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  )٢٠١٢ (٢٠٣٦القرار     
  ٢٠١٢فرباير / شباط٢٢ املعقودة يف ٦٧١٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
ــشري   ــصومال، وال    إذ ي ــة يف ال ــشأن احلال ــسابقة ب ــرارات ال ــع الق ــرار    إىل مجي ســيما الق
املتعلقـة  ،  باملوضوع، وكذلك سائر البيانات الرئاسية والقرارات ذات الصلة         )٢٠١١ (٢٠١٠

  حبماية املدنيني يف الرتاعات املسلحة، واملرأة والسالم واألمن، واألطفال والرتاع املسلح،
 احترامه لسيادة الصومال وسالمته اإلقليمية واستقالله الـسياسي         وإذ يؤكد من جديد     

  شاملة ودائمة للحالة يف الصومال، التزامه بتسوية وإذ يكرر تأكيدووحدته، 
 دعمــه الكامــل لعمليــة جيبــويت للــسالم وامليثــاق االحتــادي االنتقــايل  كيــدوإذ يكــرر تأ  

 دعمــه وإذ يكــرر تأكيــداللــذين يــوفران إطــارا للتوصــل إىل حــل سياســي دائــم يف الــصومال،  
علـى   وإذ يؤكـد  ،  )“خريطـة الطريـق   ”(التفاق كمباال وخريطة طريق إهنـاء املرحلـة االنتقاليـة           

ــاحل    ــهوض بـ ــصاحلة والنـ ــق املـ ــرورة حتقيـ ــضة    ضـ ــة عريـ ــومالية نيابيـ ــسات صـ ــة مؤسـ وار وإقامـ
  وشاملة، القاعدة

تنفيــذ خريطــة الطريــق تقــع علــى عــاتق  عــن  علــى أن املــسؤولية األساســية وإذ يــشدد  
 بالتقدم احملرز حىت اآلن، مبا يف ذلك االلتزام اجملـسد  وإذ يرحباملؤسسات االحتادية االنتقالية،    

 إزاء انقـضاء العديـد مـن اآلجـال النهائيـة      لقلـق اوإذ يعرب مع ذلك عن      يف مبادئ غارووي،    
احملددة لتنفيذ املهام املنصوص عليهـا يف خريطـة الطريـق، األمـر الـذي قـد يـؤخر تنفيـذ خريطـة                     

  الطريق بالكامل، 
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 املؤســسات االحتاديــة االنتقاليــة ومجيــع املــوقعني علــى خريطــة الطريــق علــى  وإذ حيــث  
كامـل، بـدعم مـن مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي            مضاعفة اجلهـود لتنفيـذ خريطـة الطريـق بال         

 أن تقدمي الدعم إىل املؤسسات االحتادية االنتقالية علـى          وإذ يالحظ للصومال واجملتمع الدويل،    
امتداد الفترة املتبقية من املرحلة االنتقالية سريهتن يف املستقبل مبدى التقدم احملرز يف إجناز املهـام                

  ق،املنصوص عليها يف خريطة الطري
ضــرورة قيــام احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة، بــدعم مــن بعثــة االحتــاد   علــى  وإذ يؤكــد  

األفريقي يف الصومال وعلـى سـبيل االسـتعجال، بتعزيـز مـستوى األمـن يف املنـاطق الـيت أّمنتـها                      
  بعثة وقوات األمن الصومالية، وبناء هياكل إدارية مستدامة يف تلك املناطق،ال

، ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٢٠ االنتقاليـة يف الـصومال سـتنتهي يف           أن الفترة  وإذ يالحظ   
ــشدد ــري مقبـــــول،       وإذ يـــ ــيكون غـــ ــة ســـ ــرة االنتقاليـــ ــايف للفتـــ ــد إضـــ  علـــــى أن أي متديـــ

بعـد الفتـرة االنتقاليـة،       باألطراف الصومالية أن تتفق على ترتيبـات نيابيـة شـاملة ملـا             يهيب وإذ
  جيبويت،  وفقا التفاق

ن اجلهـود ملكافحـة الفـساد، وتعزيـز الـشفافية،            على ضـرورة بـذل مزيـد مـ         وإذ يشدد   
ــة يف الــصومال،   ــادة املــساءلة املتبادل ــة إىل  وإذ يرحــبوزي ــادرات الرامي ، يف هــذا الــصدد، باملب

زيادة الشفافية واملساءلة يف جمال إدارة األصـول الـصومالية واملـوارد املاليـة الداخليـة واخلارجيـة         
   ملا فيه مصلحة الشعب الصومايل،اإليرادات العامة إىل أقصى حدرفع بغية 

ضـرورة اعتمـاد اسـتراتيجية شـاملة يف الـصومال للتـصدي للمـشاكل               علـى    وإذ يؤكد   
 وملشكلة القرصنة، مبا يف ذلـك       ،السياسية واالقتصادية واإلنسانية واألمنية السائدة يف الصومال      

جلميـع أصـحاب    هـود التعاونيـة     احتجاز الرهائن قبالة سواحل الصومال، وذلـك مـن خـالل اجل           
ماهيغـا،  .  دعمه الكامل لألمني العام وممثله اخلـاص، أوغوسـتني ب          وإذ يكرر تأكيد  ة،  حلاملص

يف هذا الصدد، وملا يقومان بـه مـن أعمـال بالتعـاون مـع االحتـاد األفريقـي والـشركاء الـدوليني                      
  واإلقليميني،

لــى حتقيــق أن إحــالل الــسالم وإرســاء االســتقرار يف الــصومال يتوقفــان ع  يــدرك وإذ   
 ية مجيـع األطـراف الـصومال   وإذ حيثاملصاحلة وبسط احلوكمة الفعلية يف مجيع أحناء الصومال،     

  على نبذ العنف والعمل معاً من أجل بناء السالم وإرساء االستقرار، 
، ٢٠١٢فربايـر   / شـباط  ٢٣ مبؤمتر لندن بشأن الصومال، الذي سينعقد يف         وإذ يرحب   

 اإلجــراءات الدوليــة املنــسقة للتــصدي للمــشاكل الــسياسية  والــذي ســيعمل علــى زيــادة تعزيــز 
يف الـصومال، باإلضـافة إىل املـسائل         واألمنية واملشاكل املتعلقـة بالعدالـة واالسـتقرار والقرصـنة         

   مبؤمتر اسطنبول املقبل بشأن الصومال،وإذ يرحباإلنسانية، 
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ومال، وما هلـا مـن أثـر         إزاء احلالة اإلنسانية العصيبة يف الص      وإذ يعرب عن بالغ القلق      
ــال،     ــساء واألطف ــصومال، وال ســيما الن ــدعووإذ علــى شــعب ال ــع األطــراف  ي ــة إىل  مجي كفال

 عائق إليصال املعونة اإلنـسانية يف وقتـها إىل األشـخاص الـذين هـم                اإفساح اجملال كامال ودومن   
اإلنـسان  حباجة إىل مساعدة يف سـائر أحنـاء الـصومال، وفقـا للقـانون اإلنـساين وقـانون حقـوق                  

  وقانون الالجئني،
 عـن إدانتـه جلميـع اهلجمـات الـيت تتعـرض هلـا احلكومـة االحتاديـة                   وإذ يكرر اإلعراب    

ــسكان       ــصومال وموظفــو األمــم املتحــدة ومرافقهــا وال ــة االحتــاد األفريقــي يف ال ــة وبعث االنتقالي
 الـشباب،  سـيما حركـة   املدنيون على يد مجاعـات املعارضـة املـسلحة واملقـاتلني األجانـب، وال      

اخلطـــر اإلرهـــايب الـــذي تـــشكله اجلماعـــات املعارضـــة املـــسلحة الـــصومالية علـــى يـــشدد وإذ 
  نب، وخباصة حركة الشباب، بالنسبة إىل الصومال واجملتمع الدويل، اواملقاتلون األج

 علـى   يـشدد وإذ  تنظـيم القاعـدة،     إىل  حركة الـشباب    انضمام   بإعالن   وإذ حييط علما    
 مناشـدته   وإذ يكـرر  للتطـرف العنيـف،       الـصومال مكـان لإلرهـاب وال       يكـون يف   أالأنه ينبغي   

  مجيع اجلماعات املعارضة أن تلقي سالحها، 
بذلتـه مـن     ومبـا بعثة يف الـسالم واالسـتقرار الـدائمني يف الـصومال            ال مبسامهة   وإذ يشيد   
 عـن تقـديره ملواصـلة       يعـرب  وإذيف سبيل إرساء االستقرار وبـسط األمـن يف مقديـشو،            جهود  

بعثـة بـالقوات واملعـدات، ولقيـام حكومـة جيبـويت بنـشر              الحكوميت بورونـدي وأوغنـدا تزويـد        
  جسام، بعثة من تضحياتال مبا قدمته قوات وإذ يعترفقواهتا حديثا، 

بعثــة، ومــن مث ال باســتعداد حكومــة كينيــا والقــوات الكينيــة لالنــدماج يف  وإذ يرحــب  
 مـــن القـــرار  ٩ علـــى النحـــو املـــبني يف الفقـــرة    املـــسامهة يف تنفيـــذ الواليـــة املنوطـــة بالبعثـــة    

أمهيــة القيــام بنــشر قــوات جديــدة تابعــة   علــى  وإذ يؤكــدويف هــذا القــرار، ) ٢٠٠٧( ١٧٧٢
الـدول األعـضاء يف االحتـاد       سـائر    وإذ يـدعو  للبعثة على الفور لكي تبلغ املـستوى املـأذون بـه،            

  ة،األفريقي إىل النظر يف املسامهة بقوات وتقدمي الدعم للبعث
 بالعمل الذي قامت به بعثة التقيـيم الـتقين املـشتركة بـني االحتـاد األفريقـي              وإذ يرحب   

 جملـس الـسالم    بـإقرار  وإذ حييط علما  واألمم املتحدة بشأن بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال،         
ــابع لالحتــاد األفريقــي    ــصومال    لواألمــن الت ــة االحتــاد األفريقــي يف ال لمفهــوم االســتراتيجي لبعث

 بالتقرير اخلاص لألمـني العـام عـن الـصومال           وإذ يرحب ،  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٥ملؤرخ  ا
)S/2012/74( ،  
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، بـأن تواصـل الـدول     )٢٠١١ (٢٠١٠ من القرار    ١ إىل أنه أذن، يف الفقرة       وإذ يشري   
أذن أنــه ، و٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول٣١بعثــة حــىت الاألعــضاء يف االحتــاد األفريقــي نــشر  

 باختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لالضطالع بواليتـها احلاليـة علـى النحـو املـبني يف الفقـرة                   للبعثة
  ،)٢٠٠٧ (١٧٧٢ من القرار ٩

ــرار ٥ إىل الفقـــرة وإذ يـــشري   ــه )٢٠١١ (٢٠١٠ مـــن القـ ــراء ، وإذ ينـــوه باعتزامـ إجـ
  د،فر ١٢ ٠٠٠بعثة عندما تبلغ مستواها املأذون به، احملدد يف الستوى قوات ملاستعراض 
من الصومال تشكل مـصدرا مهمـا   انطالقا  عن القلق ألن صادرات الفحم       وإذ يعرب   

  دي إىل تفاقم األزمة اإلنسانية،إليرادات حركة الشباب كما تؤ
، )٢٠١١ (٢٠٢٠و ) ٢٠١١ (١٩٧٦و ) ٢٠١٠ (١٩٥٠ إىل قراراتــــه وإذ يــــشري  

املــسلح قبالــة ســواحل   عــن قلقــه البــالغ إزاء اخلطــر الــذي متثلــه القرصــنة والــسطو   وإذ يعــرب
 أن استمرار حالة عدم االسـتقرار يف الـصومال يـساهم يف تفـاقم مـشكلة                 وإذ يدرك الصومال،  

 علــى ضــرورة قيــام  وإذ يؤكــدالقرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر قبالــة ســواحل الــصومال،   
ــة    ــة االنتقالي ــدويل واملؤســسات االحتادي ــدابري اجملتمــع ال ز  للتــصدي للقرصــنة واحتجــا ةشــاملبت

 بـاجلهود الـيت قـام هبـا فريـق االتـصال املعـين مبكافحـة                 وإذ يرحـب  ا اجلذريـة،    مالرهائن وأسـباهب  
  القرصنة قبالة سواحل الصومال، والدول، واملنظمات الدولية واإلقليمية، 

ضــرورة التحقيـق مـع القراصــنة ومـع أولئـك الــذين يقومـون بــصورة      علـى  يـشدد  وإذ   
 والتخطيط هلا وتنظيمها وحتقيق مكاسـب غـري قانونيـة           مشروعة بتمويل هجمات القراصنة    غري

   من ورائها، وحماكمة كل هؤالء وسجنهم عند إدانتهم حسب األصول،
 بنقــل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام يف الــصومال ومكتــب األمــم املتحــدة   وإذ يرحــب  

  األمـم املتحــدة علـى اختـاذ مزيـد مـن اخلطــوات     وإذ يـشجع الـسياسي للـصومال إىل مقديـشو،    
لتحقيق انتقال دائـم وكامـل بـصورة أكـرب إىل الـصومال، وال سـيما مقديـشو، وفقـا للظـروف                      

  ،)S/2009/210(و ) S/2010/447(األمنية، على النحو املبني يف تقريري األمني العام 
 أن احلالة يف الصومال ال تزال تشكل خطرا يهـدد الـسالم واألمـن الـدوليني                 وإذ يقرر   

  يف املنطقة، 
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، فوإذ يتصر  
بعثة االحتاد األفريقـي يف الـصومال، باإلضـافة إىل املهـام          والية   أن تشمل    يقرر  - ١  

وجود يف القطاعـات األربعـة   إنشاء ،  )٢٠٠٧ (١٧٧٢ من القرار    ٩املنصوص عليها يف الفقرة     
ينـاير،  / كانون الثاين  ٥ي يف الصومال املؤرخ     املبينة يف املفهوم االستراتيجي لبعثة االحتاد األفريق      
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ويأذن للبعثة باختاذ مجيع التدابري الالزمة، حسب االقتـضاء، يف تلـك القطاعـات، بالتنـسيق مـع               
قوات األمن الصومالية، بغية احلد من اخلطـر الـذي تـشكله حركـة الـشباب وسـائر اجلماعـات                    

ــة   لاملعارضــة املــسلحة  ــام حوكمــة فعال ــة الظــروف لقي وشــرعية يف ســائر أحنــاء الــصومال،   تهيئ
، وفقا للقـانون اإلنـساين الـدويل        هبذه الوالية  أن تتصرف البعثة، عند االضطالع       كذلك ويقرر

وقــانون حقــوق اإلنــسان املنطــبقني، ويف احتــرام تــام لــسيادة الــصومال وســالمته اإلقليميــة           
  واستقالله السياسي ووحدته؛

فـرد إىل   ١٢ ٠٠٠بعثـة مـن    القـوام قـوات      إىل االحتـاد األفريقـي زيـادة         يطلب  - ٢  
ــألفون مــن القــوات وأفــراد وحــدات     ١٧ ٧٣١عــدد أقــصاه  مــن األفــراد النظــاميني، الــذين يت

  الشرطة املشكلة؛
املـوارد  عن تـوفري     على أن املنظمات اإلقليمية تتحمل املسؤولية        التأكيد يكرر  - ٣  

بـسبل منـها املـسامهات      ،  العمل منظماهتـ   ة الالزم اللوجستية وغريها من املوارد   والبشرية واملالية   
بالـدعم املـايل القـيم الـذي     ويرحـب   ،  ئهاشـركا اليت يقدمها أعضاؤها والدعم الذي تتلقـاه مـن          

من خـالل بـرامج الـدعم الثنائيـة         ما يقّدم   بعثة، مبا يف ذلك     الإىل  يقدمه شركاء االحتاد األفريقي     
دعو مجيــع الــشركاء، وخباصــة اجلهــات  يــوالحتــاد األورويب، التــابع لومرفــق الــسالم األفريقــي  

وتقـدمي   اجلنـود    مرتبـات توفري املعدات واملساعدة التقنية ومتويل      ب البعثةدعم  إىل  املاحنة اجلديدة،   
  ؛متويل غري مشروط إىل البعثة من خالل صندوق األمم املتحدة االستئماين اخلاص بالبعثة

 اليهـ  تـرد اإلشـارة إ  الـيت ثـة،  لبعللوجـسيت  الدعم الجمموعة عناصر  توسيع   قرري  - ٤  
 األمــني رســاليت يف يــرد بيانــهما حــسب، و)٢٠١١ (٢٠١٠ مــن القــرار ١١  و١٠يف الفقــرتني 

عـدد أقـصاه    مـن   لترتفـع    جملس األمـن،      رئيس إىلاملوجهتني  ) S/2011/591  و S/2009/60(العام  
، حـــىت األفـــراد النظـــامينيمـــن  ١٧ ٧٣١عـــدد أقـــصاه  إىل األفـــراد النظـــاميني مـــن ١٢ ٠٠٠
ألمـم املتحـدة    ا، وضمان املساءلة والشفافية يف إنفـاق أمـوال          ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  ٣١

  ؛)٢٠١٠ (١٩١٠ من القرار ٤على النحو املبني يف الفقرة 
ــ  - ٥   ــهإىلشري ي ــه طلب ــام يف الفقــرتني   املوّج ــرار  ١٢  و١٠ إىل األمــني الع  مــن الق
لبعثــة، إىل املوارد املقدمــة ة فيمــا يتعلّــق بــاالــسليمالــشفافية واملــساءلة شأن بــ) ٢٠٠٩ (١٨٦٣

 خبـصوص   الـشفافية واملـساءلة والـضوابط الداخليـة       تـدابري    علـى قـدم املـساواة        أن ُتطّبق  طلبيو
ــدعم علــى  املــوارد ــة والبلــدان ال إىل بتقــدميها األمــم املتحــدة تإلضــافية الــيت أذنــ امــوارد ال بعث

  ذا القرار؛ ويف مرفق ه يف هذا القرار بقواتهافياملسامهة 
 أن يوّســع علــى أســاس اســتثنائي، وذلــك بــسبب الطــابع الفريــد للبعثــة، قــررُي  - ٦  

شمل سـداد تكـاليف املعـدات اململوكـة للوحـدات           يـ بعثـة ل  لللوجـسيت   الدعم  الـ  جمموعة عناصـر  
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 إىل ٢٨ علـى النحـو املـبني يف الفقـرات مـن      تهامضاعفعناصر متكني القوة وعناصر  يف ذلك    مبا
وعلى النحـو املبـّين يف      ،  )S/2012/74(ألمني العام عن الصومال     لاص  اخلتقرير  ال من   ٤٣ و   ٣٦

  القرار؛ مرفق هذا
 بعثــة االحتــاد األفريقــي الــيت تؤمنــهاأمهيــة حتقيــق االســتقرار يف املنــاطق  يؤكّــد  - ٧  

بـدعم مـن     إىل العمـل،     مجيـع أصـحاب املـصلحة الـصوماليني       دعو  يـ ووقوات األمن الصومالية،    
تعزيــز املــصاحلة والقــانون والنظــام،  علــى واالحتــاد األفريقــي واجملتمــع الــدويل،  ة األمــم املتحــد

ــوفريو ــز   ت ــية وتعزي ــى صــعيد   اخلــدمات األساس ــة عل ــات   احلوكم ــاطق والوالي ــات واملن  املقاطع
ا اهليئـة   م وضـعته  تنيلـ االسـتقرار ال  يت  خطـ تنفيـذ   دعـم    من خـالل سـبل منـها          االحتادي الصعيدو

  واحلكومة االحتادية االنتقالية؛) يغاداإل( بالتنمية احلكومية الدولية املعنية
إىل اخلـرباء   مـشورة    إىل األمني العام أن يواصـل تقـدمي املـشورة الفنيـة و             يطلب  - ٨  

مـن خـالل مكتـب األمـم املتحـدة          وذلـك   ،  هتـا وإدارها  نـشر البعثـة و  فريقي يف ختطيط    الحتاد األ ا
  بعثة؛ البعثة االستراتيجي ومفهوم عملياتالالحتاد األفريقي، مبا يف ذلك تنفيذ مفهوم دى ال

 قـوة   علـى تكـوين   فريقـي   لعمـل مـع االحتـاد األ      ل طلبه إىل األمـم املتحـدة        كرري  - ٩  
لتـوفري خـدمات    وذلـك  ،املأذون هبـا بعثة قوات ال حجم مناسب، ضمن مستويات حراسة ذات 

مناسـب  هو  ما  حسبحدة،  األمن واحلراسة واحلماية ألفراد اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك األمم املت          
  ودون مزيد من التأخري؛

 يؤكـد وبعثـة،   السهم يف   تُـ أن  بقـوات   املسامهة  اجلديدة   باعتزام البلدان    يرحب  - ١٠  
أن بعثـة، و  واملراقبـة اخلاصـة بال    قيـادة   ال هياكـل    ضـمن  متامـا    ةديـد اجلدمج كل القـوات     ب  جيأنه  
وهــذا ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢ن القــرار  مــ٩بعثــة علــى النحــو املــبني يف الفقــرة العمــل وفقــا لواليــة ت

  القرار؛
 أمــر بــالغ األمهيــة ةاملــسامهالبلــدان ق مــن جانــب مجيــع أن العمــل املنــّس يؤكــد  - ١١  
الــدول األعــضاء يف ســائر ألمــن والــسالم واالســتقرار يف الــصومال واملنطقــة، ويــدعو ا لتحقيــق

 هتيئـة الظـروف   علـى اعدة بعثة من أجـل املـس     الاالحتاد األفريقي إىل النظر يف املسامهة بقوات يف         
   اخلاص؛هالصومال مسؤوال عن أمناملالئمة للوقت الذي يكون فيه 

ــة   عتــرفي  - ١٢   ــة ودون اإلقليمي ــز قــدرات املنظمــات اإلقليمي ــة تعزي ــع علــى بأمهي  من
االحتـاد األفريقـي    ويـدعو   ،  الـرتاع  وإدارة األزمات وحتقيق االستقرار بعد انتهاء        الرتاعاتنشوب  

  ىل مواصلة العمل معا لزيادة تعزيز فعالية عمليات حفظ السالم األفريقية؛إة واجلهات املاحن
  ؛)٢٠١١ (٢٠١٠ من القرار ١٣الفقرة  إىلشري ي  - ١٣  
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 أن تطــوير قــوات األمــن الــصومالية أمــر حيــوي لــضمان األمــن    علــىيــشدد   - ١٤  
 نطـــاق  توســـيعأن تواصـــلالبعثـــة إىل  طلـــبيو الطويـــل، يف األمـــدواالســـتقرار يف الـــصومال 

 الــدول وحيــث، تــهاوفعالي  قــوات األمــن الــصومالية ات تطــوير قــدرعلــىجهودهــا للمــساعدة 
ــة  ــة  واألعــضاء واملنظمــات اإلقليمي ــةال بالتنــسيق مــع ،لعمــلعلــى االدولي تقــدمي ، مــن أجــل بعث

تـدريب قـوات األمـن    ب يف هـذا الـصدد      ويرحـب ،   على حنـو منـّسق     املساعدة والتدريب والدعم  
لـدول األعـضاء وبعثـة االحتـاد األورويب         ة اضـطلعت هبـا ا      برامج دعـم ثنائيـ     الصومالية من خالل  

  لصومال؛يف اتدريب لل
 شرطة فعالـة يف حتقيـق االسـتقرار يف    الذي ميكن أن تؤديه الدور املهم  الحظي  - ١٥  

برغبـة  ويرحـب    ، شـرطة صـومالية فعالـة      ات ضرورة االستمرار يف تطـوير قـو       ويؤكدمقديشو،  
 االحتـاد األفريقـي     بعثـة إطـار    ضـمن    ياتـه ل يـضطلع بعم   عنـصر شـرطة    تكوين   يفاالحتاد األفريقي   

  ؛الصومال يف
تتخــذ اخلطــوات املناســبة بــأن  مجيــع األطــراف واجلماعــات املــسلحة  يطالــب  - ١٦  

كـذلك بـأن   ويطالـب  ، اإلنـسانية  لضمان سالمة وأمن موظفي املساعدة اإلنسانية واإلمـدادات   
 يف الوقــت ها ودون عــائق لتــسليم ةكاملــاإلنــسانية املعونــة مجيــع األطــراف وصــول   تــضمن 

املناســب إىل األشــخاص الــذين حيتــاجون إىل املــساعدة يف مجيــع أحنــاء الــصومال، مبــا يتفــق مــع 
  قانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني؛ال

 ١٨٩٤  و،)٢٠٠٦ (١٧٣٨ و، )٢٠٠٦ (١٦٧٤ إىل قراراتــــه إذ يــــشريو  - ١٧  
بعثـة يف   البالتقـدم الـذي أحرزتـه       رحب  ي املسلحة،   الرتاعاتاية املدنيني يف     بشأن مح  ،)٢٠٠٩(

البعثـة علـى مواصـلة بـذل جهـود      حيـث  واحلد من اخلسائر يف صفوف املدنيني خالل عملياهتـا،   
بإنــشاء خليــة ُتعــىن حبــصر اخلــسائر يف صــفوف  بعثــة الالتزام بــيــشيد و الــصدد، ا هــذمعــّززة يف
إليــه يف تقريــر األمــني العــام بــشأن حــسبما وردت اإلشــارة ، هلــاابة  واالســتجهاوحتليلــاملــدنيني 

ــصومال  ــؤرخ ) S/2011/759(ال ــسمرب /كــانون األول ٩امل ــدعو ، ٢٠١١دي اجلهــات املاحنــة  وي
  ؛اخلليةالدولية والشركاء إىل مواصلة دعم إنشاء 

ــبي  - ١٨   ــإقرار  رحـ ــة بـ ــسياسة لالبعثـ ــة  لـ ــة املتعلقـ ــالعاّمـ ــري البـ ــرةاملنريان غـ   يفباشـ
ميـع القـوات    ها فيمـا يتعلّـق جب     يـف هـذه الـسياسة وتنفيـذ       يالبعثة على تك  شجع  يو،  ٢٠١١ عام

  اجلديدة؛ واألصول
رحــب يو، )٢٠٠٨ (١٨٤٤القــرار الــذي اختــذه اجمللــس يف القــرار إىل يــشري   - ١٩  
اجلهـات  مجيـع  اختـاذ تـدابري ضـد     علـى    اجملتمـع الـدويل، مبـا يف ذلـك االحتـاد األفريقـي،               بتصميم
هتـــدف إىل تقـــويض عمليـــة الـــسالم واملـــصاحلة يف املنخرطـــة يف أعمـــال يـــة واخلارجيـــة الداخل
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ــا يف ذلـــك   ــة الـــصومال، مبـ بعثـــة وقـــوات البـــذهلا تالطريـــق، فـــضال عـــن اجلهـــود الـــيت  خريطـ
  الصومالية؛ األمن

أخـذ يف   ي قيـد االسـتعراض، وعلـى أن         امليـداين بقـاء الوضـع     إعزمه على   يؤكد    - ٢٠  
  :تقدم يف حتقيق األهداف التاليةملقبلة ما ُتحرزه البعثة من يف قراراته ااالعتبار 
ترسـيخ األمـن واالسـتقرار يف مجيـع أحنـاء           ب البعثةقوات األمن الصومالية و   قيام    )أ(  

 ُتـدمج  أهداف عسكرية واضـحة      بناء على جنوب وسط الصومال، مبا يف ذلك املدن الرئيسية،         
  يف استراتيجية سياسية؛

ــة ب   )ب(   ــصعيد   اضــطالع البعث ــى ال ــالني عل ــسيق والتعــاون الفّع ــشأن  التن اإلقليمــي ب
   األمنية؛املسائل

ضــمن وحـدات متكاملـة   بفعالــة،   تطـوير قــوات أمـن صـومالية   علـى ساعدة املـ   )ج(  
  التنسيق مع اجملتمع الدويل؛واملراقبة، بقيادة هيكل واضح لل

األمـني العـام،    سطة  بوا جملس األمن بانتظام،     أن يطلع فريقي  االحتاد األ إىل   طلبي  - ٢١  
 القيـادة   هيكـل هـذا القـرار، وعلـى       مـن    ٢  و ١بعثة، مبا يف ذلك تنفيـذ الفقـرتني         ال تنفيذ والية    على
اجمللــس، مــن خــالل تقــدمي تقــارير  ، وأن ُيبلــغ هــذا اهليكــلضــمن  القــوات دمــجاجلديــد واملراقبــة و

  ذلك؛  يوما بعد٦٠اختاذ هذا القرار ومرة كل عقب  يوما ٣٠مكتوبة، يف موعد ال يتجاوز 
تدابري ملنع تـصدير الفحـم مـن        ما يلزم من    السلطات الصومالية   تتخذ   أن   قررُي  - ٢٢  

علـى حنـو    لفحـم   اتـدابري ملنـع اسـترياد       مـا يلـزم مـن        مجيـع الـدول األعـضاء         تتخـذ  الصومال وأن 
 يقــررو؛  أم الالــصومالهــو  الفحــم ســواء أكــان منــشأمــن الــصومال،  مباشــر أو غــري مباشــر

 ينمجيــــع الــــدول األعــــضاء جلنــــة جملــــس األمــــن املنــــشأة عمــــال بــــالقرار ُتبلــــغ كــــذلك أن 
ــا  ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ و) ١٩٩٢( ٧٥١ ــصومال وإريتريــ ــشأن الــ ــة”(بــ ــضون ) “اللجنــ يف غــ
 ؛ فّعـاالً اً بغيـة تنفيـذ هـذه الفقـرة تنفيـذ     يوما من اختاذ هـذا القـرار بـاخلطوات الـيت اختـذهتا       ١٢٠
تقييم تـأثري احلظـر     ) ٢٠١١ (٢٠٠٢عمال بالقرار   ؤه  الذي أُعيد إنشا   فريق الرصد    إىل طلبيو

  الفحم يف تقريره النهائي؛على 
ــواردة يف الفقــرة    تــسري أن يقــرر   - ٢٣   ــدابري ال ــة علــى الت ــة اللجن  أعــاله؛ ٢٢والي

ألمـن  لالتجـارة قـد تـشكل هتديـدا         تلـك    أن   ويـرى  ؛واليـة فريـق الرصـد      عوّسُتأن   أيضا   قرروي
ــ وأ ــة أن ، مــن مثّ،صومال، وجيــوزاالســتقرار يف الــ أو  سالمال مــن يعمــل يف تلــك   ُتحــّدد للجن

 مبوجــــب القــــرار  املفروضــــةتــــدابري بغيــــة إخــــضاعهم لل أفــــراد وكيانــــات  التجــــارة مــــن  
  ؛)٢٠٠٨( ١٨٤٤

  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٤  
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  املرفق    
عثـة االحتـاد    من هذا القرار، ُتوّسـع جمموعـة عناصـر الـدعم اللوجـسيت لب          ٦وفقًا للفقرة     

األفريقي يف الصومال، على أساس استثنائي واعتبارا للطابع الفريد الذي تتسم به البعثـة، ليبلـغ                
 مـن األفـراد املـدنيني التـابعني للبعثـة           ٢٠  من األفراد النظاميني و    ١٧ ٧٣١عديدها حدا أقصاه    

لتوصـية الـواردة   ، وذلـك وفقًـا ل   ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣١املرابطني يف مقر البعثة، حىت      
ــصومال    ٤٣  و٢٩يف الفقــرتني  ــام عــن ال ــر اخلــاص لألمــني الع ــيت )S/2012/74( مــن التقري ، ال

تشمل توفري القـدرة علـى إدارة خمـاطر املتفجـرات، ومرافـق طبيـة مـن املـستوى الثـاين، وسـداد               
  .تكاليف املعدات اململوكة للوحدات

ــشروط        ــي ب ــيت تف ــدات اململوكــة للوحــدات ال ــشمل املع ــتمكني   وت ــسداد عناصــر ال ال
 ٩ومضاعفات القوة املوحدة ضمن العنـصر الـربي، وعنـصًرا للطـريان يتـألف مـن عـدد أقـصاه                     

  . من طائرات هليكوبتر اهلجومية٣ من طائرات هليكوبتر للخدمات و
ــة للوحـــدات مـــع املعـــدالت       ــاليف املعـــدات اململوكـ وينبغـــي أن يتماشـــى ســـداد تكـ

م املتحــدة، مبــا يف ذلــك النقــل املباشــر لألمــوال إىل البلــدان    واملمارســات املعمــول هبــا يف األمــ 
املسامهة بقوات، حسب االقتضاء، وإجراء استعراضات دورية لكفالـة تـوافر القـدرة العملياتيـة               

وينبغي التفاوض مع البلدان املسامهة بقوات بـشأن طلبـات التوريـد املتعلقـة باملعـدات                . الكاملة
حدة املنظم للمعدات اململوكة للوحـدات، مبـا يف ذلـك الطـائرات             غري املشمولة بإطار األمم املت    

  .املذكورة أعاله
ــا جـــاء يف الفقـــرة     ــا ملـ ــام عـــن الـــصومال   ٢٩ووفقـ  مـــن التقريـــر اخلـــاص لألمـــني العـ

)S/2012/74(تــسدد ســوى تكــاليف املعــدات الــيت تنــشرها البلــدان املــسامهة بقــوات والــيت  ، ال
ع هبـا للبلـدان املـسامهة بقـوات         املعـدات املمنوحـة أو املتـرب      أمـا   . تعترب مملوكـة مـن هـذه البلـدان        

تزال ملكيتها تعود للجهة املاحنة، فإهنا ال تفـي بـشروط            للبعثة أو لالحتاد األفريقي أو اليت ال       أو
  .سداد التكاليف

  


	القرار 2036 (2012)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6718 المعقودة في 22 شباط/فبراير 2012
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى جميع القرارات السابقة بشأن الحالة في الصومال، ولا سيما القرار 2010 (2011)، وكذلك سائر البيانات الرئاسية والقرارات ذات الصلة بالموضوع، المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، والمرأة والسلام والأمن، والأطفال والنزاع المسلح،
	وإذ يؤكد من جديد احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته، وإذ يكرر تأكيد التزامه بتسوية شاملة ودائمة للحالة في الصومال،
	وإذ يكرر تأكيد دعمه الكامل لعملية جيبوتي للسلام والميثاق الاتحادي الانتقالي اللذين يوفران إطارا للتوصل إلى حل سياسي دائم في الصومال، وإذ يكرر تأكيد دعمه لاتفاق كمبالا وخريطة طريق إنهاء المرحلة الانتقالية (”خريطة الطريق“)، وإذ يؤكد على ضرورة تحقيق المصالحة والنهوض بالحوار وإقامة مؤسسات صومالية نيابية عريضة القاعدة وشاملة،
	وإذ يشدد على أن المسؤولية الأساسية عن تنفيذ خريطة الطريق تقع على عاتق المؤسسات الاتحادية الانتقالية، وإذ يرحب بالتقدم المحرز حتى الآن، بما في ذلك الالتزام المجسد في مبادئ غارووي، وإذ يعرب مع ذلك عن القلق إزاء انقضاء العديد من الآجال النهائية المحددة لتنفيذ المهام المنصوص عليها في خريطة الطريق، الأمر الذي قد يؤخر تنفيذ خريطة الطريق بالكامل، 
	وإذ يحث المؤسسات الاتحادية الانتقالية وجميع الموقعين على خريطة الطريق على مضاعفة الجهود لتنفيذ خريطة الطريق بالكامل، بدعم من مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال والمجتمع الدولي، وإذ يلاحظ أن تقديم الدعم إلى المؤسسات الاتحادية الانتقالية على امتداد الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية سيرتهن في المستقبل بمدى التقدم المحرز في إنجاز المهام المنصوص عليها في خريطة الطريق،
	وإذ يؤكد على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية الانتقالية، بدعم من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وعلى سبيل الاستعجال، بتعزيز مستوى الأمن في المناطق التي أمّنتها البعثة وقوات الأمن الصومالية، وبناء هياكل إدارية مستدامة في تلك المناطق،
	وإذ يلاحظ أن الفترة الانتقالية في الصومال ستنتهي في 20 آب/أغسطس 2012، وإذ يشدد على أن أي تمديد إضافي للفترة الانتقالية سيكون غير مقبول، وإذ يهيب بالأطراف الصومالية أن تتفق على ترتيبات نيابية شاملة لما بعد الفترة الانتقالية، وفقا لاتفاق جيبوتي، 
	وإذ يشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وزيادة المساءلة المتبادلة في الصومال، وإذ يرحب، في هذا الصدد، بالمبادرات الرامية إلى زيادة الشفافية والمساءلة في مجال إدارة الأصول الصومالية والموارد المالية الداخلية والخارجية بغية رفع الإيرادات العامة إلى أقصى حد لما فيه مصلحة الشعب الصومالي،
	وإذ يؤكد على ضرورة اعتماد استراتيجية شاملة في الصومال للتصدي للمشاكل السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية السائدة في الصومال، ولمشكلة القرصنة، بما في ذلك احتجاز الرهائن قبالة سواحل الصومال، وذلك من خلال الجهود التعاونية لجميع أصحاب المصلحة، وإذ يكرر تأكيد دعمه الكامل للأمين العام وممثله الخاص، أوغوستين ب. ماهيغا، في هذا الصدد، ولما يقومان به من أعمال بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين والإقليميين،
	وإذ يدرك أن إحلال السلام وإرساء الاستقرار في الصومال يتوقفان على تحقيق المصالحة وبسط الحوكمة الفعلية في جميع أنحاء الصومال، وإذ يحث جميع الأطراف الصومالية على نبذ العنف والعمل معاً من أجل بناء السلام وإرساء الاستقرار، 
	وإذ يرحب بمؤتمر لندن بشأن الصومال، الذي سينعقد في 23 شباط/فبراير 2012، والذي سيعمل على زيادة تعزيز الإجراءات الدولية المنسقة للتصدي للمشاكل السياسية والأمنية والمشاكل المتعلقة بالعدالة والاستقرار والقرصنة في الصومال، بالإضافة إلى المسائل الإنسانية، وإذ يرحب بمؤتمر اسطنبول المقبل بشأن الصومال،
	وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية العصيبة في الصومال، وما لها من أثر على شعب الصومال، ولا سيما النساء والأطفال، وإذ يدعو جميع الأطراف إلى كفالة إفساح المجال كاملا ودونما عائق لإيصال المعونة الإنسانية في وقتها إلى الأشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدة في سائر أنحاء الصومال، وفقا للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين،
	وإذ يكرر الإعراب عن إدانته لجميع الهجمات التي تتعرض لها الحكومة الاتحادية الانتقالية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وموظفو الأمم المتحدة ومرافقها والسكان المدنيون على يد جماعات المعارضة المسلحة والمقاتلين الأجانب، ولا سيما حركة الشباب، وإذ يشدد على الخطر الإرهابي الذي تشكله الجماعات المعارضة المسلحة الصومالية والمقاتلون الأجانب، وبخاصة حركة الشباب، بالنسبة إلى الصومال والمجتمع الدولي، 
	وإذ يحيط علما بإعلان انضمام حركة الشباب إلى تنظيم القاعدة، وإذ يشدد على أنه ينبغي ألا يكون في الصومال مكان للإرهاب ولا للتطرف العنيف، وإذ يكرر مناشدته جميع الجماعات المعارضة أن تلقي سلاحها، 
	وإذ يشيد بمساهمة البعثة في السلام والاستقرار الدائمين في الصومال وبما بذلته من جهود في سبيل إرساء الاستقرار وبسط الأمن في مقديشو، وإذ يعرب عن تقديره لمواصلة حكومتي بوروندي وأوغندا تزويد البعثة بالقوات والمعدات، ولقيام حكومة جيبوتي بنشر قواتها حديثا، وإذ يعترف بما قدمته قوات البعثة من تضحيات جسام،
	وإذ يرحب باستعداد حكومة كينيا والقوات الكينية للاندماج في البعثة، ومن ثم المساهمة في تنفيذ الولاية المنوطة بالبعثة على النحو المبين في الفقرة 9 من القرار 1772 (2007) وفي هذا القرار، وإذ يؤكد على أهمية القيام بنشر قوات جديدة تابعة للبعثة على الفور لكي تبلغ المستوى المأذون به، وإذ يدعو سائر الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى النظر في المساهمة بقوات وتقديم الدعم للبعثة،
	وإذ يرحب بالعمل الذي قامت به بعثة التقييم التقني المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وإذ يحيط علما بإقرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للمفهوم الاستراتيجي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2012، وإذ يرحب بالتقرير الخاص للأمين العام عن الصومال (S/2012/74)، 
	وإذ يشير إلى أنه أذن، في الفقرة 1 من القرار 2010 (2011)، بأن تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي نشر البعثة حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وأنه أذن للبعثة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للاضطلاع بولايتها الحالية على النحو المبين في الفقرة 9 من القرار 1772 (2007)،
	وإذ يشير إلى الفقرة 5 من القرار 2010 (2011)، وإذ ينوه باعتزامه إجراء استعراض لمستوى قوات البعثة عندما تبلغ مستواها المأذون به، المحدد في 000 12 فرد،
	وإذ يعرب عن القلق لأن صادرات الفحم انطلاقا من الصومال تشكل مصدرا مهما لإيرادات حركة الشباب كما تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية،
	وإذ يشير إلى قراراته 1950 (2010) و 1976 (2011) و 2020 (2011)، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الخطر الذي تمثله القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال، وإذ يدرك أن استمرار حالة عدم الاستقرار في الصومال يساهم في تفاقم مشكلة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، وإذ يؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي والمؤسسات الاتحادية الانتقالية بتدابير شاملة للتصدي للقرصنة واحتجاز الرهائن وأسبابهما الجذرية، وإذ يرحب بالجهود التي قام بها فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، والدول، والمنظمات الدولية والإقليمية، 
	وإذ يشدد على ضرورة التحقيق مع القراصنة ومع أولئك الذين يقومون بصورة غير مشروعة بتمويل هجمات القراصنة والتخطيط لها وتنظيمها وتحقيق مكاسب غير قانونية من ورائها، ومحاكمة كل هؤلاء وسجنهم عند إدانتهم حسب الأصول، 
	وإذ يرحب بنقل الممثل الخاص للأمين العام في الصومال ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال إلى مقديشو، وإذ يشجع الأمم المتحدة على اتخاذ مزيد من الخطوات لتحقيق انتقال دائم وكامل بصورة أكبر إلى الصومال، ولا سيما مقديشو، وفقا للظروف الأمنية، على النحو المبين في تقريري الأمين العام (S/2010/447) و (S/2009/210)،
	وإذ يقرر أن الحالة في الصومال لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة، 
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
	1 - يقرر أن تشمل ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في الفقرة 9 من القرار 1772 (2007)، إنشاء وجود في القطاعات الأربعة المبينة في المفهوم الاستراتيجي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير، ويأذن للبعثة باتخاذ جميع التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، في تلك القطاعات، بالتنسيق مع قوات الأمن الصومالية، بغية الحد من الخطر الذي تشكله حركة الشباب وسائر الجماعات المعارضة المسلحة لتهيئة الظروف لقيام حوكمة فعالة وشرعية في سائر أنحاء الصومال، ويقرر كذلك أن تتصرف البعثة، عند الاضطلاع بهذه الولاية، وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان المنطبقين، وفي احترام تام لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته؛
	2 - يطلب إلى الاتحاد الأفريقي زيادة قوام قوات البعثة من 000 12 فرد إلى عدد أقصاه 731 17 من الأفراد النظاميين، الذين يتألفون من القوات وأفراد وحدات الشرطة المشكلة؛
	3 - يكرر التأكيد على أن المنظمات الإقليمية تتحمل المسؤولية عن توفير الموارد البشرية والمالية واللوجستية وغيرها من الموارد اللازمة لعمل منظماتها، بسبل منها المساهمات التي يقدمها أعضاؤها والدعم الذي تتلقاه من شركائها، ويرحب بالدعم المالي القيم الذي يقدمه شركاء الاتحاد الأفريقي إلى البعثة، بما في ذلك ما يقدّم من خلال برامج الدعم الثنائية ومرفق السلام الأفريقي التابع للاتحاد الأوروبي، ويدعو جميع الشركاء، وبخاصة الجهات المانحة الجديدة، إلى دعم البعثة بتوفير المعدات والمساعدة التقنية وتمويل مرتبات الجنود وتقديم تمويل غير مشروط إلى البعثة من خلال صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الخاص بالبعثة؛
	4 - يقرر توسيع مجموعة عناصر الدعم اللوجستي للبعثة، التي ترد الإشارة إليها في الفقرتين 10 و 11 من القرار 2010 (2011)، وحسبما يرد بيانه في رسالتي الأمين العام (S/2009/60 و S/2011/591) الموجهتين إلى رئيس مجلس الأمن، لترتفع من عدد أقصاه 000 12 من الأفراد النظاميين إلى عدد أقصاه 731 17 من الأفراد النظاميين، حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وضمان المساءلة والشفافية في إنفاق أموال الأمم المتحدة على النحو المبين في الفقرة 4 من القرار 1910 (2010)؛
	5 - يشير إلى طلبه الموجّه إلى الأمين العام في الفقرتين 10 و 12 من القرار 1863 (2009) بشأن الشفافية والمساءلة السليمة فيما يتعلّق بالموارد المقدمة إلى البعثة، ويطلب أن تُطبّق على قدم المساواة تدابير الشفافية والمساءلة والضوابط الداخلية بخصوص الموارد على موارد الدعم الإضافية التي أذنت الأمم المتحدة بتقديمها إلى البعثة والبلدان المساهمة فيها بقوات في هذا القرار وفي مرفق هذا القرار؛
	6 - يُقرر على أساس استثنائي، وذلك بسبب الطابع الفريد للبعثة، أن يوسّع مجموعة عناصر الدعم اللوجستي للبعثة ليشمل سداد تكاليف المعدات المملوكة للوحدات بما في ذلك عناصر تمكين القوة وعناصر مضاعفتها على النحو المبين في الفقرات من 28 إلى 36 و 43 من التقرير الخاص للأمين العام عن الصومال (S/2012/74)، وعلى النحو المبيّن في مرفق هذا القرار؛
	7 - يؤكّد أهمية تحقيق الاستقرار في المناطق التي تؤمنها بعثة الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الصومالية، ويدعو جميع أصحاب المصلحة الصوماليين إلى العمل، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، على تعزيز المصالحة والقانون والنظام، وتوفير الخدمات الأساسية وتعزيز الحوكمة على صعيد المقاطعات والمناطق والولايات والصعيد الاتحادي من خلال سبل منها دعم تنفيذ خطتي الاستقرار اللتين وضعتهما الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد) والحكومة الاتحادية الانتقالية؛
	8 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المشورة الفنية ومشورة الخبراء إلى الاتحاد الأفريقي في تخطيط البعثة ونشرها وإدارتها، وذلك من خلال مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تنفيذ مفهوم البعثة الاستراتيجي ومفهوم عمليات البعثة؛
	9 - يكرر طلبه إلى الأمم المتحدة للعمل مع الاتحاد الأفريقي على تكوين قوة حراسة ذات حجم مناسب، ضمن مستويات قوات البعثة المأذون بها، وذلك لتوفير خدمات الأمن والحراسة والحماية لأفراد المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، حسبما هو مناسب ودون مزيد من التأخير؛
	10 - يرحب باعتزام البلدان الجديدة المساهمة بقوات أن تُسهم في البعثة، ويؤكد أنه يجب دمج كل القوات الجديدة تماما ضمن هياكل القيادة والمراقبة الخاصة بالبعثة، وأن تعمل وفقا لولاية البعثة على النحو المبين في الفقرة 9 من القرار 1772 (2007) وهذا القرار؛
	11 - يؤكد أن العمل المنسّق من جانب جميع البلدان المساهمة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الصومال والمنطقة، ويدعو سائر الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى النظر في المساهمة بقوات في البعثة من أجل المساعدة على تهيئة الظروف الملائمة للوقت الذي يكون فيه الصومال مسؤولا عن أمنه الخاص؛
	12 - يعترف بأهمية تعزيز قدرات المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية على منع نشوب النزاعات وإدارة الأزمات وتحقيق الاستقرار بعد انتهاء النزاع، ويدعو الاتحاد الأفريقي والجهات المانحة إلى مواصلة العمل معا لزيادة تعزيز فعالية عمليات حفظ السلام الأفريقية؛
	13 - يشير إلى الفقرة 13 من القرار 2010 (2011)؛
	14 - يشدد على أن تطوير قوات الأمن الصومالية أمر حيوي لضمان الأمن والاستقرار في الصومال في الأمد الطويل، ويطلب إلى البعثة أن تواصل توسيع نطاق جهودها للمساعدة على تطوير قدرات قوات الأمن الصومالية وفعاليتها، ويحث الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية على العمل، بالتنسيق مع البعثة، من أجل تقديم المساعدة والتدريب والدعم على نحو منسّق، ويرحب في هذا الصدد بتدريب قوات الأمن الصومالية من خلال برامج دعم ثنائية اضطلعت بها الدول الأعضاء وبعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب في الصومال؛
	15 - يلاحظ الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه شرطة فعالة في تحقيق الاستقرار في مقديشو، ويؤكد ضرورة الاستمرار في تطوير قوات شرطة صومالية فعالة، ويرحب برغبة الاتحاد الأفريقي في تكوين عنصر شرطة يضطلع بعملياته ضمن إطار بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال؛
	16 - يطالب جميع الأطراف والجماعات المسلحة بأن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية والإمدادات الإنسانية، ويطالب كذلك بأن تضمن جميع الأطراف وصول المعونة الإنسانية كاملة ودون عائق لتسليمها في الوقت المناسب إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء الصومال، بما يتفق مع القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين؛
	17 - وإذ يشير إلى قراراته 1674 (2006)، و 1738 (2006)، و 1894 (2009)، بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، يرحب بالتقدم الذي أحرزته البعثة في الحد من الخسائر في صفوف المدنيين خلال عملياتها، ويحث البعثة على مواصلة بذل جهود معزّزة في هذا الصدد، ويشيد بالتزام البعثة بإنشاء خلية تُعنى بحصر الخسائر في صفوف المدنيين وتحليلها والاستجابة لها، حسبما وردت الإشارة إليه في تقرير الأمين العام بشأن الصومال (S/2011/759) المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2011، ويدعو الجهات المانحة الدولية والشركاء إلى مواصلة دعم إنشاء الخلية؛
	18 - يرحب بإقرار البعثة للسياسة العامّة المتعلقة بالنيران غير المباشرة في عام 2011، ويشجع البعثة على تكييف هذه السياسة وتنفيذها فيما يتعلّق بجميع القوات والأصول الجديدة؛
	19 - يشير إلى القرار الذي اتخذه المجلس في القرار 1844 (2008)، ويرحب بتصميم المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، على اتخاذ تدابير ضد جميع الجهات الداخلية والخارجية المنخرطة في أعمال تهدف إلى تقويض عملية السلام والمصالحة في الصومال، بما في ذلك خريطة الطريق، فضلا عن الجهود التي تبذلها البعثة وقوات الأمن الصومالية؛
	20 - يؤكد عزمه على إبقاء الوضع الميداني قيد الاستعراض، وعلى أن يأخذ في الاعتبار في قراراته المقبلة ما تُحرزه البعثة من تقدم في تحقيق الأهداف التالية:
	(أ) قيام قوات الأمن الصومالية والبعثة بترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء جنوب وسط الصومال، بما في ذلك المدن الرئيسية، بناء على أهداف عسكرية واضحة تُدمج في استراتيجية سياسية؛
	(ب) اضطلاع البعثة بالتنسيق والتعاون الفعّالين على الصعيد الإقليمي بشأن المسائل الأمنية؛
	(ج) المساعدة على تطوير قوات أمن صومالية فعالة، بوحدات متكاملة ضمن هيكل واضح للقيادة والمراقبة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي؛
	21 - يطلب إلى الاتحاد الأفريقي أن يطلع مجلس الأمن بانتظام، بواسطة الأمين العام، على تنفيذ ولاية البعثة، بما في ذلك تنفيذ الفقرتين 1 و 2 من هذا القرار، وعلى هيكل القيادة والمراقبة الجديد ودمج القوات ضمن هذا الهيكل، وأن يُبلغ المجلس، من خلال تقديم تقارير مكتوبة، في موعد لا يتجاوز 30 يوما عقب اتخاذ هذا القرار ومرة كل 60 يوما بعد ذلك؛
	22 - يُقرر أن تتخذ السلطات الصومالية ما يلزم من تدابير لمنع تصدير الفحم من الصومال وأن تتخذ جميع الدول الأعضاء ما يلزم من تدابير لمنع استيراد الفحم على نحو مباشر أو غير مباشر من الصومال، سواء أكان منشأ الفحم هو الصومال أم لا؛ ويقرر كذلك أن تُبلغ جميع الدول الأعضاء لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا (”اللجنة“) في غضون 120 يوما من اتخاذ هذا القرار بالخطوات التي اتخذتها بغية تنفيذ هذه الفقرة تنفيذاً فعّالاً؛ ويطلب إلى فريق الرصد الذي أُعيد إنشاؤه عملا بالقرار 2002 (2011) تقييم تأثير الحظر على الفحم في تقريره النهائي؛
	23 - يقرر أن تسري ولاية اللجنة على التدابير الواردة في الفقرة 22 أعلاه؛ ويقرر أيضا أن تُوسّع ولاية فريق الرصد؛ ويرى أن تلك التجارة قد تشكل تهديدا للأمن أو السلام أو الاستقرار في الصومال، ويجوز، من ثمّ، للجنة أن تُحدّد من يعمل في تلك التجارة من أفراد وكيانات بغية إخضاعهم للتدابير المفروضة بموجب القرار 1844 (2008)؛
	24 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
	المرفق
	وفقًا للفقرة 6 من هذا القرار، تُوسّع مجموعة عناصر الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، على أساس استثنائي واعتبارا للطابع الفريد الذي تتسم به البعثة، ليبلغ عديدها حدا أقصاه 731 17 من الأفراد النظاميين و 20 من الأفراد المدنيين التابعين للبعثة المرابطين في مقر البعثة، حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وذلك وفقًا للتوصية الواردة في الفقرتين 29 و 43 من التقرير الخاص للأمين العام عن الصومال (S/2012/74)، التي تشمل توفير القدرة على إدارة مخاطر المتفجرات، ومرافق طبية من المستوى الثاني، وسداد تكاليف المعدات المملوكة للوحدات.
	وتشمل المعدات المملوكة للوحدات التي تفي بشروط السداد عناصر التمكين ومضاعفات القوة الموحدة ضمن العنصر البري، وعنصرًا للطيران يتألف من عدد أقصاه 9 من طائرات هليكوبتر للخدمات و 3 من طائرات هليكوبتر الهجومية.
	وينبغي أن يتماشى سداد تكاليف المعدات المملوكة للوحدات مع المعدلات والممارسات المعمول بها في الأمم المتحدة، بما في ذلك النقل المباشر للأموال إلى البلدان المساهمة بقوات، حسب الاقتضاء، وإجراء استعراضات دورية لكفالة توافر القدرة العملياتية الكاملة. وينبغي التفاوض مع البلدان المساهمة بقوات بشأن طلبات التوريد المتعلقة بالمعدات غير المشمولة بإطار الأمم المتحدة المنظم للمعدات المملوكة للوحدات، بما في ذلك الطائرات المذكورة أعلاه.
	ووفقا لما جاء في الفقرة 29 من التقرير الخاص للأمين العام عن الصومال (S/2012/74)، لا تسدد سوى تكاليف المعدات التي تنشرها البلدان المساهمة بقوات والتي تعتبر مملوكة من هذه البلدان. أما المعدات الممنوحة أو المتبرع بها للبلدان المساهمة بقوات أو للبعثة أو للاتحاد الأفريقي أو التي لا تزال ملكيتها تعود للجهة المانحة، فإنها لا تفي بشروط سداد التكاليف.

