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  )    ٢٠١٤   (    ٢١٤٢        القرار     
      ٢٠١٤     مارس /      آذار ٥            املعقودة يف     ٧١٢٧                           الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
   ،           إن جملس األمن  
ــه               إذ يــشري   ــة يف الــصومال، وال ســيما قرارات ــسابقة بــشأن احلال ــه ال ــه وقرارات                                                                                       إىل بيانات

   ، )    ٢٠١٣   (    ٢١١١     و  )    ٢٠١٣   (    ٢٠٩٣     و  )    ٢٠١٢   (    ٢٠٣٦ 
             له الــسياسي                                                              احترامــه لــسيادة الــصومال وســالمته اإلقليميــة واســتقال                    وإذ يعيــد تأكيــد  
         ووحدته،
                               املوجهـة إىل جملـس األمـن            ٢٠١٤         فربايـر    /         شـباط   ٦                         بالرسـالة املؤرخـة                      وإذ حييط علمـا     

                                                   مبا تتضمنه من معلومات جديدة ويالحظ مـا يـشوهبا           ويرحب                          حكومة الصومال االحتادية،       من
                              فربايـر املوجهـة إىل رئـيس        /         شـباط    ٢٠                       بالرسالة املؤرخـة                     وحييط علما كذلك                   من أوجه قصور،    

                         احلكومة على مواصـلة          ويشجع                                                       ة من مستشار األمن القومي حلكومة الصومال االحتادية،              اللجن
                                             تقدمي معلومات مفصلة على حنو مالئم إىل جملس األمن،

                                                                            بالتدابري اليت اختذهتا حكومة الصومال االحتادية لتحسني إدارهتـا لألسـلحة                     وإذ يرحب   
                                            مزيـدا مـن اخلطـوات لزيـادة حتـسني                                                       إىل اختـاذ حكومـة الـصومال االحتاديـة                 ويتطلـع           والذخرية،  

                إدارهتا لألسلحة،
                                                                               الــضرورة امللحــة ألن تقــوم حكومــة الــصومال االحتاديــة بتحــسني امتثاهلــا              وإذ يؤكــد  

                                                اللتزاماهتا مبوجب التعليق اجلزئي حلظر توريد األسلحة،
        فربايـر   /        شـباط  ٦                                                             بتقرير فريق الرصد املعين بالـصومال وإريتريـا املـؤرخ                        وإذ حييط علما    
                                                                                  عن امتثال حكومة الصومال االحتادية اللتزاماهتا مبوجب أحكـام التعليـق اجلزئـي حلظـر        ١٤  ٢٠

                                                توريد األسلحة املفروض على حكومة الصومال االحتادية،

http://undocs.org/ar/S/RES/2142(2014)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)�


S/RES/2142 (2014)
 

2/5 14-25374 
 

                                                                          تدفقات إمدادات األسلحة والـذخرية إىل الـصومال وعـربه يف انتـهاك حلظـر                  وإذ يدين   
                               ســلحة وإســاءة اســتخدامها                                                                       توريــد األســلحة املفــروض علــى الــصومال، وتكــديس هــذه األ       

ــا ــسالم واالســتقرار            مب ــدا خطــريا لل ــشكل هتدي ــار ذلــك ي                                                                                               يفــضي إىل زعزعــة االســتقرار، باعتب
         املنطقة،  يف

                                                                 إزاء عـــدم الوفـــاء التـــام بااللتزامـــات مبوجـــب تعليـــق                                     وإذ يعـــرب عـــن قلقـــه البـــالغ  
   ، )    ٢٠١٣   (    ٢١١١     و  )    ٢٠١٣   (    ٢٠٩٣                                        توريد األسلحة على النحو املبني يف القرارين     حظر

ــذخرية إىل           بقلــق          وإذ يــشري    ــه فريــق الرصــد مــن تــسريب لألســلحة وال ــاد ب                                                                             إىل مــا أف
          والـذخرية                              ُ                                                                جهات، منها حركة الشباب اليت ذُكـر بأهنـا مـن املـستفيدين احملـتملني مـن األسـلحة                    

ــالفقرة      ــة، عمــال ب                 مــن القــرار  ٧    َّ                                                                               املــسرَّبة، ويــشري كــذلك إىل أن مجيــع الــدول األعــضاء مطالب
                                                                                      ، باختاذ ما يلزم من تدابري ملنع توريد األسلحة واملعـدات العـسكرية أو بيعهـا                 )    ٢٠٠٨   (    ١٨٤٤ 

                                                                  ري مباشرة، لفائدة الكيانات واألفراد احملددة أمساؤهم، مبا يـشمل                                          أو نقلها، بصورة مباشرة أو غ     
              حركة الشباب،

                                                                             أن أي قرار مبواصلة أو إهناء التعليق اجلزئي حلظر توريد األسلحة املفـروض                        وإذ يؤكد   
                            ُ  َّ                                                            على حكومة الصومال االحتادية سُيتخَّذ يف ضوء مدى وفاء حكومة الصومال االحتاديـة جبميـع               

                                                             يف هذا القرار وغريه من قرارات جملس األمن املتخذة يف هذا الشأن،                 التزاماهتا املبينة
ــا    ــساعدهتا يف إدارة األســلحة،          بطلــب                   وإذ حيــيط علم ــة م ــصومال االحتادي ــة ال                                                              حكوم
                                                                                                  اجلهــات الفاعلــة املعنيــة علــى الــصعيد الــدويل، مبــا فيهــا األمــم املتحــدة، علــى دعــم            ويــشجع

                                  واملعدات العسكرية بطريقة فعالة،                                    حكومة الصومال االحتادية يف إدارة األسلحة
                                                                          ضرورة أن تقوم مجيع الدول األعضاء، وفقـا لقـرارات جملـس األمـن                               وإذ يكرر تأكيد    

                                                                                                            املتخذة يف هذا الشأن، باحترام وتنفيذ التزاماهتا فيما يتعلق مبنـع عمليـات التـسليم غـري املـأذون                   
                             حــم مــن الــصومال، بــصورة                                                               لألســلحة واملعــدات العــسكرية إىل الــصومال ومنــع اســترياد الف     هبــا

                                                                    مباشرة أو غري مباشرة، يف انتهاك لقرارات جملس األمن املتخذة يف هذا الشأن،
                                                                           إىل تقرير الفريق العامل غري الرمسي املعين باملسائل العامة املتعلقـة بـاجلزاءات           وإذ يشري   

)  S/2006/997 (     ٢٣      و     ٢٢      و     ٢١                                                  مارسـات واألسـاليب، مبـا يف ذلـك الفقـرات                            بشأن أفـضل امل    
                                                            اليت تناقش اخلطوات املمكنة لتوضيح املعايري املنهجية آلليات الرصد،

                                                             أن احلالة يف الصومال ال تزال تشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني،        وإذ يقرر  
           املتحدة،                                  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم         وإذ يتصرف  

http://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)�
http://undocs.org/ar/S/2006/997�


S/RES/2142 (2014)  
 

14-25374 3/5 
 

   ٥                                                           حظر توريد األسلحة املفروض على الـصومال مبوجـب الفقـرة            تأكيد     جيدد    -   ١  
ّ                    وحــسبما فُـّصل يف الفقــرتني   )    ١٩٩٢   (   ٧٣٣               مـن القــرار      )    ٢٠٠٢   (    ١٤٢٥                 مــن القــرار  ٢    و  ١         ُ

ّ             وُعّدل مبوجـب ا     ُ         مـن     ١٧       إىل    ٤               والفقـرات     )    ٢٠١٣   (    ٢٠٩٣                     مـن القـرار        ٣٨       إىل     ٣٣          لفقـرات    
   ؛ )    ٢٠١٣   (    ٢١١١         القرار 

                         ، ال يــسري حظــر توريــد     ٢٠١٤         أكتــوبر  /              تــشرين األول  ٢٥              أنــه، حــىت       يقــرر  -   ٢  
ــدات        ا ــذخرية أو املع ــسليم األســلحة أو ال ــات ت ــى عملي ــصومال عل ــى ال ــروض عل                                                                                                ألســلحة املف

ــدريب، حينمــا يهــدف ذلــك حــصرا        ــساعدة أو الت ــشورة أو تقــدمي امل                                                                                                    العــسكرية أو إســداء امل
                                                                                                   تطوير قوات األمن التابعـة حلكومـة الـصومال االحتاديـة، لتـوفري األمـن للـشعب الـصومايل،                      إىل

   ؛ )    ٢٠١٣   (    ٢١١١                       ّ                 يات تسليم األصناف املبّينة يف مرفق القرار                       باستثناء ما يتعلق بعمل
                                                                                   أن حكومة الـصومال االحتاديـة تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية عـن إخطـار                     يقرر  -   ٣  

                          ويــشار إليهــا اختــصارا    ( )    ٢٠٠٩   (    ١٩٠٧      و  )    ١٩٩٢   (   ٧٥١                                       اللجنــة املنــشأة عمــال بــالقرارين  
                                                                                              ، لغرض العلم قبل مخسة أيام على األقل، بـأي عمليـات لتـسليم األسـلحة أو الـذخرية                    )       باللجنة

ــد      ــساعدة أو الت ــدمي امل ــشورة أو تق ــسكرية أو إلســداء امل ــدات الع ــة،                                                                               أو املع ــا األمني                         ريب لقواهت
ــى ــرة         عل ــه يف الفق ــسموح ب ــة       ٢                                   النحــو امل ــرار، وعــن إجــراءات االســتثناء املتعلق ــذا الق                                                                  مــن ه

   ٧                                                  ، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف الفقـرة              )    ٢٠١٣   (    ٢١١١                                      باألصناف املبينة يف مرفق القـرار       
   ؛ )    ٢٠١٣   (    ٢١١١            من القرار 
                                                                                   أن الدولة العـضو أو املنظمـة الدوليـة أو اإلقليميـة أو دون اإلقليميـة الـيت              يقرر  -   ٤  

              بالتـشاور    ٣                                                                                                 تقدم املساعدة جيوز هلـا، كخيـار بـديل، أن تقـدم اإلخطـار املـشار إليـه يف الفقـرة                      
                        حكومة الصومال االحتادية؛   مع

                                                                                 أن تشمل مجيـع اإلخطـارات املوجهـة إىل اللجنـة بـشأن تـوفري األسـلحة                     قرر ي  -   ٥  
                   ِّ        ِّ                             تفاصيل عن اجلهة املصنِّعة واملورِّدة لألسـلحة والـذخرية،           :                                   املعدات العسكرية العناصر التالية      أو

                                                                                              وبيان لألسلحة والذخرية يتضمن حتديد نوعها وعيارها وكميتها، واملوعـد واملكـان املقترحـان              
                                                                                 علومات الالزمة عن الوجهة املقـصودة ضـمن وحـدات قـوات األمـن الوطنيـة                                 للتسليم، وكل امل  

                                      الصومالية أو عن مكان التخزين املقصود؛
ــرر كــذلك   -   ٦   ــد                   يق ــة، يف موع ــة إىل اللجن ــصومال االحتادي ــة ال ــدم حكوم                                                                   أن تق

ــة التــسليم       ٣٠         يتجــاوز   ال ــا بانتــهاء عملي                                                                                             يومــا مــن تــسليم األســلحة أو الــذخرية، إقــرارا خطي
                                    َّ                                                        األرقــام التسلــسلية لألســلحة والــذخرية املــسلَّمة واملعلومــات املتعلقــة بالنقــل البحــري            يتــضمن 
                                                                  ّ                                 الشحن وبيانات الشحنات أو قوائم التعبئـة، مـع حتديـد مكـان التخـزين، ويـسلّم بأمهيـة                        وسند
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                                               ِّ                               املنظمــة الدوليــة أو اإلقليميــة أو دون اإلقليميــة املــورِّدة بالــشيء نفــسه،                             قيــام الدولــة العــضو أو
                               اون مع حكومة الصومال االحتادية؛     بالتع

                                                                 أن تقــوم حكومــة الــصومال االحتاديــة، يف غــضون مخــسة أيــام                يقــرر كــذلك  -   ٧  
ــن ــصودة             مـ ــة املقـ ــا بالوجهـ ــة خطيـ ــإبالغ اللجنـ ــستوَردة، بـ ــذخرية املـ ــلحة أو الـ ــع األسـ َ                                                                        توزيـ                             
                                                    وحدات قوات األمن الوطنية الصومالية أو مبكان التخزين؛    ضمن

                   ُ           َّ                            ملعـدات العـسكرية الـيت ُتبـاع أو تـورَّد حـصرا لتطــوير                         أن األسـلحة أو ا       يكـرر   -   ٨  
ــها       ــها أو إتاحت ــة ال جيــوز إعــادة بيعهــا أو نقل ــصومال االحتادي                                                                                                          قــوات األمــن التابعــة حلكومــة ال
                                                                                             لالســتخدام ألي فــرد أو كيــان ال يعمــل يف صــفوف قــوات األمــن التابعــة حلكومــة الــصومال    

                                         ة عــن كفالــة إدارة خمزوناهتــا وختزينــها                                       مــسؤولية حكومــة الــصومال االحتاديــ       ويؤكــد           االحتاديــة، 
                                وتأمينها بطريقة مأمونة وفعالة؛

ــب  -   ٩   ــصومال االحتاد        يطلـ ــة الـ ــن حبلـــول                                    إىل حكومـ ــس األمـ ــوايف جملـ ــة أن تـ                                             يـ
   :                   ، باملعلومات التالية    ٢٠١٤      سبتمرب  /       أيلول  ١٣                ، وبعد ذلك حبلول     ٢٠١٤      يونيه  /      حزيران   ١٣

                             حتاديــة وقوامهــا وتــشكيلها                                                    هيكــل قــوات األمــن التابعــة حلكومــة الــصومال اال   ) أ (  
                                                                  ، مع حتديد أمساء القادة احلـاليني ومواقـع مقـرات القيـادة              )                              يف ذلك وضع امليليشيات احلليفة       مبا (

                 ووضع امليليشيات؛
                                                                                  اهلياكــل األساســية القائمــة لكفالــة ســالمة ختــزين وتــسجيل وصــيانة وتوزيــع       ) ب (  

                              مال االحتاديـة، مبـا يف ذلـك                                                                                  املعدات العـسكرية مـن جانـب قـوات األمـن التابعـة حلكومـة الـصو                
                                                                                                        تفاصيل عن مجيع املـستودعات واملخـازن املتاحـة ومواقعهـا وقـدرهتا التخزينيـة وعـدد العـاملني                   

   ُ                                                وُنظم إدارة األسلحة والذخرية ووضعها من حيث االستخدام؛   هبا
                                                                                اإلجـــراءات ومـــدونات قواعـــد الـــسلوك املعمـــول هبـــا يف تـــسجيل األســـلحة     ) ج (  

                                                                            زينها مـن جانـب قـوات األمـن التابعـة حلكومـة الـصومال االحتاديـة،                                      وتوزيعها واستخدامها وخت  
                                                                                              واالحتياجات التدريبية يف هذا الصدد، مبا يف ذلك إجراءات استالم وتدقيق وتـدوين األسـلحة               
                                                                                                    الواردة عرب أي نقطـة دخـول خاضـعة لـسيطرة احلكومـة االحتاديـة، واإلجـراءات املتعلقـة بنقـل                

                                ُ                             التابعة حلكومة الصومال االحتادية، وُنظم املراقبة واملراجعـة                                         األسلحة والذخرية مع قوات األمن      
                                                                 املعمول هبا حاليا يف صفوف قوات األمن التابعة حلكومة الصومال االحتادية؛

           يومـا،     ٣٠                                                                   إىل األمني العـام أن يقـدم خيـارات وتوصـيات، يف غـضون                    يطلب  -    ١٠  
                                     لــك بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي          مبــا يف ذ (                                                            بــشأن املــساعدة التقنيــة الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة   

   :                                                       وغريها من اجلهات إىل حكومة الصومال االحتادية يف اجملاالت التالية  )                   املساعدة إىل الصومال
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                                       من هذا القرار وللطلبات املبينـة        ٧       إىل    ٣                                        االمتثال اللتزاماهتا املبينة يف الفقرات         ) أ (  
                  من هذا القرار؛ ٩         يف الفقرة 
ــا يتعلـــق بتخـــزين األســـلحة واملعـــدات                                   املـــساعدة علـــى حتـــسني قـــدرا    ) ب (                                                       هتا فيمـ

                                                                         العسكرية وتوزيعها وإدارهتا بطريقة مأمونة وشفافة، مبا يشمل الرصد والتدقيق؛
                                                                    حكومة الصومال االحتادية ومجيع األطراف والدول األخـرى، وكـذلك             حيث  -    ١١  

                    قـي يف الـصومال،                                                                                         املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، مبـا يف ذلـك بعثـة االحتـاد األفري              
                                                     تضمن سالمة أعـضاء فريـق الرصـد وتتـيح سـبل                                                    تضمن التعاون مع فريق الرصد، وأن                  على أن   

                                                                           سيما إىل األشخاص واملـستندات واملواقـع الـيت يـرى فريـق الرصـد أهنـا                                    الوصول دون عائق، ال   
ّ                 مهّمة الضطالعه بواليته؛       

                     ديـة مبعلومـات عـن                                                              إىل فريق الرصـد أن يـوايف حكومـة الـصومال االحتا                يطلب  -    ١٢  
ــصومال        ــة ال ــال حكوم ــع اجمللــس بانتظــام علــى امتث ــة، وأن يطل ــيت يرفعهــا إىل اللجن                                                                                                           التقــارير ال

                                                            االحتادية هلذا القرار وغريه من قرارات اجمللس املتخذة يف هذا الشأن؛
ّ  يقّرر  -    ١٣      .                                أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي  

  


