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  )٢٠١٤( ٢١٥٨القرار     
  ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٩املعقودة يف  ٧١٨٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

   
  ،إن جملس األمن      

  إىل مجيع قراراته السابقة وبيانات رئيسه املتعلقة بالوضع يف الصومال، إذ يشري  
ــد تأك   ــدوإذ يعيــ ــت    يــ ــومال واســ ــيادة الصــ ــه لســ ــالمته  احترامــ ــي وســ قالله السياســ
  ووحدته،  اإلقليمية
على بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل الصـومال لألشـهر االثـين عشـر         وإذ يثين  

ــها،   ــن عمل ــة الصــومال        ويالحــظاألوىل م ــم حكوم ــة يف دع ــر اإلجيــايب للبعث ــدير األث ــع التق م
  صاحلة،االحتادية يف عملية السالم وامل

علــى ضــرورة إحــراز تقــدم عاجــل يف إقامــة نظــام احتــادي، ويف مراجعــة      وإذ يشــدد  
  ،٢٠١٦الدستور االحتادي املؤقت للصومال وتنفيذه، والتحضري النتخابات عام 

إزاء التوتر الشديد يف بايـدوا واحتمـاالت انـدالع مواجهـة بـني       وإذ يعرب عن القلق  
 هذا الصـدد حكومـة الصـومال االحتاديـة علـى توطيـد       يف ويشجع، “ندصوماليال”و  بونتالند 

للتوصــل إىل حلــول ســلمية   “ صــوماليالند”احلــوار مــع بونتالنــد واســتئناف احملادثــات مــع      
  يتماشى مع الدستور االحتادي املؤقت،  مبا

باملســـؤولية األساســـية حلكومـــة الصـــومال االحتاديـــة، بـــدعمٍ مـــن االحتـــاد  وإذ يســـلّم  
بعثــة االحتــاد األفريقــي) ومــن بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل األفريقــي يف الصــومال (

الصــومال والشــركاء الــدوليني، عــن توطيــد األمــن ووضــع قواعــد احلوكمــة األساســية وبســط   
ســيادة القــانون، باإلضــافة إىل إتاحــة املســاعدة اإلنســانية واخلــدمات االجتماعيــة األساســية يف   

  اد األفريقي وقوات األمن الصومالية،املناطق اليت أّمنتها بعثة االحت
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ــع األطــراف األحكــام ذات الصــلة مــن القــانون    وإذ يشــري    ــرم مجي إىل ضــرورة أن حتت
  اإلنساين الدويل ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة باملساعدة اإلنسانية،

الصـومال  بالعالقـة اإلجيابيـة بـني بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل          وإذ يرحـب   
على األمهية األساسية للتعاون الوثيق بـني البعثـتني    ويشددوبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، 

إىل ضــرورة  وإذ يشــريوفقــا للواليــة ذات الصــلة الـــُمسندة إىل كــل منــهما مــن جملــس األمــن،  
  مواصلة التعاون مع مكتب األمم املتحدة لدعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال،

، يف هـذا  ويرحبأمهية تعاون البعثة الوثيق مع حكومة الصومال االحتادية،  إذ يؤكدو  
السياق، خبطط البعثة لالنتقال خارج مطار مقديشو الدويل فضال عـن توسـيع نطـاق تواجـدها     

  وعملها يف املناطق حسب ما تسمح به الظروف األمنية،
اجلـيش الـوطين الصـومايل وبعثـة     مبا أجنزته العمليات املشـتركة احلاليـة بـني     وإذ يرحب  

بالشـجاعة   وإذ يشـيد علـى أنـه يتوقـع أن تتواصـل هـذه العمليـات،        ويشـدد االحتاد األفريقـي،  
الفائقة اليت يبديها أفراد بعثة االحتـاد األفريقـي واجلـيش الـوطين الصـومايل والتضـحيات اجلسـام        

  اليت يقدموهنا يف سبيل حتقيق السالم واالستقرار يف الصومال،
مـن أن بعثـة االحتـاد األفريقـي مل ُتنشـئ بعـُد خليـة معنيـة حبصـر           إذ يعرب عن القلقو  

اخلسائر يف صـفوف املـدنيني وحتليلـها واالسـتجابة هلـا، جـرى التأكيـد علـى أمهيتـها يف قـراري           
  ،)٢٠١٣( ٢٠٩٣و  )٢٠١٣( ٢١٢٤جملس األمن 

إزاء التقارير عن انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك أعمـال   وإذ يعرب عن القلق  
القتل خارج نطاق القضاء، والعنف ضد املـرأة واألطفـال والصـحفيني، واالحتجـاز التعسـفي،      

 ويشــددات املشــردين داخليــا، وتفشــي العنــف اجلنســي يف الصــومال، مبــا يف ذلــك يف معســكر
على ضرورة احليلولة دون اإلفـالت مـن العقـاب، والتقيـد حبقـوق اإلنسـان، ومسـاءلة مـرتكيب         

  هذه اجلرائم،
  شهرا على النحو التايل: ١٢متديد والية البعثة ملدة  يقرر  - ١  
الــيت توفرهــا األمــم املتحــدة دعمــاً لعمليــة   “ املســاعي احلميــدة”القيــام مبهــام   (أ)  

  سالم واملصاحلة اليت تضطلع هبا حكومة الصومال االحتادية؛  ال
تــوفري الــدعم حلكومــة الصــومال االحتاديــة ولبعثــة االحتــاد األفريقــي، حســب      (ب)  

االقتضــاء، عــن طريــق تقــدمي مشــورة ذات طــابع اســتراتيجي بشــأن السياســات العامــة الــالزم    
  األمور التالية:  اتباعها يف جمايل بناء السالم وبناء الدولة، مبا يشمل 
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  احلوكمة مبا يف ذلك اإلدارة املالية العامة؛    ‘١’  
إصالح القطاع األمين، وبسط سيادة القـانون (مبـا يف ذلـك الشـرطة والعدالـة        ‘٢’  

واملؤسسات اإلصالحية يف إطار مركز األمم املتحدة للتنسيق العـاملي)، وفـك   
دمـاج، واألمـن البحـري،    ارتباط املقاتلني، ونزع السالح والتسريح وإعادة اإل

  واألعمال املتعلقة باأللغام؛
ــتفتاء الالحــق بشــأن         ‘٣’   ــة الدســتور واالس ــة مراجع ــام احتــادي؛ وعملي ــة نظ إقام

  ؛  ٢٠١٦الدستور؛ والتحضري النتخابات عام 
ــدعم املقــدم مــن اجلهــات       (ج)   ــة يف تنســيق ال مســاعدة حكومــة الصــومال االحتادي

ركاء الثنــائيني واملتعــددي األطــراف، يف إطــار االحتــرام التــام  املاحنــة الدوليــة، والعمــل مــع الشــ 
  لسيادة الصومال، خاصة فيما يتعلق مبا يلي:

املســاعدة املقدمــة للقطــاع األمــين، مبــا يف ذلــك مســاعدة احلكومــة يف الوفــاء      ‘١’  
  بالتزاماهتا مبوجب أحكام تعليق احلظر املفروض على األسلحة؛

  األمن البحري؛  ‘٢’  
  اعدة يف بناء قدرات حكومة الصومال االحتادية يف اجملاالت التالية:املس  (د)  
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسـان ومتكـني املـرأة، بوسـائل منـها تـوفري مستشـارين          ‘١’  

  يف الشؤون اجلنسانية ومستشارين يف حقوق اإلنسان؛
تعزيــز محايــة األطفــال وتنفيــذ خطــط عمــل احلكومــة الصــومالية ذات الصــلة      ‘٢’  

علقة باألطفال والرتاع املسـلح، بوسـائل منـها تـوفري مستشـارين يف شـؤون       املت
  محاية األطفال؛

منع العنف اجلنسي والعنف اجلنساين املرتبطني حبـاالت الـرتاع، بوسـائل منـها       ‘٣’  
  توفري مستشارين يف جمال محاية املرأة؛

ة وال سـيما  تعزيز مؤسسات العدالة يف الصومال، واملساعدة يف كفالة املسـاءل   ‘٤’  
  فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة حبق النساء واألطفال؛

رصد االنتهاكات التالية، واملساعدة يف التحقيق فيها، وتقـدمي التقـارير بشـأهنا      (هـ)  
  إىل اجمللس، واملساعدة يف منعها:
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أي جتــاوزات أو انتــهاكات حلقــوق اإلنســان أو انتــهاكات للقــانون اإلنســاين    ‘١’  
  ب يف الصومال، بوسائل منها نشر مراقبني حلقوق اإلنسان؛الدويل ُترتك

  أي انتهاكات أو جتاوزات ُترتكب حبق األطفال يف الصومال؛  ‘٢’  
ــهاكات أو جتــاوزات ُترتكــب حبــق املــرأة، مبــا يف ذلــك مجيــع أشــكال       ‘٣’   أي انت

  العنف اجلنسي والعنف اجلنساين يف الرتاعات املسلحة؛
بعثـة متكاملـة خاضـعة للتوجيـه االسـتراتيجي للممثـل       بإنشـاء البعثـة ك   يرحب  - ٢  

أيضـا بإعـادة فـتح جمّمـع األمـم املتحـدة املشـترك يف مقديشـو يف          ويرحباخلاص لألمني العام، 
فريــق األمــم املتحــدة القُطــري علــى مواصــلة االنتقــال إىل   ويشــجع، ٢٠١٤نيســان/أبريل  ٢٤

مـن القـرار    ٥علـى الفقـرة    يـد ويؤكـد مـن جد  مقديشو حسب ما تسمح به الظروف األمنية، 
ــرة )٢٠١٣( ٢١٠٢ ــرار   ١٧، والفقـ ــن القـ ــة    )٢٠١٣( ٢١٢٤مـ ــل البعثـ ــق هبياكـ ــا يتعلـ فيمـ

  والتسلسل اإلداري فيها؛
علـى األمهيـة الـيت يوليهـا لعمـل البعثـة مـع حكومـة الصـومال االحتاديـة            يشدد  - ٣  

دعما للجهود اليت تبذهلا احلكومة لتحقيق االستقرار، وتنسـيق املسـاعدة الدوليـة، وال سـيما يف     
  املناطق اليت متّت استعادهتا من حركة الشباب؛

ليـة املعنيـة بالتنميـة    البعثة وبعثة االحتاد األفريقـي واهليئـة احلكوميـة الدو    يشجع  - ٤  
على أن تواصـل وضـع وتنفيـذ أنشـطة مشـتركة، مبـا ينسـجم مـع واليـة كـل منـها، لـدعم بنـاء              
السالم وبنـاء الدولـة يف الصـومال، ويطلـب، يف هـذا الصـدد، إىل املمثـل اخلـاص لألمـني العـام           

لويـات بعثـة   يكفل املواءمة الوثيقة بني أنشطة فريق األمم املتحـدة القُطـري يف الصـومال وأو    أن
األمم املتحدة، وأن ينسق أنشطة األمم املتحدة مـع حكومـة الصـومال االحتاديـة، وكـذلك مـع       
االحتاد األفريقي (مبا يف ذلك بعثة االحتاد األفريقي)، واهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة،      

  طراف؛واالحتاد األورويب، وسائر الشركاء اإلقليميني والثنائيني واملتعددي األ
علــى أن أمــن الصــومال يف املــدى البعيــد يتوقــف علــى تطــوير حكومــة  يؤكــد  - ٥  

علـى أمهيـة اسـتمرار الـدعم املنسـق والشـفّاف مـن اجملتمـع الـدويل           ويشددالصومال االحتادية، 
علــى الــدور القيــادي حلكومــة الصــومال االحتاديــة يف  ويشــدد كــذلكلتطــوير تلــك احلكومــة، 

ل األعضــاء علــى أن تــدعم، علــى حنــو مــا طلبــه جملــس األمــن يف  الــدو ويشــجعالعمليــة،  هــذه
، اجلـــيش الـــوطين الصـــومايل، بوســـائل منـــها تقـــدمي )٢٠١٣( ٢١٢٤مـــن قـــراره  ١٤الفقـــرة 

اك إىل التربعات إىل صندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين مـن أجـل تـوفري دعـم لوجسـيت غـري فتّـ          
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وحدات هذا اجلـيش عنـدما تقـوم بعمليـات مشـتركة مـع بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال،           
  واليت تشكل جزءا من املفهوم االستراتيجي العام لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال؛

على أمهية تقيد البعثة بسياسة األمني العـام لبـذل العنايـة الواجبـة      التأكيد يعيد  - ٦  
حقــوق اإلنســان وسياســة األمــم املتحــدة القائمــة علــى عــدم التســامح مطلقــا إزاء      يف مراعــاة

  االستغـالل اجلنسي واإليذاء اجلنسي؛
ــدين  - ٧   ــؤخرا حركــة       ي ــها م ــيت ارتكبت ــة ال ــداءات اإلرهابي ــارات االعت بأشــد العب

 ويعرب عـن القلـق  بقلق عدد اهلجمات يف مقديشو،  ويالحظالشباب يف الصومال واملنطقة، 
أمهيـة حماسـبة    ويؤكـد ك إزاء مواصلة حركة الشباب تنفيـذ أعمـال إرهابيـة يف الصـومال،     كذل

على أن اهلجمات اإلرهابية لن تفـلَّ مـن    ويكرر تأكيدهاجلناة (يف امتثال تام للقانون الدويل)، 
  عزمه على دعم عملية السالم واملصاحلة يف الصومال؛

تابعـة لألمـم املتحـدة مـن أجـل      مبا مت مؤخرا من نشـر لوحـدة حراسـة     يرحب  - ٨  
  تعزيز األمن يف جمّمعات البعثة؛

حكومـة الصــومال االحتاديـة إىل وضــع خطـة واضـحة املعــامل مـن أجــل       يـدعو   - ٩  
، مبا يف ذلـك إجنـاز املراحـل الرئيسـية مـن قبيـل إجـراء اسـتفتاء         ٢٠١٦إجراء انتخابات يف عام 

ــة،     ــة للدول ــى الدســتور وتكــوين إدارات مؤقت ــ ويعــربعل ــدعم هــذه اخلطــة،   ع ن اســتعداده ل
يف هذا الصدد على قيـام حـوار بـني حكومـة الصـومال االحتاديـة واإلدارات اإلقليميـة         ويشجع

  ذات الصلة؛
بصــورة  ويشــددإزاء احلالــة اإلنســانية يف الصــومال،  يعــرب عــن بــالغ القلــق  - ١٠  

خمـاطر ازديـاد    على ويؤكدمليون صومايل حيتاجون إىل مساعدة إنسانية،  ٢,٩خاصة على أن 
احلاجة امللحة إىل توفري التمويل لنداء األمم املتحدة املوّحد من أجـل الصـومال    وُيربزالتدهور، 

مطالبتـه مجيـع األطـراف بإتاحـة وتيسـري إيصـال        ويكـرر يف املائـة،   ١٩الذي مل ميول إال بنسبة 
 الســكان املســاعدات اإلنســانية بشــكل كامــل وآمــن ودون معوقــات ويف الوقــت املناســب إىل 

  احملتاجني يف مجيع أرجاء الصومال؛
ضــرورة أن تكفــل حكومــة الصــومال االحتاديــة مســاءلة مجيــع مــرتكيب  يؤكــد  - ١١  

على أمهية أن تدعم بعثة األمـم املتحـدة    ويشدداالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل، 
ــع ا    ــة ملن ــذ اســتراتيجية وطني ــة لوضــع وتنفي لعنــف اجلنســي والعنــف  حكومــة الصــومال االحتادي

  اجلنساين والتصدي هلما؛
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 ١٣٢٥ىل تنفيذ واليتها مبا يتماشى، من مجلة أمـور، مـع القـرار    البعثة إ يدعو  - ١٢  
استمرار حـوادث العنـف اجلنسـي يف الصـومال، ويرحـب بقيـام حكومـة         ويشجب، )٢٠٠٠(

حتادية بوضع خطة عمل وطنية إلهناء العنف اجلنسي، فضال عن خطة تنفيـذ البيـان   الصومال اال
املشترك الصادر عـن حكومـة الصـومال االحتاديـة واألمـم املتحـدة بشـأن منـع العنـف اجلنسـي،           

  التنفيذ؛    األمم املتحدة والدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية والدولية على دعم ويشجع
اكات اجلسيمة الـيت تفيـد التقـارير بوقوعهـا ضـد األطفـال،       االنته يدين بشدة  - ١٣  
بتوقيع حكومة الصومال االحتادية على إجراءات التشغيل املوحـدة السـتقبال وتسـليم     ويرحب

حكومـة الصـومال االحتاديـة علـى مواصـلة       وحيـث األطفال الـذين تركـوا اجلماعـات املسـلحة،     
سلح، مبا يف ذلك تقـدمي مـرتكيب هـذه األعمـال     تنفيذ خطط العمل املتعلقة باألطفال والرتاع امل

  إىل العدالة؛
عن القلق إزاء التقارير عن انتهاكات حقوق اإلنسـان الـيت تلقاهـا مـن     يعرب   - ١٤  

اليت يزعم أهنا ارتكبت يف إطار احلملة العسكرية املتواصـلة، وإزاء عمليـات   والبعثة وشركائها، 
ضـرورة أن تكفـل حكومـة الصـومال االحتاديـة       على ويشددالطرد القسرية للمشردين داخليا، 

حبكومـــة الصـــومال االحتاديـــة أن تعـــزز   ويهيـــبمســـاءلة مجيـــع مـــرتكيب هـــذه االنتـــهاكات،  
حقوق اإلنسان وأن حتميها بصورة نشطة، مبا يف ذلك حقوق اإلنسـان للموجـودين يف    احترام

  مراكز االعتقال؛
بانتظام على تنفيذ واليـة البعثـة،    إىل األمني العام أن ُيطلع جملس األمن يطلب  - ١٥  

بوسائل منها عروض شفوية تتضمن آخـر املسـتجدات، ومـا ال يقـل عـن ثالثـة تقـارير خطيـة،         
  يوما بعد ذلك؛ ١٢٠أيلول/سبتمرب، ثُمَّ كلَّ  ٢٥يقدم أوهلا حبلول 

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٦  
  


