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، ٦٤٩٦الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته ) ٢٠١١ (١٩٧٢ قــــرارال    
  ٢٠١١مارس / آذار١٧املعقودة يف 

    
  إن جملس األمن،  
 سـيما  الو الـصومال،  يف احلالـة  بـشأن  رئيـسه  وبيانـات  الـسابقة  قراراتـه  تأكيد يعيد إذ 
 تواملعــدا األســلحة مــن اإلمــدادات مجيــع علــى حظــرا يفــرض الــذي ،)١٩٩٢ (٧٣٣ القــرار

 ،)“الـصومال  إىل األسـلحة  توريـد  حظـر  ”بعبـارة  فيما يلـي   إليه يشار (الصومال إىل العسكرية
) ٢٠٠٨ (١٨٤٤ين  القـرار كـذلك   وبصيغته املوسعة واملعدلة بالقرارات الالحقة ذات الـصلة،         

  ،)٢٠١٠ (١٩١٦ و
 الــسياسي واسـتقالهلا  اإلقليميـة  وسـالمتها  الــصومال لـسيادة  احترامـه  تأكيـد  يعيـد  وإذ  
 ووحدهتا،
واملساعدة املاليـة والفنيـة املتـصلة هبـذه          والذخرية األسلحة إمدادات تدفقات يدين وإذ  

 هتديــدا تــشكل باعتبارهــا، األســلحة توريــد حلظــر انتــهاكيف  وعربهــا الــصومال إىلاإلمــدادات 
 ،الصومال يف واالستقرار للسالم خطريا

 عـن  املنطقـة،  دول سيما وال الدول، مجيععلى أن متتنع     إصرارهيؤكد من جديد     وإذ  
 الالزمـة  اخلطـوات  مجيع اختاذ وإىل الصومال، إىل األسلحة توريد حلظر خمالف عمل بأي القيام
   منتهكيه، حملاسبة

 تقــوم علــى حنــو فعــال بتنفيــذ التــدابري احملــددة اهلــدف   أن مجيــع الــدول إىل يــدعو وإذ  
  ،)٢٠٠٨ (١٨٤٤املفروضة يف القرار 

احليــاد والنـــزاهة واإلنــسانية واالســتقالل يف تقــدمي     قيــد مببــادئ  أمهيــة الت يؤكــد وإذ  
  املساعدة اإلنسانية،

االستعراضات اليت أجراها جملس األمن بشأن اآلثار املترتبة على التـدابري          إىل يشري وإذ  
منــسق التقــارير الــيت قــدمها  إىل يــشري وإذ، ١٩١٦ مــن القــرار ٥املنــصوص عليهــا يف الفقــرة 
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نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٣ ، و ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ١٢ املؤرخـة نية يف الـصومال،     املعونة اإلنـسا  
   ،٢٠١١مارس / آذار٢ ، و٢٠١٠

ــرر وإذ  ــة أن يق ــصومال يف احلال ــ ال ال ــ زالت ــدا شكلت ــسالم هتدي ــن لل ــدوليني واألم  ال
 املنطقة، يف

 املتحدة، األمم ميثاق من السابع الفصل مبوجب يتصرف وإذ  

 للتـدابري  كامل حنو على باالمتثال الدول مجيعالواقع على    املتزاال على يشدد  - ١  
 الـصلة،  ذات الالحقـة  بـالقرارات  واملعدلـة  املوسـعة  بـصيغته ) ١٩٩٢ (٧٣٣ القرار فرضها اليت
 ؛)٢٠٠٨ (١٨٤٤ القرار فرضها  اليتالتدابريو

األطـراف بتـشجيع وكفالـة االمتثـال        مجيـع   الواقـع علـى      لتـزام اال ؤكد جمـددا  ي  - ٢  
 نون اإلنساين الدويل يف الصومال؛للقا

 لمـساعدة ل أي تـسييس   ويـدين  اإلنـسانية،  املعونـة  عمليـات  أمهيـة  على يشدد  - ٣  
 الدول األعـضاء واألمـم املتحـدة إىل         ويدعو،  اختالسها وأ ستخدامهاال إساءة أي   وأ اإلنسانية

  الصومال؛   حدة املمارسات املذكورة آنفا يفاختاذ مجيع اخلطوات املمكنة للتخفيف من
ــذها يف أمــاكن   املــساس دون ،يقــرر  - ٤    بــربامج املــساعدة اإلنــسانية اجلــاري تنفي

 ١٨٤٤ مـــن القـــرار ٣أخـــرى، أن االلتزامـــات الـــيت تفرضـــها علـــى الـــدول األعـــضاء الفقـــرة 
 تـوفري   وأ األموال   القرار على دفع  هذا  اختاذ   من تاريخ    شهرا ستة عشر دة  تنطبق مل   ال )٢٠٠٨(

قيـام األمـم املتحـدة أو وكاالهتـا          لكفالـة أو املـوارد االقتـصادية األخـرى الالزمـة          األصول املالية   
املتخصصة أو براجمها أو املنظمات اإلنسانية املتمتعة مبركز املراقب لـدى اجلمعيـة العامـة لألمـم                 
املتحدة، اليت تقوم بتقدمي املساعدة اإلنسانية، أو الشركاء املنفذين للكيانـات الـسابقة، بإيـصال        

   يف الوقت املناسب؛الصومالاملساعدة اإلنسانية اليت تشتد احلاجة إليها يف 
ــسقإىل  يطلــب  - ٥   ــة يف حــاالت الطــوارئ من ــرا إىل جملــس   اإلغاث ــدم تقري  أن يق

 عـن  ٢٠١٢يوليـه  / متوز١٥ وتقريرا آخر حبلول   ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥األمن حبلول   
ائق تعتـرض إيـصال املـساعدة اإلنـسانية يف الـصومال،       أعاله وعن أية عو٤ و ٣تنفيذ الفقرتني   

 من وكاالت األمم املتحـدة ذات الـصلة واملنظمـات اإلنـسانية املتمتعـة مبركـز املراقـب                   ويطلب
لدى اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، الـيت تقـوم بتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية، أن تـساعد منـسق                        

تتـصل   ل علـى إعـداد ذلـك التقريـر بتقـدمي معلومـات            يف الصوما لألمم املتحدة   املعونة اإلنسانية   
   أعاله؛٤ و ٣بالفقرتني 
  . الفعلي نظرهقيد أن يبقي املسألة يقرر  - ٦  

  


