء استمرار اهلجمات على الصحفيني،

 بـشدة   وإذ يـدين   تفاقم احلالة اإلنـسانية يف الـصومال          قلقه البالغ إزاء   وإذ يكرر تأكيد    
اســتهداف اجلماعــات املــسلحة يف الــصومال جلهــود إيــصال املعونــة اإلنــسانية وعرقلتــها لتلــك   

 اهلجمـات املتكـررة   يـشجب  وإذاجلهود، مما حيول دون تسليم تلك املعونـة يف بعـض املنـاطق،        
بأشـــد هلجـــة مجيـــع أعمـــال العنـــف  ن يـــديوإذ علـــى العـــاملني يف جمـــال الـــشؤون اإلنـــسانية، 

ية، يف انتـهاك للقـانون      ضد املدنيني والعـاملني يف جمـال الـشؤون اإلنـسان          املرتكبة  التجاوزات   أو
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 أمهيـة مكافحـة اإلفـالت       وإذ يعيـد تأكيـد    اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان،           
  العقاب، من

ويـل املخـصص لألغـراض اإلنـسانية         إزاء االخنفـاض احلـاد يف التم       وإذ يعرب عن قلقه     
 جبميــع الــدول األعــضاء أن تــسهم يف النــداءات اإلنــسانية املوحــدة يف وإذ يهيــبيف الــصومال 

  احلاضر واملستقبل،
 مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل والقـانون الـدويل           وإذ يدين   

طراف يف الـصومال منـوط هبـا مـسؤولية     حلقوق اإلنسان مجلةً وتفصيالً، وإذ يؤكد أن مجيع األ    
أن حتترم متاما التـزاماهتا يف هـذا الـصدد وأن تتخـذ التـدابري املناسـبة حلمايـة املـدنيني، مبـن فـيهم                        

 إىل االستنتاجات اليت خلص إليها الفريق العامل التابع جمللس األمـن      وإذ يشري النساء واألطفال   
 بــــأطراف النـــــزاع املــــسلح يف الــــصومال املعــــين باألطفــــال والنـــــزاع املــــسلح فيمــــا يتــــصل 

(AC51/2008/14)،  
ــشري   ــراره وإذ ي ــدرك، )٢٠٠٩ (١٨٩٧ إىل ق  أن اســتمرار عــدم االســتقرار يف  وإذ ي

الــصومال يــسهم يف مــشكلة القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر قبالــة الــسواحل الــصومالية،     
ة مــشكلة القرصــنة وأســباهبا يؤكــد احلاجــة إىل اســتجابة شــاملة مــن اجملتمــع الــدويل ملعاجلــ   وإذ

الدفينة، وذلك بطرق من بينها تدريب خفـر الـسواحل الـصوماليني، وإذ يرحـب بـاجلهود الـيت                   
تبذهلا جمموعة االتصال املعنية مبكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، والـدول واملنظمـات              

  الدولية واإلقليمية،
ــؤرخ   وإذ يرحــــب   ــام املــ ــني العــ ــر األمــ ــان٣١ بتقريــ ــسمرب /ون األول كــ  ٢٠٠٩ديــ

(S/2009/684)              وبتوصيته بأن تواصل احلكومة االحتادية االنتقالية الصومالية، بـدعم مـن اجملتمـع 
  الدويل، العمل على املسارين السياسي واألمين ومسار االنتعاش،

   أن احلالة يف الصومال تشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني يف املنطقة،وإذ يقرر  
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،صرفوإذ يت  
ــرر  - ١   ــىت      يقـ ــي، حـ ــأن ُتبقـ ــي بـ ــاد األفريقـ ــضاء يف االحتـ ــدول األعـ ــأذن للـ  أن يـ

ــاين  ٣١ ــاير /كــانون الث ــصومال الــيت ســيؤذن هلــا     ٢٠١١ين ــة االحتــاد األفريقــي يف ال ، علــى بعث
 مـــن ٩هـــا يف الفقـــرة  مجيـــع التـــدابري الالزمـــة ألداء واليتـــها احلاليـــة املنـــصوص علي      باختـــاذ
  ؛)٢٠٠٧ (١٧٧٢ القرار
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زيـادة  و إىل االحتاد األفريقي اإلبقاء على البعثة اليت نشرها يف الصومال      يطلب  - ٢  
 فـرد، مبـا يعـزز قـدرهتا علـى أداء            ٨ ٠٠٠قوامها حبيث يصل إىل القوام املأذون به أصال ويبلـغ           

  واليتها بالكامل؛
ن تواصــل مــساعدة احلكومــة االحتاديــة     إىل بعثــة االحتــاد األفريقــي أ  يطلــب  - ٣  

االنتقاليــة علــى تطــوير قــوة الــشرطة الــصومالية وقــوة األمــن الــوطين، واملــساعدة علــى إدمــاج    
الوحـــدات الـــصومالية الـــيت تلقـــت التـــدريب مـــن دول أعـــضاء أو منظمـــات أخـــرى داخـــل    

  وخارجه؛ الصومال
ر  إىل األمـــــني العـــــام أن يواصـــــل، حـــــسبما دعـــــا إليـــــه القـــــرا      يطلـــــب  - ٤  
ــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال حــىت   )٢٠٠٩( ١٨٦٣ ــاين ٣١، تزويــد بعث ــاير / كــانون الث ين
، مبجموعة من عناصر الدعم اللوجـسيت تـشمل معـدات وخـدمات مـن بينـها خـدمات           ٢٠١١

الدعم اإلعالمي، ولكنها ال تـشمل حتويـل األمـوال، علـى حنـو مـا ورد بيانـه يف رسـالة األمـني                        
 جملــس األمــن، ومبــا يكفــل املــساءلة عــن إنفــاق أمــوال األمــم املتحــدة       إىل(S/2009/60)العــام 

  والشفافية يف هذا الصدد؛
 الـــدول األعـــضاء علـــى دعـــم بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف الـــصومال   يـــشجع  - ٥  

  ومؤسسات القطاع األمين الصومالية وذلك بتوفري املعدات املناسبة والضرورية؛
ي كفالــة اســتخدام مجيــع املعــدات واخلــدمات  إىل بعثــة االحتــاد األفريقــيطلــب  - ٦  

املقدمة يف إطار جمموعة عناصر الدعم، بشفافية وفعالية حبيث تليب األغراض اليت ُتقدم ألجلـها،               
تقريرا عن طريقـة اسـتخدام تلـك         العام   األمني إىل االحتاد األفريقي أن يقدم إىل        كذلك ويطلب

  واالحتاد األفريقي؛ املتحدة األمم بني املعدات واخلدمات وفقا ملذكرة التفاهم املربمة
ــام األمـــني إىل يطلـــب  - ٧   ــشورة    العـ ــداء املـ ــتقين وإسـ ــدعم الـ ــدمي الـ ــلة تقـ مواصـ

ــق         ــق فري ــك عــن طري ــشرها، وذل ــة ون املتخصــصة لالحتــاد األفريقــي يف ســياق التخطــيط للبعث
  الكائن يف أديس أبابا؛ املتحدة ألممالتخطيط التابع ل

ــدول األعــضاء وحيــث  - ٨   ــة علــى ســرعة اإلســهام    ال ــة والدولي املنظمــات اإلقليمي
االســتئماين لبعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال، ويــشجع   املتحــدة األمــمبــسخاء يف صــندوق 

واالحتـاد األفريقـي لكفالـة سـرعة تـوفري           املتحدة   األمماجلهات املاحنة على العمل عن كثب مع        
ــالء االهتمــام     ــوال واملعــدات املناســبة، مــع إي ــة    األم ــود البعث ــات جن ــسألة مرتب بوجــه خــاص مل

  وتكاليف املعدات اململوكة للوحدات؛
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 املتحـدة   ألمم إىل إعالن النوايا املتعلق بإنشاء عملية حلفظ السالم تابعة ل          يشري  - ٩  
، ويالحــظ أن أي قــرار بنــشر عمليــة مــن هــذا )٢٠٠٩ (١٨٦٣علــى النحــو الــوارد يف القــرار 

 ١٦املـؤرخ    العام   األمنين مجلة أمور، الشروط املبينة يف تقرير        القبيل ال بد أن ُتراعى فيه، ضم      
أن يتخـذ اخلطـوات احملـددة يف         العـام    األمـني  إىل   ويطلب،  )S/2009/210 (٢٠٠٩أبريل  /نيسان

  التقرير؛ رهنا بالشروط املبينة يف هذا) S/2009/210( من تقريره ٨٦-٨٢الفقرات 
لبعيـد يتوقـف علـى قيـام احلكومـة           على أن أمن الـصومال علـى املـدى ا          يشدد  - ١٠  

االحتادية االنتقاليـة فعليـا بإنـشاء قـوة لألمـن الـوطين وقـوة للـشرطة الـصومالية، يف إطـار اتفـاق                        
  جيبويت، ومتشيا مع استراتيجية أمنية وطنية؛

ــسامهة       حيــث  - ١١   ــرعة امل ــى س ــة عل ــة الدولي ــات اإلقليمي ــضاء واملنظم ــدول األع  ال
االســتئماين للمؤســسات األمنيــة الــصومالية، وعلــى تقــدمي  ة  املتحــداألمــمبــسخاء يف صــندوق 

املساعدة لقوات األمـن الـصومالية، بطـرق منـها، تدريبـها وجتهيزهـا بالتنـسيق مـع بعثـة االحتـاد             
  ؛)٢٠٠٧ (١٧٧٢ من القرار ١٢و ) ب (١١األفريقي، مبا يتفق والفقرتني 

ــام األمــني إىل يطلــب  - ١٢   ــساعدة إىل  الع ــة  أن يواصــل تقــدمي امل ــة االحتادي  احلكوم
االنتقالية يف سـياق إقامـة املؤسـسات األمنيـة االنتقاليـة، مبـا فيهـا قـوة الـشرطة الـصومالية وقـوة                        
األمن الوطين، وأن يواصل دعم احلكومة االحتادية االنتقاليـة يف وضـع اسـتراتيجية أمنيـة وطنيـة                  

ع الـسالح والتـسريح   جتسد احترام سيادة القانون ومحاية حقوق اإلنسان، وتـشمل خططـا لـرت          
وإعادة اإلدماج، وقدرات يف جمال العدالة والسجون، واإلطار القانوين والسياسي العام الـالزم             

  لتشغيل قوات األمن، مبا يف ذلك إقامة آليات للحوكمة والفرز والرقابة؛
ــددا  - ١٣   ــرة  يؤكـــد جمـ ــة مبوجـــب الفقـ ــدابري املفروضـ ــرار ٥ أن التـ  ٧٣٣ مـــن القـ

ــرد )١٩٩٢( ــيت ت ــد مــن التفــصيل يف الفقــرتني   ، وال ــرار  ٢ و ١ مبزي ) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ مــن الق
 مــن ١٢و ) ب (١١تــسري علــى املــساعدة الفنيــة واإلمــدادات الــيت تقــدم، وفقــا للفقــرتني   ال

، إىل احلكومة االحتادية االنتقالية، ألغراض تطـوير مؤسـسات القطـاع         )٢٠٠٧ (١٧٧٢القرار  
مليـة جيبـويت للـسالم ورهنـا بـإجراء اإلخطـار املـبني يف        األمين التابعة هلا، وذلك مبا يتفـق مـع ع    

  ؛ )٢٠٠٧ (١٧٧٢ من القرار ١٢الفقرة 
ــرر  - ١٤   ــويت       يك ــاق جيب ــم اتف ــصومالية إىل دع ــراف ال ــع األط ــه جلمي ــد دعوت  تأكي

ويطالب بإهناء مجيع األعمال العدائية وأعمـال املواجهـة املـسلحة وحمـاوالت تقـويض احلكومـة                 
   االحتادية االنتقالية؛

 جبهود احلكومة االحتادية االنتقالية يف سبيل املصاحلة، وحيث احلكومـة           يرحب  - ١٥  
االحتاديــة االنتقاليــة علــى أن تواصــل هــذه اجلهــود وتعززهــا يف إطــار اتفــاق جيبــويت مــع كــل     
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 إىل األمـني العـام أن يواصـل، مـن     ويطلباجلماعات الراغبة يف التعاون واملستعدة لنبذ العنف،   
  اخلاص املعين بالصومال، العمل مع اجملتمع الدويل على تيسري عملية املصاحلة؛ خالل ممثله 

 بــالوقف الفــوري جلميــع أعمــال العنــف أو التجــاوزات املرتكبــة ضــد يطالــب  - ١٦  
املــدنيني والعــاملني يف جمــال الــشؤون اإلنــسانية يف انتــهاك للقــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون    

  الدويل حلقوق اإلنسان؛ 
 مجيع األطراف واجلماعات املسلحة إىل اختاذ اخلطوات املناسبة لـضمان        يدعو  - ١٧  

سالمة وأمن العاملني يف اجملال اإلنساين وتأمني اإلمدادات، ويطالب بأن تعمل األطراف كافـة              
على كفالة سـالمة الوصـول دومنـا عـائق إىل كـل مـن حيتـاجون املـساعدة يف مجيـع أحنـاء البلـد                          

  نسانية إليهم يف الوقت املناسب؛ إليصال املعونة اإل
 إىل األمني العـام أن يقـوم، مـن خـالل ممثلـه اخلـاص املعـين بالـصومال،                    يطلب  - ١٨  

ومكتب األمم املتحدة السياسي للصومال، مبضاعفة جهود تنسيق مجيع أنـشطة منظومـة األمـم        
ميــدة وتقــدمي املتحــدة يف الــصومال تنــسيقا فّعــاال ووضــع هنــج متكامــل هلــا، وبــذل مــساعيه احل 

الدعم السياسي إىل اجلهود املبذولة إلحالل السالم واالسـتقرار الـدائمني يف الـصومال، وتعبئـة                
املـــوارد والـــدعم مـــن اجملتمـــع الـــدويل لتحقيـــق التعـــايف العاجـــل يف الـــصومال وكفالـــة تنميتـــه  

  عتبار؛ يف اال) S/2009/684(االقتصادية الطويلة األجل مع أخذ التوصيات الواردة يف تقريره 
 احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة إىل اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة لتحــسني  يــدعو  - ١٩  

 إىل األمــني العــام التعجيــل بالنــشر املقتــرح يف مقديــشو ويطلــباألحــوال األمنيــة يف الــصومال 
لعناصر مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي للـصومال وسـائر مكاتـب األمـم املتحـدة ووكاالهتـا،                     

يها مكتب األمم املتحدة لدعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، وذلك حسب األحـوال              ف مبا
  ؛ )S/2009/210(األمنية وعلى النحو املبيَّن يف تقريره 

 كــانون ١ إىل األمــني العــام أن يقــدم، كــل أربعــة شــهور اعتبــاراً مــن   يطلــب  - ٢٠  
 يف ســياق االلتزامــات املنوطــة بــه  ينــاير، تقريــرا عــن هــذا القــرار جبميــع جوانبــه، وذلــك  /الثــاين
تـشرين   ٣١يتصل باإلبالغ وهي االلتزامات احملـددة يف بيـان رئـيس جملـس األمـن املـؤرخ                   فيما
 اعتزامـه عن  ويعرب، )٢٠٠٩ (١٨٧٢ وقرار جملس األمن     (S/PRST/2001/30)أكتوبر  /األول

  استعراض احلالة؛ 
  . أن ُيبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢١  

  


