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 (2016) 2297القرار   
 

 2016متوز/يوليه  7املعقودة يف  7731جلسته الذي اختذه جملس األمن يف   
  

 ،إن جملس األمن 
 إىل مجيع قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن احلالة يف الصومال، إذ يشري 
 احترامه لسيادة الصومال وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي ووحدته، وإذ يؤكد 
اهلجمــات الــت اــرتةا حربــة الشــداخ مــصورا داوــج الصــومال ووارجــه،   وإذ يدددين 

قلقـه   ويؤكدد من التةديد املتواصـج الـذي تشـ له حربـة الشـداخ،       يعرب عن بالغ القلق وإذ
 من استمرار حربة الشداخ يف السيطرة على أراض وابتزاز األموال يف الصومال،

إزاء اخلسائر يف أرواح املدنيني من جراء اهلجمات الـت تشـرةا    وإذ يعرب عن السخط 
الصومال وأفـراد   بالشجاعة الت يدديةا أفراد بعثة االحتاد األفريقي يف وإذ يشيدحربة الشداخ، 

 قوات األمن الصومالية وما يدذلونه من تضحيات يف م افحة حربة الشداخ،
لـة للحـد مـن التةديـد الـذي تشـ له       عزمـه علـى دعـم ادةـود املدذو     وإذ يكرر تأكيدد  

علــى التزامــه بتقــدم الــدعم لعمليــة سياســية تشــمج   وإذ يشددد حربــة الشــداخ يف الصــومال، 
 ادميع ويقودها الصوماليون من أجج إحالل السالم وحتقيق املصاحلة،

ــو  اإلنســان      وإذ يعددرب عددن بددالغ القلددق     ــاوزات حق ــةابات و  ــتمرار انت ــن اس م
 دويل اإلنساين يف الصومال،وانتةابات القانون ال

مبا قدمه م تب األمم املتحـدة للـدعم يف الصـومال مـن إسـةامات إ ابيـة        وإذ يرحب 
لتوطيد امل اسب الت حققتةا بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال وبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدم         
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بــني األمــم  علــى أةيــة إقامــة اــرابة فعالــة يف الصــومال   وإذ يشددد املســاعدة إىل الصــومال، 
 املتحدة واالحتاد األفريقي والدول األعضاء،

بــأن ح ومــة الصــومال االحتاديــة تتحمــج مســصولية اايــة مواطريةــا وبرــاء   وإذ يسددل  
ــة،    ــةا الوطري ــوات أمر ــع       وإذ يندد  ق ــة دمي ــاملة و ثل ــوات ا ــذه الق إىل ضــرورة أن ت ــون ه

تزاماهتــا مبوجــب القــانون الــدويل    األطــراا الصــومالية وأن متتثــج يف عملــةا امتثــاال تامــا الل     
اعتـــزام الشـــرباء الـــدوليني  وإذ يعيدددد تأكيدددداإلنســـاين والقـــانون الـــدويل حلقـــو  اإلنســـان، 

 ح ومة الصومال االحتادية يف سعيةا إىل حتقيق ذلك، دعم
بإقرار ح ومة الصومال االحتادية وقادة بلدان املرطقة اسـتراتيجية جديـدة    وإذ يرحب 

ح ومــة الصــومال االحتاديــة إىل تســريع وتــالة ترتيــذ االســتراتيجية   يدددع  وإذلألمــن الــوط ، 
أةيــة مواصــلة حتديــد  وإذ يؤكدددنظــرا إىل التةديــد الــذي مــا زالــك تشــ له حربــة الشــداخ،  

تش يلة قوات األمن الوط  الصـومالية والوقـوا علـى الثتـرات الـت تعتـري قـدراهتا مبـا    ـن          
ال وادةات املاحنة من حتديد أولويات املساعدة الـالزم تقـد ةا   بعثة االحتاد األفريقي يف الصوم

عــزم  وإذ يالحدد إىل القطــاا األمــ ، وحتديــد جمــاالت التعــاون مــع ادةــات املاحنــة الدوليــة،   
 اجملتمع الدويل على توفال الدعم حل ومة الصومال االحتادية يف جمال إصالح القطاا األم ،

ــتقرا   وإذ يسددددل    ــز االســ ــأن تعزيــ ــة ل تالــــة     بــ ــة بالتــ ــم بأةيــ ر يف الصــــومال يتســ
 اإلقليمي، األمن
 

 بعثة االحتا  األفريقي يف الص مال
ــتقرار        وإذ يشدديد  ــي يف الصــومال يف إرســاء ســالم واس ــة االحتــاد األفريق مبســاةة بعث

مــا تقــوم بــه مــن دور حيــوي لتحســني احلالــة األمريــة،         وإذ يالحدد دائمــني يف الصــومال،  
ملواصلة ح ومات إثيوبيا وأوغردا وبوروندي وجيدويت وبيريا وغالهـا   تقدير  يعرب عن وإذ

مبا قدمتـه قـوات    وإذ ين  من الدلدان األفريقية تزويد الدعثة بالقوات وأفراد الشرطة واملعدات، 
 الدعثة من تضحيات جسام،

ــق االســتقرار      وإذ يرحددب  ــدويل إلحــالل الســالم وحتقي ــدعم املقــدم مــن اجملتمــع ال بال
مال، وال سيما املساةة ال ـدالة الـت يقـدمةا االحتـاد األوروم دعمـا للدعثـة، وبـذلك        الصو يف

الــدعم املقــدم مــن الشــرباء الثرــائيني الوــرين إىل الدعثــة وادــيك الــوط  الصــومايل بليةمــا،   
على أةية احلصول على مساةات جديدة، مبا يف ذلك من صـردو  السـالم التـابع     يشد  وإذ

قــي ومــن القطــاا اخلــا  واجملتمــع املــدين وســائر ادةــات املاحنــة، بتيــة تقاســم    لالحتــاد األفري
 العبء املايل املترتب على دعم الدعثة،
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ــصر       وإذ حيددديط عل دددا   ــي، املـ ــاد األفريقـ ــابع لالحتـ ــن التـ ــلم واألمـ ــس السـ ــان جملـ بديـ
 ، بشأن احلالة يف الصومال وبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال،2016نيسان/أبريج  28

بعقد مصمتر قمة رؤساء دول وح ومـات الدلـدان املسـاةة بقـوات وأفـراد       وإذ يرحب 
، 2016اـــدارب/فراير  28اــرطة يف بعثــة االحتــاد األفريقـــي يف الصــومال، يف جيدــويت يــوم       

وإذ يرحدب يياددا  وبـالتزام الرؤسـاء بتحسـني الترسـيق داوـج الدعثـة وترشـيت عمليـات الدعثـة،          
بصيتته الت أقرها جملس السـلم واألمـن التـابع     2016ملرقح لعام متةوم عمليات الدعثة ابوضع 

 إىل وضعه موضع الترتيذ، وإذ يتطلع، 2016حزيران/يونيه  29لالحتاد األفريقي يف 
بقيام االحتاد األفريقي بالتحقيق يف ادعاءات تتعلق بارت اخ بعـ  قـوات    وإذ يرحب 

ذ االحتـاد األفريقـي للتوصـيات الـواردة     علـى أةيـة ترتيـ    وإذ يشدد  الدعثة أعمال عرف جرسي، 
االحتـــــاد األفريقـــــي والدلـــــدان املســـــاةة بقـــــوات، وفقـــــا للقـــــرار  وإذ يددددددع التقريـــــر،  يف

، إىل ضـــمان التحقيـــق يف االدعـــاءات بصـــورة ســـليمة ومعمقـــة، واختـــاذ       (2016) 2272
ش ج مراسب ويف حيرـةا، مبـا يشـمج التحقيـق ال امـج يف حـاالت االعتـداء        إجراءات املتابعة ب

 احملالة إىل فريق التحقيق التابع لالحتاد األفريقي،
ــد      وإذ يعددرب عددن القلددق   ــت تتي ــارير ال إزاء اســتمرار أنشــطة حربــة الشــداخ، والتق

لشـام )املعـروا   بوجود عراصر يف الصومال تدين بالوالء لترظيم الدولة اإلسالمية يف العرا  وا
 أيضا باسم داعك(، والتداعيات األمرية للحالة يف اليمن على الصومال،

 أن احلالة يف الصومال ال تزال تش ج هتديدا للسالم واألمن الدوليني، وإذ يقرر 
  مبوجب التصج السابع من ميثا  األمم املتحدة، وإذ يتصرف 

 
 بعثة االحتا  األفريقي يف الص مال

مع األمني العام بأن الظروا السائدة يف الصومال ليسـك مراسـدة لرشـر     يتفق - 1 
 بعثة حلتظ السالم تابعة لألمم املتحدة؛

ــة       مددا لال ي افددق  - 2  ــواردة يف الرســالة املوجة ــة املرقحــة ال ــارب املرجعي ــى الرق عل
لعـام  ، ويتتق مع األمني ا2015متوز/يوليه  2األمني العام إىل رئيس جملس األمن، املصروة  من

يف استرتاجه بأن ترتيذ الرقارب املرجعيـة مـن اـأنه أن  ةـد الطريـق لرشـر عمليـة حلتـظ السـالم          
تابعة لألمم املتحدة   ن أن تساعد يف توطيد عمليـة السـالم يف الصـومال وتطـوير مصسسـات      

إىل األمـــني العـــام أن يدقـــي هـــذه الرقـــارب املرجعيـــة       ويطلدددبالقطـــاا األمـــ  الصـــومالية،   
 راض املستمر، بالتشاور مع االحتاد األفريقي؛االستع قيد

http://undocs.org/ar/S/RES/2272%20(2016)
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ــرارين    يؤكدددد - 3  ــوام القـــوة الـــت تقـــررت يف القـ ــادة يف قـ  2036علـــى أن الزيـ
يـز القـدرة العسـ رية لدعثـة االحتـاد األفريقـي       إمنا هتـدا إىل تعز  (2013) 2124و  (2012)

يف الصومال يف األجج القصال، يف إطار استراتيجية ااملة خلروج الدعثة، علـى أن ينرظـر بعدئـذ    
 يف وت  قوام قوة الدعثة يف ضوء التقدم احملرز يف امليدان؛

 
 األول يات واملهام

مبواصـلة نشـر الدعثـة بقـوام     أن يأذن للدول األعضاء يف االحتاد األفريقي  يقدرر - 4 
أن يـأذن   ويقرر ييادا ، 2017أيار/مايو  31فردا من األفراد الرظاميني حىت  22 126أقصاه 

امتثـاال تامـا   املشـاربة  للدعثة باختاذ مجيع التـدابال الضـرورية لترتيـذ واليتـةا، مـع امتثـال الـدول        
قـو  اإلنسـان، واحترامةـا التـام     اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل اإلنساين والقانون الـدويل حل 

 لسيادة الصومال وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي ووحدته؛
لدعثــــة االحتــــاد األفريقــــي يف الصــــومال بترتيــــذ األهــــداا  ين يددددأذن يقددددرر - 5 

 االستراتيجية التالية:
احلد من التةديد الذي تش له حربة الشداخ وغالها مـن مجاعـات املعارضـة     )أ( 
 املسلحة؛
توفال األمن من أجج تتعيج العملية السياسية علـى مجيـع املسـتويات وبـذلك      )خ( 

 ؛واملصاحلة وبراء السالم يف الصومالجةود حتقيق االستقرار 
إتاحـــة الرقـــج التـــدر ي للمســـصوليات األمريـــة مـــن الدعثـــة إىل قـــوات األمـــن  )ج( 

 الصومالية رهرًا بقدرات قوات األمن الصومالية؛
 للدعثة باالضطالا باملةام التالية ذات األولوية: يأذن يقرر ين - 6 
مواصلة ترتيذ العمليات اهلجومية ضـد حربـة الشـداخ وغالهـا مـن مجاعـات        )أ( 

 املعارضة املسلحة؛
مواصلة احلضور يف القطاعات املديرة يف متةوم عمليات الدعثة مـن أجـج هتي ـة     )خ( 

سـائر أحنـاء الصـومال، بالترسـيق مـع قـوات        الظروا ال تيلة بقيام حوبمـة فعالـة واـرعية يف   
 األمن الصومالية؛

املساعدة على بتالة حرية الترقـج واملـرور المـن واحلمايـة دميـع املشـاربني        )ج( 
يف عملية السالم واملصاحلة يف الصومال، وضمان أمـن العمليـة االنتبابيـة يف الصـومال باعتدـار      

 ذلك ارطا رئيسيا؛

http://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2124(2013)
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الرئيسية، مبا يشمج املراطق الت مت اسـتردادها مـن حربـة    تأمني طر  اإلمداد  )د( 
الشداخ، وال سيما املراطق ذات األةية الدالتة لتحسني احلالة اإلنسانية، واملرـاطق ذات األةيـة   
احليويـــة لتـــوفال الـــدعم اللوجســـت للدعثـــة، مـــع التشـــديد علـــى أن إيصـــال الـــدعم اللوجســـت  

 ة واالحتاد األفريقي؛مسصولية مشتربة بني األمم املتحد يظج
 أن يأذن للدعثة باالضطالا باملةام األساسية التالية: يقرر يياا - 7 
ــوات األمــن الصــومالية،    )أ(  ــات مشــتربة مــع ق ــام بعملي ــدراهتا،  القي  يف حــدود ق

بالترســيق مــع أطــراا أوــرر، يف إطــار ترتيــذ وطــت األمــن الــوط  الصــومالية، واملســاةة يف   
ــا ال   ــع نطاق ــد األوس ــة حل ومــة       ادة ــوات األمــن التابع ــدريب والتوجيــه لق ــي إىل تــوفال الت رام

 الصومال االحتادية؛
حسب الطلب، يف هتي ة الظروا األمرية الالزمـة  يف حدود قدراهتا، املساةة،  )خ( 

 اإلنسانية؛ لتقدم املساعدة
هم التعامج مع اجملتمعات احمللية يف املراطق الـت جـرر اسـتردادها وتعزيـز التتـا      )ج( 

 ا سيتيح للتريق القطري التابع لألمـم املتحـدة   يف حدود قدراهتا، بني الدعثة والس ان احملليني، 
 وسائر ادةات التاعلة بذل جةود تثديك االستقرار يف األجج الطويج؛

توفال احلمايـة واملسـاعدة، حسـب االقتضـاء، للسـلطات الصـومالية ملسـاعدهتا         )د( 
 هبا، وتوفال األمن للدىن التحتية األساسية؛ على أداء مةام احل م املروطة

اايــة أفرادهــا ومرافقةــا ومرشــّهتا ومعــدهاهتا ومةامةــا، وبتالــة أمــن وحريــة    )هـ( 
وبــذلك أفــراد األمــم املتحــدة الــذين يضــطلعون مبةــام صــدر بشــأ ا ت ليــف      ،أفرادهــا ترقــج
 جملس األمن؛ من

ء وبالترســــيق  تلق ــــي املرشــــق ني علــــى أســــاض مصقــــك، حســــب االقتضــــا       )و( 
 املتحدة؛ األمم مع

إىل األمـني العـام أن يقـدم، بالتشـاور مـع ح ومـة الصـومال االحتاديـة          يطلدب  - 8 
وبعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال، معلومــات بشــأن التقــدم احملــرز يف تــأمني طــر  اإلمــداد  

احلالـة يف الصـومال   يف تقاريره اخلطية بشـأن  وذلك  )د( 6 الرئيسية على الرحو املدني يف التقرة
 املقدمة إىل جملس األمن؛

، متشيا مع التوصيات املردثقـة مـن االسـتعراض املشـترم لألمـم املتحـدة       يطلب - 9 
واالحتاد األفريقي، أن    ن االحتاد األفريقي من زيادة بتاءتـه وأن ي تـج إعـادة هي لـة الدعثـة      
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ليــة، وال ســيما مــن وــالل تعزيــز لتـتم ن مــن االضــطالا اميــع العمليــات املطلوبــة مرـةا بتعا  
هيابج القيـادة واملراقدـة، والرـةوض بالعمليـات املشـتربة بـني القطاعـات، واسـتعراض احلـدود          
القائمة بني القطاعـات، وإنشـاء قـدرة ةصصـة لقـوات الـرد السـريع تتدـع قائـد القـوة، وتعمـج            

 جردا إىل جرب مع القوات الصومالية القائمة؛
ــه أن  يشدددري - 10  ــة   إىل طلدـ ــة املديرـ ــدات املتبصصـ ــاد األفريقـــي الوحـ ــال االحتـ يرشـ

تشــرين األول/أبتــوبر  2مرفــق هــذا القــرار، ووفقــا ملــا أوصــى بــه التقريــر املشــترم املــصر    يف
، يف إطـار  2013تشـرين األول/أبتـوبر    14وما جاء يف رسالة األمـني العـام املصروـة     2013

، وضـمان  (2012) 2036مـن القـرار    6ة احلد األقصى القائم للقـوام، واملـأذون هبـا يف التقـر    
 ويطلدب ييادا  أن تعمج مجيع عراصر مت ني القوة وعراصر مضاعتتةا حتـك قيـادة قائـد القـوة،     

 ويطلددبأن يــتم إنشــاء هــذه الوحــدات دون إبطــاء وأن تــرع س يف متةــوم العمليــات املــرقح، 
 ريق األمني العام مبعلومات مست ملة مرتظمة بشأن إنشاء هذه القوة؛موافاته عن ط

احلاجة امللحـة إىل تـوفال املعـدات اململوبـة للوحـدات مبـا فيةـا عراصـر          يؤكد - 11 
مـــن القـــرار  6مت ـــني القـــوة وعراصـــر مضـــاعتتةا، علـــى الرحـــو املرصـــو  عليـــه يف التقـــرة   

قــوات يف الدعثــة أو مــن الــدول األعضــاء  (، إمــا مــن الدلــدان املســاةة حاليــا ب 2012) 2036
بوجه وا  على احلاجة إىل عرصر طالان مراسـب يت ـون مـن اثـرت عشـرة       ويشد األورر، 

 على توفال هذا العرصر فورا؛ وحيثمروحية عس رية بحد أقصى حتك إدارة قائدة القوة، 
ــالتزام األمــني العــام بالعمــج مــع رئيســة متوضــية االحتــاد األفر     يرحددب - 12  يقــي ب

والدلدان املساةة بقـوات وح ومـة الصـومال االحتاديـة، للمسـاعدة علـى ضـمان حتقيـق زيـادة          
إىل األمـني العـام رصـد حتقيـق هـذه       هطلبد كدرر  ويال تاءة واحملافظة عليةـا علـى مـر الـزمن،      يف

الزيادة، بوسائج مرةا مصارات األداء، ويطلب إليه يف هـذا الصـدد أن يدقـي اجمللـس علـى علـم       
 ريره الدورية مبا يستجد من تطورات؛تقا يف

أن التأور يف تعيني قائد قوة الدعثـة قـد أث ـر يف فعاليـة الدعثـة،       يالح  مع القلق - 13 
 إىل أن يتم إيتاده فورا؛ ويتطلعبقرار ح ومة جيدويت تعيني قائد القوة،  ويشيد
ــام         يشددد  - 14  ــال الت ــج االمتث ــةا يف ل ــة بواليت ــوات الدعث ــة اضــطالا ق ــى أةي عل

ــو  اإلنســان، والتعــاون          ــدويل حلق ــانون ال ــدويل اإلنســاين والق ــانون ال ــا مبوجــب الق اللتزاماهت
ــع ــدعم      مـ ــدة للـ ــم املتحـ ــب األمـ ــومال وم تـ ــاعدة إىل الصـ ــدم املسـ ــدة لتقـ ــم املتحـ ــة األمـ بعثـ
ــة     يف ــذل العراي ــذ سياســة ب ــدم     الصــومال يف ترتي ــد تق ــو  اإلنســان عر ــاة حق ــة يف مراع الواجد

ــم املتحــدة،      دعــم ــة لألم ــة غــال تابع ــوات أمري ــم املتحــدة إىل ق باالحتــاد األفريقــي   ويهيددباألم
ــانون      ــةابات للق ــةابات و ــاوزات حلقــو  اإلنســان وانت ــوا انت ــق يف االدعــاءات بوق التحقي

http://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
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ــأعلى    ــة األوــذ ب ــةا، ومواصــلة بتال معــايال الشــتافية والســلوم   الــدويل اإلنســاين واإلبــال، عر
 واالنضدارب؛
إىل األمـــني العـــام أن ي تـــج امتثـــال أي دعـــم يقـــدم إىل قـــوة أمريـــة    يطلدددب - 15 

تابعة لألمم املتحدة امتثاال تامـا لسياسـة بـذل العرايـة الواجدـة يف مراعـاة حقـو  اإلنسـان،          غال
عن التقدم احملـرز يف ترتيـذ   وأن يدرج يف تقارير األمني العام املقدمة إىل جملس األمن معلومات 

 هذه السياسة؛
بددء األنشطة الرامية إىل إنشاء ولية معرية حبصر اخلسـائر يف صـتوا    يرحب - 16 

ــرارين        ــوخ يف القـ ــو املطلـ ــى الرحـ ــا، علـ ــج معةـ ــةا والتعامـ ــدنيني وحتليلـ  (2013) 2093املـ
على أةية تتعيج هذه اخللية وضمان سـال أعماهلـا بصـورة فعالـة      ويؤكد، (2013) 2124 و

يف هذا الصدد الدول املسـاةة بقـوات عسـ رية وبـأفراد اـرطة       وحيثدون مزيد من التأوال، 
تاعلــة يف جمــاالت املســاعدة علــى تقــدم الــدعم ال امــج هلــذه اخلليــة، بالتعــاون مــع األطــراا ال 

على أةية بتالة تدادل املعلومـات مـع األطـراا     ويشد اإلنسانية وحقو  اإلنسان واحلماية، 
 التاعلة ذات الصلة مبا فيةا األمم املتحدة؛

ــةا املعريــة حبصــر اخلســائر يف صــتوا املــدنيني     يطلددب - 17  ــة اســتبدام وليت إىل الدعث
 ؛اإلبال، عن عمليات الدعثة املشتربة مع قوات األمن الصومالية وحتليلةا واالستجابة هلا يف إطار

ــام،      يطلدددب - 18  ــن بانتظـ ــس األمـ ــالا جملـ ــج إطـ ــي أن يواصـ ــاد األفريقـ إىل االحتـ
طريق األمني العام، على ترتيذ والية الدعثة، وأن يوايف اجمللس مبعلومات مست ملة بوسـائج   عن

يوما، علـى أن يقـد م    120تقارير وطية، بج مرةا تقدم عروض اتوية وما ال يقج عن ثالثة 
 ؛2016أيلول/سدتمر  12التقرير اخلطي األول يف موعد ال يتجاوز 

 
 الدع  والشراكة

إىل األمني العام أن يعمج على حنو وثيق مـع االحتـاد األفريقـي يف دعـم      يطلب - 19 
إىل األمني العـام أن يواصـج تقـدم املشـورة التقريـة واخلـرة إىل        ويطلب ييااترتيذ هذا القرار، 

االحتــاد األفريقــي بشــأن أنشــطة التبطــيت للدعثــة ونشــرها وإدارهتــا االســتراتيجية، مــن وــالل    
طلدـه إىل األمـني العـام، يف ضـوء احلاجـة       ويكدرر م تب األمم املتحدة لدر االحتـاد األفريقـي،   

ز تـوفال املشـورة التقريـة إىل االحتـاد األفريقـي مـن وـالل  ليـات         إىل زيادة بتاءة الدعثة، أن يعز
 األمم املتحدة القائمة؛

مع األمني العام علـى وجـوخ أن تقـوم  ليـة ختطـيت مشـتربة بـني بعثـة          يتفق - 20 
االحتاد األفريقي واألمم املتحدة والصومال بتقييم وتيسال ترتيذ والية الدعثة متشيا مـع التقـرات   

http://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2124(2013)
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ــن 7و  6و  5 ــة، قدـــج         مـ ــاور بصـــتة واصـ ــيق الـــدقيق والتشـ ــرار، وبتالـــة الترسـ هـــذا القـ
 العمليات اهلجومية ويف أثرائةا وبعدها؛ ان

دعوته جةـات  ماحنـة جديـدة إىل تقـدم الـدعم للدعثـة عـن طريـق تـوفال           يكرر - 21 
 متويج إضايف ملرتدات القوات وللمعدات واملساعدة التقريـة، وتـوفال متويـج غـال مشـرورب للدعثـة      

باالحتــاد األفريقــي الرظــر  ويهيددبمــن وــالل صــردو  األمــم املتحــدة االســت ماين اخلــا  هبــا،  
ــة،     يف ــج مســتدام للدعث ــوفال متوي ــة ت ــه االحتــاد األفريقــي     ويؤكدددبيتي ــذي وجة ــداء ال ــى الر عل
 دوله األعضاء لتقدم الدعم املايل إىل الدعثة؛ إىل

الــذي أجرتــه األمــم املتحــدة  علــى تقريــر االســتعراض املشــترم للدعثــة   يؤكددد - 22 
، والرقـارب املرجعيـة املرقحـة املديرـة     2013تشـرين األول/أبتـوبر    2واالحتاد األفريقـي، املـصر    

مـع األمـني    ويتفق، 2015متوز/يوليه  2يف رسالة األمني العام إىل رئيس جملس األمن املصروة 
علـى اـن اهلجمـات،    العام على أن التقدم احملرز صوخ زيـادة إضـعاا قـدرة حربـة الشـداخ      

بالتوازي مع حتسني قدرة القوات الصومالية على احلتـا  تـدر يا علـى سـيطرهتا علـى املرـاطق       
ــي         ــن مــن تقل ــة، قــد     ــيح إعــادة بســت ســلطة الدول املســتعادة مــن حربــة الشــداخ  ــا يت

دعم الدعثة يف الصومال تدر يا، ويتيح االنتقال إىل دور اإلاـراا واالسـتجابة السـريعة لـ     دور
 قوات األمن الصومالية؛

ــات        يطلددب - 23  ــدم احملــرز يف العملي ــاة التق ــع مراع ــي، م ــوم االحتــاد األفريق أن يق
ــدر يا وبشــ ج  ــدود       ــة، ت ــة ضــد حربــة الشــداخ وغالهــا مــن الترظيمــات اإلرهابي اهلجومي

رطة وحسب االقتضاء، بإعادة هي لـة قـوام األفـراد الرظـاميني التـابعني للدعثـة لصـا  أفـراد الشـ         
ضمن احلد األقصى املأذون به ألفراد الدعثة، وأن يقدم معلومات مسـت ملة عـن إعـادة اهلي لـة     

 حسب االقتضاء عن طريق األمني العام؛
إىل األمــني العــام أن  ــري، بالتشــاور مــع االحتــاد األفريقــي، تقييمــا      يطلددب - 24 

يج هي ـج الدعثـة علـى حنـو     ، ل تالـة تشـ   2016مشتربا للدعثة، بعـد العمليـة االنتبابيـة لعـام     
ــارات وتوصــيات         ــدم وي ــة يف الصــومال، وأن يق ــاء الدول ــن بر ــة م ــة املقدل ــدعم املرحل ــم ل مالئ

 ؛2017نيسان/أبريج  15جملس األمن حبلول  إىل
على أةية قيـام ح ومـة الصـومال االحتاديـة بتعجيـج وحتسـني الترسـيق         يشد  - 25 

بني املصسسات األمرية الصومالية وتعزيز ادةود املدذولة للمضي قـدما حنـو تسـليم املسـصوليات     
األمرية إىل األجةزة األمرية الصومالية يف املستقدج، مبا يف ذلك مـن وـالل إنشـاء مرتـدر  مـع      

حتادية واالحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة وي ـون التـرض مرـه حتديـدا       بني ح ومة الصومال اال
هــو التبطــيت لتســليم املســصوليات األمريــة ورصــده بانتظــام، وهــو مــا يعــد جــزءًا أساســيًا           
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احلصــول بانتظــام  ويطلددباســتراتيجية انســحاخ بعثــة االحتــاد األفريقــي يف  ايــة املطــاا،  مــن
 الثالثي عن طريق األمني العام؛معلومات مست ملة عن هذا الترسيق  على
 

 ق ات األمن الص مالية
إىل اإلسراا بترتيذ السياسـة األمريـة الوطريـة، ومنـوذج الشـرطة االحتاديـة        يدع  - 26 

والتوصج بسرعة إىل اتتا  بشأن هي ج قطاا األمن االحتـادي الصـومايل، الـذي  ـدد بوضـوح      
ــن ذات الصــلة بوســيلة لتحســني الترســيق       أدوار ومســصوليات وهيابــج مصسســات قطــاا األم

؛ضمان اتسا  واستدامة املساعدة الدولية املقدمة مـن الدعثـة  الدعثة وقوات األمن الصومالية و بني
على أةية وفاء الشـرباء الثرـائيني مبـا تعةـدوا بتقد ـه مـن دعـم إضـافة          يؤكد - 27 

إىل مساندة الدعثة يف ترتيذ واليتـةا املتمثلـة يف مسـاعدة ح ومـة الصـومال االحتاديـة يف ترسـيق        
يف هـذا الصـدد    ويشدد  م املساعدة إىل قطـاا األمـن،   دعم ادةات املاحنة الدولية يف جمال تقد

على أةية والية الدعثة يف مساعدة ح ومة الصـومال االحتاديـة يف ترسـيق دعـم ادةـات املاحنـة       
 الدولية يف جمال تقدم املساعدة يف قطاا األمن؛

 بالدعم الذي قدمـه بالتعـج اجملتمـع الـدويل وادةـات املاحنـة الثرائيـة إىل        يرحب - 28 
ــز الــدعم املقــدم إىل ح ومــة    ويشدد عالقطــاا األمــ  الصــومايل،   الشــرباء علــى مواصــلة تعزي

 أن بالشـرباء ادـدد إىل   ويهيدب الصومال االحتادية من أجـج تطـوير القطـاا األمـ  الصـومايل،      
 ؛على أةية الترسيق فيما بني مجيع الشرباء ويكرر التأكيديدادروا لدعم جةود التطوير هذه، 

على أنه من املةم للتاية أن تعقب العمليات العسـ رية مدااـرة جةـود      د يش - 29 
وطريـــة ترمـــي إىل إنشـــاء أو حتســـني هيابـــج احل ـــم يف املرـــاطق املســـتعادة وتـــوفال اخلـــدمات  

 األساسية، مبا فيةا ودمات األمن؛
بالتزام ح ومة الصومال االحتادية والواليات االحتادية الراا ة بإرسـاء   يرحب - 30 

دمات الشرطية األساسية يف مجيع أحناء الصـومال، علـى الرحـو املتـووى يف منـوذج الشـرطة       اخل
ادةــات املاحنــة علــى دعــم ترتيــذه مــن جانــب ح ومــة الصــومال   ويشدد عاالحتاديــة ادديــد، 

خبطة براء القدرات اخلاصة بقوات الشرطة الدحريـة الـت وضـعتةا احل ومـة      ويرحباالحتادية، 
 ويتطلدع ، (2015) 2246االحتادية، بـدعم مـن بعثـة األمـم املتحـدة، مبـا يتمااـى مـع القـرار          

 إحراز تقدم صوخ ترتيذها؛ إىل
تشـرين األول/أبتـوبر    7ني العام، يف رسالته املصروـة  بدراسة األم حييط عل ا - 31 
2015 (S/2015/762 ملتةـــوم وجـــدور اخليـــارات املتاحـــة لقيـــام ال يانـــات بتقـــدم الـــدعم ،)

 وحيديط عل دا ييادا   اللوجست لقـوات بونتالنـد املقـرر إدماجةـا يف ادـيك الـوط  الصـومايل،        

http://undocs.org/ar/S/RES/2246(2015)
http://undocs.org/ar/S/2015/762
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بيانــا  وــر مــن بيانــات األمــم املتحــدة غــال م تــب األمــم املتحــدة للــدعم يف الصــومال    أنبــ
باعتزام مواصلة العمـج   ويرحبسيتول ى تقدم الدعم إىل اديك الوط  الصومايل يف بونتالند، 

 من أجج حتديد اللية األفضج؛
 

 الدع  الل جسيت
عراصــر الــدعم اللوجســت  إىل األمــني العــام أن يواصــج تــوفال جمموعــة يطلددب - 32 

مدنيا يف بعثة االحتاد األفريقـي، وإىل ادـيك الـوط  الصـومايل      70بعثة االحتاد األفريقي و  إىل
عرــدما يقــوم بعمليــات مشــتربة مــع بعثــة االحتــاد األفريقــي، وإىل بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدم     

ويطلدب  ، (2015) 2245مـن القـرار    2املساعدة إىل الصومال، على الرحو املدني يف التقـرة  
 ؛(2015) 2245أن يعجج باختاذ اإلجراءات الضرورية لترتيذ القرار إىل األمني العام 

لـدان املسـاةة بقـوات القيـام     إىل االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة والد     يطلب - 33 
بصورة مشتربة بتحديـد االحتياجـات مـن املعـدات لدعثـة االحتـاد األفريقـي وإمتـام املتاوضـات          

إىل األمــني العــام أن يقــدم  ويطلددباملتعلقــة مبــذبرات التتــاهم الثالثيــة األطــراا دون إبطــاء،  
 معلومات عن حالة مذبرات التتاهم الثالثية يف تقاريره املرتظمة؛

 
 الص مال
بالتزام الرئيس حسن ايخ وح ومة الصومال االحتادية بإجراء عمليـة   يرحب - 34 

ــع وتتســم باملصــداقية يف عــام    ــة تشــمج ادمي ــع   ويشددد ، 2016انتبابي علــى أن اجمللــس يتوق
ــة والســلطة       أال ــة بالرســدة إىل الســلطة الترتيذي ــة االنتبابي ــة للعملي ــد ادــداول الزمري  ــري متدي

على أةية إجراء العملية االنتبابية املرصو  عليةا يف املرسـوم   ويؤكدى السواء، التشريعية عل
مجيــع األطــراا  ويدددع دون مزيــد مــن التــأوال،   2016أيار/مــايو  22الرئاســي الصــادر يف 

علـى أن العمليـة االنتبابيـة هلـذا العـام       ويشدد  التعاون بش ج براء من أجـج حتقيـق ذلـك،     إىل
إىل ترظيم انتبابات على أساض مدـدأ الصـوت الواحـد للشـب       تش ج وطوة حامسة وصواًل

ــة علــى اعتمــاد     وحيددث، 2020الواحــد حبلــول عــام   ــادات الوطري ــدر القي يف هــذا الصــدد مرت
 ؛2020وارطة طريق النتبابات عام 

علـى ضــرورة بتالـة إحــراز تقـدم يف عمليــة املراجعـة الدســتورية دون      يشدد   - 35 
ء نظام سياسي احتادي فعال وعملية مصاحلة ااملة حتقـق الـتالحم   مزيد من التأوال، بتية إرسا

يف هذا الصدد على أةية تـوفال الـدعم لعمليـة تشـ يج      ويؤكدواإلدماج على الصعيد الوط ، 
الدولة حىت ت تمـج  علـى حنـو سـلمي واـامج للجميـع وتقـدم وـدمات الوسـاطة التعالـة عرـد            

http://undocs.org/ar/S/RES/2245(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2245(2015)
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دد بـني احل ومـة االحتاديـة واإلدارات اإلقليميـة     قيام حـوار وثيـق يف هـذا الصـ     ويش عاللزوم، 
 واجملتمع املدين وعموم الصوماليني؛

الرئيس حسن ايخ وح ومة الصومال االحتادية إىل الوفاء بااللتزامـات   يدع  - 36 
املتعلقة بإصالح قطاا األمن، مبا فيةا االلتزامات املتصـلة بزيـادة الشـتافية واملسـاءلة يف اإلدارة     

قطاا األم ، وحتقيق الترتيذ املد ر لسياسة األمن الـوط  املعتمـدة، وصـواًل إىل هي ـج     املالية لل
الـرئيس واحل ومــة   وحيددثملصسسـات القطـاا األمــ  ي ـون واضــحا ومسـتداما ومتتقــا عليـه،      

، مبـا يشـمج   يف أقـرخ وقـك   ـن   االحتادية علـى القيـام هبـذا اإلصـالح الشـامج لقطـاا األمـن        
يف هــذا  ويؤكدددوط  يف موعــدها وبصــورة مرتظمــة   ــن التردــص هبــا،  مرتدــات ادــيك الــ دفــع

الصدد ضرورة بتالة التشاور التام واملرتظم مـع مجيـع الواليـات االحتاديـة واإلدارات اإلقليميـة      
 املصقتة واالستتادة من دعمةا؛

باملشاربة الرشطة للح ومة االحتاديـة يف عمليـة االسـتعراض الـدوري      يرحب - 37 
 الواليات على ترتيذ مجيع التوصيات املقدولة؛ ويش عالشامج، 
ــان   عدددن القلدددق يعدددرب - 38  ــتمرار انتـــةابات و ـــاوزات حقـــو  اإلنسـ إزاء اسـ

علـى ضـرورة وضـع حـدف ل فـالت       ويشدد  وانتةابات القانون الدويل اإلنساين يف الصـومال،  
، والتجـاوزات االنتـةابات  من العقاخ وصون حقـو  اإلنسـان و اسـدة املسـصولني عـن هـذه       

ــة الصــومالية حلقــو       ويرحددب ــة الوطري ــة األوــالة بشــأن إنشــاء اللجر باعتمــاد قــانون يف الون
احل ومــة االحتاديــة علــى إصــدار   ويشدد ع ييادداالتعجيــج بإنشــائةا،  علــى ويشدد عاإلنســان، 

 مـرت   حبـق  ااية حقو  اإلنسان وبتالـة التحقيـق واملالحقـة القضـائية      تشريعات هتدا إىل
ادرائم الت ترطـوي علـى انتـةابات القـانون الـدويل اإلنسـاين وانتـةابات و ـاوزات حقـو           

 ؛اإلنسان
إزاء ازديـاد عمليــات إبـراه املشـردين داوليــا علـى إوــالء      عدن القلددق  يعدرب  - 39 

علـى أن أي عمليـة    ويشدد  اهليابج األساسية العامة واخلاصة يف املدن الرئيسـية يف الصـومال،   
باحل ومــة  ويهيددبأن ت ــون متســقة مــع األطــر الوطريــة والدوليــة ذات الصــلة،   إوــالء يردتــي

االحتادية ومجيع األطراا التاعلة املبتصة إىل السعي إل اد حلول عملية دائمة ملسـألة التشـرد   
احل ومــة االحتاديــة، بــدعم مــن اــربائةا، علــى هتي ــة بي ــة مواتيــة لعــودة     ويشدد عالــداولي، 

ــة   ــا إىل وطر ــة     الالجــ ني طوع ــة ومأمون ــة طوعي ــارهم بطريق ــا إىل دي ــودة املشــردين داولي م وع
 وبر ة، أو إدماجةم  ليا أو إعادة توطيرةم؛

إزاء اســـتمرار األزمـــة اإلنســـانية يف الصـــومال وتأثالهـــا   يعدددرب عدددن القلدددق - 40 
بــادةود الــت تدــذهلا الوبــاالت اإلنســانية التابعــة لألمــم املتحــدة   ويشدديداــعب الصــومال،  يف
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ها من األطـراا التاعلـة يف اجملـال اإلنسـاين لتقـدم مسـاعدات مـن اـأ ا أن ترقـذ أرواح          وغال
تعـالم اهلجمـات علـى العـاملني يف اجملـال اإلنسـاين ويةيـب         ويددين املستضعتني مـن السـ ان،   

ويدددين اميــع األطــراا إىل احتــرام واايــة مــولتي املســاعدة اإلنســانية ومرافقةــا وأصــوهلا؛   
مطالدتـه أن تسـمح مجيـع     ويكدرر تبدام للمساعدة اإلنسـانية أو عرقلـة هلـا،    أي إساءة اس يياا

ــة       ــر ذلــك مــن أجــج إيصــال املعون ــق وأن تيسه األطــراا بالوصــول ال امــج والمــن دون عوائ
علـى أةيـة احملاسـدة السـليمة      ويشدد  الوقك املراسب إىل احملتاجني يف مجيع أحناء الصومال؛  يف

الوبـاالت الوطريـة املعريـة بـإدارة ال ـوار        ويشد ع الـدويل،   يف سيا  تقدم الـدعم اإلنسـاين  
الصومال علـى تطـوير قـدراهتا بـدعم مـن األمـم املتحـدة ل ـي تضـطلع بـدور ريـادي أقـور              يف
 جمال ترسيق االستجابة اإلنسانية؛ يف

ــانون       يشددد  - 41  ــة يف الصــومال الق ــع األطــراا التاعل ــرم مجي ــة أن حتت ــى أةي عل
ايــة املــدنيني، وخباصــة الرســاء واألطتــال، وبــذلك قــرارات جملــس األمــن الــدويل اإلنســاين وا

 ذات الصلة؛
ــات وحل ةــا       يعيددد تأكيددد  - 42  ــع نشــوخ الهاع ــرأة والشــداخ يف مر ــة دور امل أةي

على أةية مشاربة املرأة والشداخ يف مجيع ادةود الرامية إىل صـون   ويشد براء السالم،  ويف
، (2015) 2242يف هــذا الصــدد إىل قــرار جملــس األمــن  ويشددريالســالم واألمــن وتعزيزةــا، 

أن املــرأة ليســك  ثلــة متثــيال بافيــا يف مجعيــات اإلدارات اإلقليميــة املصقتــة ادديــدة،   ويالحدد 
شــجيع التمثيــج املتزايــد احل ومــة االحتاديــة واإلدارات اإلقليميــة املصقتــة علــى مواصــلة ت  وحيددث

للمـرأة يف مجيـع مسـتويات صـرع القـرار يف املصسسـات الصـومالية، مبـا يشـمج ختصـي  حصــة           
، 2016يف املائة من مقاعد الرملان االحتـادي مبجلسـيه للرسـاء يف العمليـة االنتبابيـة لعـام        30

 ـات اجملتمـع   بعثة األمـم املتحـدة علـى تعزيـز تتاعلـةا مـع بافـة ف        ويش عبما هو متتق عليه، 
ــة إدمــاج        ــديريني، مــن أجــج بتال ــا يشــمج الرســاء والشــداخ والزعمــاء ال املــدين الصــومايل، مب

 وجةات نظر اجملتمع املدين يف ةتلف العمليات السياسية؛
 ويددع  ، 1989بتصديق الصومال علـى اتتاقيـة حقـو  الطتـج لعـام       يرحب - 43 

وإىل تعزيــز اإلطــار القــانوين حلمايــة  2012إىل ت ثيــف ترتيــذ وطــت العمــج املــوقعتني يف عــام 
ــدهم واســتبدامةم،       ــات وطــف األطتــال و ري ــال، وال ســيما يف ضــوء اســتمرار عملي األطت

ــاطةم اماعــات   بشــ ج غــال قــانوين يف الهاعــات املســلحة،    وبــذلك احتجــاز األطتــال الرتد
يف التقريــر الســروي لألمــني العــام عــن األطتــال والــهاا املســلح  مســلحة، علــى الرحــو املتصــج

الرظــر احل ومــة االحتاديـة علـى    ويشد ع (، S/2016/360) 2016نيسـان/أبريج   20الصـادر يف  

http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/S/2016/360
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تــال يف التصـديق علــى الروتوبــول االوتيــاري التتاقيــة حقــو  الطتــج بشــأن ااــترام األط يف 
 املرازعات املسلحة؛

 
 اإلبالغ
إىل األمني العام أن ينطلع جملس األمن بانتظام علـى ترتيـذ هـذا القـرار،      يطلب - 44 

بوسائج مرةا تقدم عروض اتوية عن  ور املستجدات وما ال يقـج عـن ثالثـة تقـارير وطيـة،      
 يومًا بعد ذلك؛ 120مث بج  2016أيلول/سدتمر  12ينقدهم أوهلا حبلول 

 إبقاء املسألة قيد نظره التعلي. يقرر - 45 
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 مرفق 
 الوحدات املقرر إنشاؤها:

ــى ترســيق وتوحيــد       220فريــق تــدريب قوامــه    )أ(  مــن القــوات للمســاعدة عل
التدريب الثرائي وفق عقيدة تـدريب واحـدة متتـق عليةـا، ولتـويل القيـادة يف أنشـطة التـدريب         

 صومايل؛والتوجيه والشرابة مع اديك الوط  ال
فــردا ل ــج قطــاا  190وحــدات مت يريــة للدعثــة يف اجملــال اللوجســت قوامةــا   )خ( 

فردا يف املقر لتعزيز القيادة والتح م، ولتحسني الروابت بني قيادات القطاعـات ومقـر    240 و
 بعثة االحتاد األفريقي متشيا مع توسع العمليات؛

 فردا؛ 190وحدة هردسية قوامةا  )ج( 
 فردا؛ 117إاارات قوامةا وحدة  )د( 
من القوات، يقتصر دوره على تسيال دوريـات   312عرصر أمن مرافال قوامه  )هـ( 

 بالقرخ من املرافال الرئيسية ويعمج باالاترام مع وحدات أمن املرافال الصومالية؛
ــةا واالســتجابة هلــا،      )و(  ــدنيني وحتليل ــة حبصــر اخلســائر يف صــتوا امل ــة معري ولي

 أفراد؛قوامةا ستة 
طـــائرات مروحيـــة  9طـــائرات مروحيـــة ودميـــة و  3عرصـــر طـــالان قوامـــه  )ز( 

 .أقصى هجومية بحد
 


