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 ،إن جملس األمن 
 إىل قراراته السابقة وبياانت رئيسه بشأن احلالة يف الصومال، إذ يشري 
 احرتامه لسيادة الصومال وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي ووحدته، وإذ يعيد أتكيد 
وإذ يعددرع  ددن  لدد  اهلجمــات األةــلة الــا حــةتاا حربــة الشــ،ا  اإلر ابيــة،  بشدددة وإذ يدددين 

عزمــه علــم دعــم الاــود الــا  وإذ يكددرر أتكيدددإزاء التاديــد املســتمر الــله تشــ له حربــة الشــ،ا ،  القلدد 
ن اخلطـــر الـــله تشـــ له حربـــة الشـــ،ا  يف الصـــومال، بـــا يف  لـــ  مـــن ةـــالل ات،ـــا  هتـــدىل إىل احلـــد مـــ

حــام ، واقــا للقــادون الــدو  الوايــ  التط،يــل، بــا يشــم  القــادون الــدو  حلقــو  اإلدســان والقــادون  هنــ 
 الدو  لاليئني والقادون الدو  اإلدساين،

ريقي يف الصومال )بعثة االحتاد األاريقـي  ابلشجاعة الا أبدا ا أاراد بعثة االحتاد األا وإذ يشيد 
علـم بعثـة االحتـاد  وإذ يثديوقوات األمن الصومالية والتضحيات الا قـدمو ا يف مواياـة حربـة الشـ،ا ، 

ـــــة لل ـــــرتة  ـــــة االدت ابي ـــــن مـــــن إيـــــراء العملي ـــــله م   ـــــوال األمـــــن ال األاريقـــــي وقـــــوات األمـــــن الصـــــومالية لت
أبن األمن الله تـوار  بعثـة االحتـاد األاريقـي ال يـزال م إذ يسل  و يف مجيع أحناء الصومال،  2016/2017

 حاسم األمهية يف  ل  املرحلة،
علم الـدور الـله تيديـه بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدد املسـاعدة إىل الصـومال )بعثـة األمـم  وإذ يثي 

عمليـــة االدت ابيـــة، املتحــدة  يف دعـــم الســالحل واملصـــاحلة وتســـوية الةـــزاعات، وعمليـــة تشـــ ي  الــوال ت، وال
 لقادون الدو  اإلدساين يف الصومال،االمتثال لوتعزيز ومحاية حقو  اإلدسان و 

عـن دعمـه ال امـ  للممثـ  اخلـاني للمـني العـاحل ورئـيأل بعثـة األمـم املتحـدة، ماي ــ    وإذ يعدرع 
حتــاد األاريقــي، بيتيةــ ، واملمثــ  اخلــاني لــرئيأل م ودــية االحتــاد األاريقــي املعــب ابلصــومال ورئــيأل بعثــة اال

 ارادسيس و بايتادو ةوسيه ماديرا،
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ابةتتــــاحل العمليــــة االدت ابيــــة يف الصــــومال وادت ــــا  الــــرئيأل  مــــد ع،ــــد    مــــد  وإذ يرحدددد  
حــ،اف/اياير ل ــرتة أربــع ســةوات، والتعجيــ  بتعيــني ح ومــة، وز دة لثيــ  املــرأة يف اليملــان  ٨اارمــايو يف 

 ،  الشع  الصوما  يف العملية االدت ابية، والةق  السلمي للسلطةواحل ومة، وز دة مشاربة ولثي
 علــم احلايــة إىل احل ــاا علــم الــزةم حنــو تعزيــز الةلــاحل االحتــاده يف الصــومال يف  ــلا وإذ يشدددد 
تقـوحل علـم أسـاب م،ـدأ الصـوت ابلتزامات ح ومة الصومال االحتادية إبيراء ادت اابت وإذ يرح  الصدد، 

أمهيــــة إدــــ اء الطــــابع الراــــي علــــم مربــــز الــــوال ت  وإذ يؤكددددد، 2021الواحــــد للشــــ   الواحــــد يف عــــاحل 
ابلتــزاحل ح ومــة الصــومال االحتاديــة والــوال ت  وإذ يرحدد  كددذل االحتاديــة األعضــاء يف أقــر  وقــ    ــن، 

 ،تورية املعلقة ابلتشاور الوثيل مع اليملاناالحتادية األعضاء ابلتوص  إىل ات ا  بشأن املسائ  الدس
ابلتــــزاحل ح ومـــة الصــــومال االحتاديــــة والـــوال ت االحتاديــــة األعضـــاء بواصــــلة احلــــوار  وإذ يرحددد  

السياســي الشــام  لــدعم التســوية الســلمية للمةازعــات الــا هتــدد الســالحل واألمــن الــداةليني، بــا يف  لــ  
يــــون واإلقليميــــون، وال ســــيما قــــادة بودتالدــــد و املــــادو ، للتوصــــ  الاــــود الــــا بــــلهلا مــــيةرا القــــادة الو ة

 ،تسوية سلمية يف  ال عيو إىل
ــــولق وميســــور الت ل ــــة،  وإذ يشدددددد  علــــم أن ويــــود قطــــا  أمــــب قــــادرق وةادــــعق للمســــاءلة ومق،

أســاب مــن االحــرتاحل ال امــ  حلقــو  اإلدســان وســيادة القــادون، يشــ   يــزءا ابلــ  األمهيــة مــن حتقيــل  علــم
إىل درورة تسريع وتلة التقدحل احملرز علم صـعيد حتسـني األمـن وإذ يشري حل  وي  األمد يف الصومال، سال

 ،يف الصومال وإعطائه األولوية
يف  ــلا الصــدد ابالت ــا  بشــأن  ي ــ  األمــن الــو ب الصــوما  الــله أيــد   لــأل  وإذ يرحدد  

 ،2017أ ر/مايو  ٨األمن الو ب يف 
ة الصـــومال االحتاديـــة بتســـليم املســـيوليات األمةيـــة، تـــدر يا واســـتةادا ابلتـــزاحل ح ومـــ وإذ يرحددد  

اللــروىل، مــن بعثــة االحتــاد األاريقــي إىل قـــوات األمــن الصــومالية، بــا يف  لــ  االدــطال  بعمليـــات  إىل
 ،الصومال مشرتبة مع بعثة االحتاد األاريقي ل ي تص،ح الاة األساسية الا توار األمن يف

ـــزاحل وإذ يرحددد   ح ومـــة الصـــومال االحتاديـــة وايلتمـــع الـــدو  ابت،ـــا  هنـــ  حـــام  إزاء األمـــن  ابلت
ابحلايـــة إىل األةـــل بـــةكا   ـــل عســـ رية يف إ ـــار  ـــلا الـــةا  مـــن أيـــ  حتقيـــل  موإذ يسدددل  الصـــومال،  يف

 ،األمن ال،شره الطوي  األي  للصوماليني
االسـتعرا  الـدوره الشـام ، ابملشاربة ال عالة حل ومة الصومال االحتادية يف عمليـة  وإذ يرح  

اســتمرار ادتاابــات  وإذ يدددينعلــم التة يــل ال امــ  لميــع التوصــيات الــا حليــ  ابلق،ــول،  وإذ يشدد  
علـــم دـــرورة  وإذ يشدددددوجتـــاوزات حقـــو  اإلدســـان وادتاابـــات القـــادون الـــدو  اإلدســـاين يف الصـــومال، 

املســيولني عــن الــرائم الــا تةطــوه  حــد لالاــالت مــن العقــا ، والتقيــد نقــو  اإلدســان، و اســ،ة ودــع
 ادتاابات أو جتاوزات حلقو  اإلدسان وادتاابات للقادون الدو  اإلدساين، علم

ابلشــرابة الديــدة مــن أيــ   وإذ يرحدد أبن  ــل  حللــة حااــة ابلةســ،ة للصــومال،  موإذ يسددل   
يف مــيلر  2017/مــايو أ ر 11الصــومال وميثــا  األمــن الــله اعتمدتــه الصــومال والشــرباء الــدوليون يف 
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علــم الــدور املربــزه  وإذ يشددددأمهيــة التة يــل ال عــال واملســاءلة املت،ادلــة،  وإذ يؤكدددلةــدن بشــأن الصــومال، 
 ،الله تضطلع به بعثة األمم املتحدة يف دعم التة يل

  ،S/AC.51/2017/2إىل االستةتايات املتعلقة ابأل  ال والةـزا  املسلح )وإذ يشري  
عـــــن ابلــــ  القلــــل إزاء ةطـــــر حصــــول  اعـــــة يف الصــــومال دتيجـــــة للج ــــاىل الشـــــديد  وإذ يعددددرع 

ابســـتجابة ح ومـــة الصـــومال االحتاديـــة  وإذ يرحددد ةطـــر حقيقـــي ومتجـــدد يف ســـيا  الةـــزا  الـــاره،  و ـــو
ت ال اعلــة اإلدســادية الدوليــة والو ةيــة لتل،يــة علــم مواصــلة التعــاون مــع الاــا وإذ يشدد  للزمــة اإلدســادية، 

 ،داةليا االحتيايات امللح ة وبةاء القدرة علم الصمود يف األي  الطوي ، با يف  ل  للح اني املشردين
ابلدعم الس ي املقدحل من الاات املاحنة إىل السلطات الصومالية وةطة االستجابة  وإذ يرح  
جباـود  وإذ يرحد ملزيد من املسـامهات يف ياـود املسـاعدة اإلدسـادية، علم تقدد ا وإذ يش  اإلدسادية، 

 ،األمم املتحدة لتةسيل التصده للج اىل ودعم السلطات الصومالية
 

 بعثة األمم املتحدة لتقدمي املسا دة إىل الصومال  
لديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدد املســاعدة إىل الصــومال علــم الةحــو امل،ــني  يقددرر - 1 

 ؛201٨آ ار/مارب  ٣1حىت   2014) 215٨من القرار  1ال قرة  يف
  بشـــأن التقيـــيم S/2017/404أ ر/مـــايو ) 5برســـالة األمـــني العـــاحل امليرةـــة  حيددديل  ل دددا - 2 

إىل بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة أن تة ـــــل واليتاـــــا  ويطلددددد االســـــرتاتيجي لويـــــود األمـــــم املتحـــــدة يف الصـــــومال، 
ـــع الـــوال ت  علـــم الصـــعيدين الـــو ب واإلقليمـــي، بـــا يف  لـــ  مـــن ةـــالل مواصـــلة تعزيـــز ويود ـــا يف مجي

واحل اا عليه و ل  ر ةا ابملتطل،ات األمةية للمم املتحدة ودـمن مـا تسـمح بـه احلالـة  االحتادية األعضاء
األمةيــة، مــن أيــ  تقــدد مشــورة  ات  ــابع اســرتاتيجي بشــأن السياســات الــالزحل ات،اعاــا يف  ــال العمليــة 

 وبةاء الدولة وإصالح قطا  األمن؛ السياسية واملصاحلة وبةاء السالحل
م الله تقدمه بعثة األمم املتحدة للعملية السياسية، با يف  ل  القياحل أمهية الدع يؤكد - ٣ 

بااحل املساعي احلميدة الا توار ا األمم املتحـدة دعمـال لعمليـة السـالحل واملصـاحلة الـا تضـطلع ةـا ح ومـة 
 اتالةـــزاع ، ومةــع دشــو والوســا ة ،الصــومال االحتاديــة، وال ســيما ايمــا يتعلــل بتو يــد تشــ ي  الــوال ت

، وعمليــات مرايعــة الدســتور، وتقاســم املــوارد واإليــرادات، وحتســني مســاءلة امليسســات الصــومالية وحل اــا
احتـاده وبـلل   قضائيوةاصة بشأن مسائ  م ااحة ال ساد، وودع دلاحل سياسي احتاده اعال ودلاحل 

وت الواحــد تقــوحل علــم أســاب م،ــدأ الصــتقــدد الــدعم إلعــداد ادت ــاابت حــاملة وحــ ااة و ات مصــداقية 
 ، وتةسيل الدعم االدت ايب الدو  املقدحل إىل الصومال؛2021للش   الواحد يف عاحل 

بعثة األمم املتحدة علم تعزيز ت اعلاا مـع مجيـع ائـات ايلتمـع املـدين الصـوما   يش   - 4 
، علــــم الصــــعيدين الــــو ب واإلقليمــــي، بــــا يشــــم  الةســــاء والشــــ،ا  وقطــــا  األعمــــال والزعمــــاء الــــديةيني

 واملساعدة علم دمان إدماج آراء ايلتمع املدين يف خمتلف العمليات السياسية؛
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إىل بعثــة األمــم املتحــدة تقــدد املشــورة االســرتاتيجية لــدعم األةــل بــةا  حــام   يطلدد  - 5 
 إزاء األمن لشيا مع ميثا  األمن والشرابة الديدة من أي  الصومال بغية دعم تة يلمها؛

ة األمــم املتحــدة، ية،ــا إىل يةــ  مــع الشــرباء الــدوليني، دعــم ح ومــة إىل بعثــ يطلدد  - 6 
الصـومال االحتاديــة لتة يـل االســرتاتيجية وةطـة العمــ  الـو ةيتني للصــومال ملةـع وم ااحــة التطـرىل العةيــف 

 من أي  تعزيز قدرة الصومال علم مةع وم ااحة اإلر ا ؛
إىل بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة أن تـــــدعم سياســـــة بـــــلل العةايـــــة الواي،ـــــة يف مراعـــــاة  يطلددددد  - 7 
اإلدســـان علـــم دطـــا  املةلومـــة يف بـــ  مـــا تقدمـــه األمـــم املتحـــدة مـــن دعـــم ل،عثـــة االحتـــاد األاريقـــي  حقـــو 

 ولقطا  األمن الصوما ؛
ة لتقــدد ابلعالقــة القويــة القائمــة بــني بعثــة األمــم املتحــدة وم تــ  األمــم املتحــد يرحدد  - ٨ 

علـــم أمهيـــة اســـتمرار مجيـــع  ـــل  ال يـــاانت يف ز دة  ويشدددددالـــدعم يف الصـــومال وبعثـــة االحتـــاد األاريقـــي، 
 تو يد تل  العالقة؛

جباـود  يرحد إىل بعثة األمم املتحـدة مواصـلة تة يـل واليتاـا بطريقـة مت املـة، و يطل  - 9 
واختـــا  القـــرارات علـــم صـــعيد مةلومـــة األمـــم  األمـــني العـــاحل امل،لولـــة مـــن أيـــ  تعزيـــز الت امـــ  االســـرتاتيجي

 املتحدة دمن وال ت ب  ميسسة من ميسساهتا، با يراعي أمورا مةاا دور املرأة والش،ا ؛
 

 الصومال  
ابلتزاحل ح ومة الصومال االحتادية، واقا لسيادة القادون، بعالة املسائ  امللحـة  يرح  - 10 
مربـــز الـــوال ت االحتاديـــة األعضـــاء، وتوزيـــع الصـــالحيات واملـــوارد إدـــ اء الطـــابع الراـــي علـــم يف املتمثلـــة 

ابلتـــزاحل ح ومـــة  ويرحددد  كدددذل االحتـــاده،  لقضـــاءوتقاســـم اإليـــرادات، وودـــع دلـــاحل سياســـي، و ـــو ج ل
الصــــــومال االحتاديــــــة والــــــوال ت االحتاديــــــة األعضــــــاء ابلعمــــــ  معــــــا بشــــــ   وثيــــــل، ومــــــع اليملــــــان بشــــــأن 

علم احلـوار مـع ايلتمـع املـدين  ويش  العم  احلا  املتعلل برايعة الدستور، املسائ ، ابالستةاد إىل   ل 
 والماور الصوما ، با يف  ل  إدماج الةساء والش،ا  يف  لا الصدد؛

علم أمهية املصـاحلة، بـا يف  لـ  املصـاحلة بـني العشـائر وداةلاـا يف مجيـع أحنـاء يشدد  - 11 
ح ومة الصومال االحتادية والـوال ت وحيث دى لتحقيل االستقرار، ال،لد، بوص اا أساسا لةا   وي  امل

 االحتادية األعضاء علم مواصلة  اداثت املصاحلة علم الصعيد احمللي واإلقليمي والو ب؛
تقـوحل علـم أسـاب م،ـدأ ابلتزامات ح ومة الصومال االحتادية إبيـراء ادت ـاابت  يرح  - 12 

، وخمطـــر ةريطـــة الطريـــل بـــا يف  لـــ  االلتـــزاحل بودـــع 2021الصـــوت الواحـــد للشـــ   الواحـــد يف عـــاحل 
 علم أمهية التقيد ةل  االلتزامات؛ ويشدد، 201٨قادون ادت ايب حيدد اإل ار التشريعي بةااية عاحل 

أمهيــة دور املــرأة والشــ،ا  يف مةــع دشــو  الةزاعــات وحل اــا ويف بةــاء  يؤكددد مددن جديددد - 1٣ 
تني ال ئتـــني يف مجيــــع الاـــود الراميـــة إىل صــــون وتعزيـــز الســــالحل علــــم أمهيـــة مشــــاربة  ـــاويشددددد الســـالحل، 
أن املـــرأة ليســـ   ثلـــة لثـــيال باايـــا يف املةلمـــات احل وميـــة علـــم الصـــعيدين اإلقليمـــي  ويالحددد واألمـــن، 
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ح ومــة الصــومال االحتاديــة والــوال ت االحتاديــة األعضــاء علــم مواصــلة التشــجيع علــم  وحيددثوالــو ب، 
 يف مجيع مستو ت صةع القرار يف امليسسات الصومالية؛ ز دة لثي  املرأة

ابلتزاحل ح ومة الصومال االحتادية والـوال ت االحتاديـة األعضـاء إبصـالح قطـا   يرح  - 14 
 2017ديسـان/أبري   16وخباصة االت ـا  السياسـي التـاراي الـله توصـ  إليـه قـادة الصـومال يف  ،األمن

بشــأن إدمـــاج القـــوات اإلقليميـــة واالحتاديـــة دـــمن  ي ـــ  أمـــب و ـــب متســـل قـــادر علـــم أن يتـــوىل تـــدر يا 
 و ب؛املسيولية الرئيسية عن توال األمن، واإلسرا  إبدشاء  لأل األمن الو ب وم ت  األمن ال

علــم أمهيــة التة يــل الســريع للاي ــ  األمــب الــو ب، مــن أيــ  إدشــاء ميسســات  يشدددد - 15 
وقوات أمةية، عس رية ومدديـة علـم حـد سـواء، بقيـادة صـومالية، ت ـون قـادرة وميسـورة الت ل ـة وةادـعة 
للمســاءلة وتتمتــع ابلقــدرة علــم تــوال األمــن واحلمايــة لشــع  الصــومال يف إ ــار األةــل بــةا  حــام  إزاء 

اإلدســــاين الـــدو  علـــم األمهيـــة احليويـــة لســـيادة القــــادون والمتثـــال قـــوات األمـــن للقـــادون  ويشددددداألمـــن، 
 ؛حس  االقتضاء قو  اإلدسانالدو  حلقادون الو 

االســــرتاتيجية وةطــــة العمــــ  الــــو ةيتني للصــــومال مــــن أيــــ  مةــــع  ب،ــــدء تة يــــل يرحدددد  - 16 
 ية املةاس،ة لتة يل  ل ؛علم ودع التشريعات الو ة ويش   وم ااحة التطرىل العةيف،

ابلتزامات الشرباء الدوليني بتقدد دعم إدايف وأبثـر اعاليـة، بـا يف  لـ  ز دة  يرح  - 17 
توحيد وز دة تةسيل تقدد التوييه والتدري  واملعدات وبةاء القدرات، وداع أيور قوات الشر ة والقوات 

 لر لةدن بشأن الصومال؛العس رية با يتسل مع ميثا  األمن املت ل عليه يف مي 
الشــرباء الــدوليني إىل إدشــاء آليــات التةســيل والتة يــل املت ــل علياــا بغيــة مواءمــة  يددد و - 1٨ 

إىل بعثـة األمـم املتحـدة أن تواصـ   ويطلد الدعم املقدحل من الاات املاحنة إىل القطـا  األمـب الصـوما ، 
 املاحنـــة الدوليــة إىل قطـــا  األمــن الصـــوما  مســاعدة ح ومـــة الصــومال االحتاديـــة يف تةســيل دعـــم الاــات

 ؛إ ار من االمتثال لسياسة بلل العةاية الواي،ة يف مراعاة حقو  اإلدسان يف
ـــــة الســـــليمة  يشددددد   - 19  ـــــم الواـــــاء ابلتزاماهتـــــا ابإلدارة املالي ح ومـــــة الصـــــومال االحتاديـــــة عل

دابل مل ااحة ال ساد، علـم الةحـو امل،ـني والش ااة واخلادعة للمساءلة، با يف  ل  تع،ئة اإليرادات وودع ت
إىل بعثـــة األمـــم املتحـــدة مواصـــلة تقـــدد الـــدعم واملشـــورة  ويطلددد يف الشـــرابة الديـــدة مـــن أيـــ  الصـــومال، 

ـــز حـــرعية واســـتقرار ترتي،ـــات احلوبمـــة   ات الطـــابع االســـرتاتيجي بشـــأن السياســـات لتحقيـــل  لـــ  بغيـــة تعزي
 ومـــة علـــم تقـــدد اخلـــدمات، وايتـــلا  االســـتثمارات، ومســـاعدة الديـــدة يف الصـــومال، وتعزيـــز قـــدرة احل

 ؛الديون الصومال علم املضي قدما علم در  التط،يع مع امليسسات املالية الدولية وخت يف ع ء
ح ومـة الصـومال االحتاديـة علـم أن تة ـل ابل امـ  ةطـة عمـ  ةريطـة الطريـل  يش   - 20 

لةتاـا الو ةيـة حلقـو  اإلدسـان، وتصـدر تشـريعات مةاـا  قـو  اإلدسـان، وأن تةشـ حاخلاصة ةا يف  ال 
يادىل إىل محاية حقو  اإلدسان والتحقيل يف الرائم الا تةطوه علم ادتاابات أو جتاوزات يف  ـال  ما

وعةـــف يةســـي وعةـــف يةســـاين مـــرت،طني نـــاالت حقــو  اإلدســـان وادتاابـــات للقـــادون الـــدو  اإلدســـاين 
 ومقاداة مرت ،ياا؛الةـزا  
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علــم أمهيــة أن حتــرتحل مجيــع أ ــراىل الةــزا  يف الصــومال القــادون الــدو  اإلدســاين يشدددد  - 21 
 توار احلماية للمدديني، وخباصة الةساء واأل  ال؛ وأن

ام اـــي نإزاء ارت ـــا  عـــدد الاليئـــني واملشـــردين داةليـــال، بـــ يكدددرر اا دددراع  دددن  لقددده - 22 
إزاء اســـتمرار عمليـــات اإليـــالء القســـره شدددديد ويعدددرع  دددن  لقددده الاملشـــردون مـــيةرا بســـ،  ال ـــاىل، 
علـــم دــــرورة أن تتســـل أه عمليــــة إيـــالء مــــع األ ـــر الو ةيــــة ويشدددددد للمشـــردين داةليـــال يف الصــــومال، 

ن ومــة الصــومال االحتاديــة ومجيــع الاــات ال اعلــة  ات الصــلة أن تســعم  ويهيدد والدوليــة  ات الصــلة، 
ن ومـــة الصـــومال االحتاديـــة ومجيــــع  ويهيددد  كددددذل ي، إىل تقـــدد حلـــول عمليـــة دائمـــة للتشــــريد الـــداةل

الاـــات ال اعلـــة  ات الصـــلة أن تســـعم إىل هتيئـــة اللـــروىل املواتيـــة الـــا تتـــيح لاليئـــني واملشـــردين داةليـــا 
 العودة الطوعية واآلمةة وال رمية واملستدامة، بدعم من ايلتمع الدو ؛

ية يف الصــومال وجتــدد ةطــر حصــول إزاء تــرده األزمــة اإلدســاد يعددرع  ددن  لدد  القلدد  - 2٣ 
ابلاـود الـا ت،ـلهلا الوبـاالت اإلدسـادية التابعـة  ويشديد  اعة يف الصومال وأتثل ا علم حع  الصـومال،

للمم املتحدة و ل ـا مـن األ ـراىل ال اعلـة يف ايلـال اإلدسـاين والاـات املاحنـة لالعـالن م، ـرا عـن ةطـر 
حـــأهنا أن تةقـــل األرواح إىل ال ئـــات الضـــعي ة مـــن الســـ ان، حصـــول  اعـــة وز دة تقـــدد مســـاعدات مـــن 

مطال،تـه أن تسـمح مجيـع األ ـراىل  يكدررأه إساءة اسـت داحل للمسـاعدة اإلدسـادية أو عرقلـة هلـا، و ويدين
ابلوصول ال ام  واآلمن والسريع دون عوائل وأن تيسر  ل  مـن أيـ  إيصـال املعودـة يف الوقـ  املةاسـ  

أحنــــاء الصــــومال، بــــا يف  لــــ  عــــي ت  يــــ  دقــــاف الت تــــي   ــــل القادوديــــة وإزالــــة إىل احملتــــايني يف مجيــــع 
، با يتماحم مع امل،ادئ اإلدسادية، علم أمهية احملاس،ة السليمة يف سـيا  تقـدد ويشددالعق،ات اإلدارية، 

ير قـدراهتا الوباالت الو ةية املعةية إبدارة ال وارث يف الصومال علـم تطـو  ويش  الدعم اإلدساين الدو ، 
 بدعم من األمم املتحدة ل ي تضطلع بدور تةسيقي ور ده أقوى؛

 الةــــزا  املســـلح مجيـــع االدتاابـــات والتجـــاوزات املرت ،ـــة دـــد األ  ـــال يف يددددين بشددددة - 24 
 19٨9لعـاحل  ح ومة الصومال االحتادية إىل التة يـل ال امـ  الت اقيـة حقـو  الط ـ  ويد والصومال،  يف
حلمايـة  والتشـغيلي علـم احلايـة إىل تعزيـز اإل ـار القـادوينويشددد ، 2012قعـة يف عـاحل طر العم  املو خلو 

 األ  ال، با يف  ل  عن  ريل التصديل علم بروتوبولياا االةتياريني أو االدضماحل إلياما؛
إىل األمني العاحل أن يكطلع  لأل األمن ابدتلاحل علـم تة يـل  ـلا القـرار، بوسـائ   يطل  - 25 

مةاـــا تقـــدد عـــرو  حـــ وية آلةـــر املســـتجدات ومـــا ال يقـــ  عـــن ثالثـــة تقـــارير ةطيـــة، يكقـــد حل أوهلـــا نلـــول 
 يومال بعد  ل ؛ 120مث ب   2017/س،تمي أيلول 1

 .أن ي،قي املسألة قيد دلر  ال علييقرر  - 26 
 


