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 2017آب/أغسطس  30املعقودة يف  8035الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 إن جملس األمن، 
 إىل مجيع قراراته السابقة وبياانت رئيسه بشأن احلالة يف الصومال،إذ يشري  
 احرتامه لسيادة الصومال وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي ووحدته، وإذ يؤكد 
اهلجمــات الــن تشــكةا حربــة الشــلاو دا ــا الصــومال و ارنــه، وإ    ــرو  ــ   لــ   وإذ يدددين 

القلــل للتةد ــد املتوالــا الــ ح تشــلله حربــة الشــلاو، و ابــد قلقــه بســتمرار حربــة الشــلاو يف الســي رة 
 موال يف الصومال، لى أراض وابتزاز األ

إزاء اخلســائر يف أرواا املــدمي  مــ  نــراء اهلجمــات الــن تشــكةا حربــة وإذ يعددرب  ددن السدد    
الشــــلاو و شــــيد  لشــــجا ة الــــن  لــــد ةا أيــــراد ب اــــة اب ــــاد األير قــــي يف الصــــومال وأيــــراد قــــوات األمــــ  

بضـرورة لـون امللاسـل الـن  موإذ يسل  الصومالية وما  ل لومه م  تضحيات يف ملايحة حربة الشلاو، 
 ، ققت بفضا التزامةم

 زمه  لى د م اجلةود املل ولة للحد م  التةد د ال ح تشـلله حربـة الشـلاو  وإذ يكرر أتكيد 
التزامه بتقـد  الـد م ل مليـة سياسـية تشـما اجلميـع  قودوـا الصـوماليون مـ  أنـا  وإذ يؤكديف الصومال، 

 إحالل السالم و قيل املصاحلة،
اســـتمرار امتةابـــات و ـــاوزات حقـــوت اإلمســـان وامتةابـــات القـــامون الـــدو  اإلمســـا   يددددين وإذ 

 الصومال، وب سيما ابستةداف املت مد للمدمي ، يف
مبــا  قدمــه ملتــل األمــم املتحــدة للــد م يف الصــومال مــ  إســةامات إ ابيــة لتو يــد  وإذ يرحدد  

ـــــة اب ـــــاد األير قـــــي يف الصـــــومال وب اـــــة األمـــــم املتحـــــدة لتقـــــد  املســـــا دة  امللاســـــل الـــــن حققتةـــــا ب ا
قـي  لى أمهية إقامـة رـرابة ي الـة يف الصـومال بـ  األمـم املتحـدة واب ـاد األير  وإذ يشددالصومال،  إىل

 والدول األ ضاء،
محا ـة موا كيةـا وبكــاء  الرئيسـية  ــ  سـاوليةاملأبن حلومـة الصـومال اب اد ــة تتحمـا  موإذ يسدل   

ــــع األ ــــراف  ــــة جلمي ــــة، وإ   الحــــي أبن وــــ و القــــوات  كلمــــي أن تلــــون رــــاملة و ال قــــوات أمكةــــا الو كي
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امون الــدو  اإلمســـا  والقــامون الـــدو  الصــومالية وأن ثتاـــا يف  ملةــا امتاـــاب امــا بلتزاما ـــا مبونــل القـــ
 حلقوت اإلمسان،

 لى قرار حلومة الصومال اب اد ة ن ـا إلـالا الق ـاأل األمـ  مـ  األولـو ت  ـالل وإذ يثين  
الســكوات األربــع املقللــة، وإ   رحــل وقــرار حلومــة الصــومال اب اد ــة وقــادة الــوب ت األ ضــاء يف اب ــاد 

الـو  ، وإ   ةيـل ولومــة الصـومال اب اد ـة والـوب ت األ ضـاء يف اب ـاد اســتيفاء هليلـا ند ـد لنمـ  
الكقــاا املرن يــة ا ــددة يف ويلــا األمــ  الــو    لكدــر إىل التةد ــد الــ ح ب تــزال تشــلله حربــة الشــلاو، 

ووظائفةـــــا   ابـــــد أمهيـــــة تكفيـــــ  القـــــرارات الرئيســـــية الـــــن تز ـــــد  د ـــــد تشـــــليا قـــــوات األمـــــ  الصـــــومالية وإ 
 ،الص يد   الو   واب ادح ثشيا مع اهليلا املتفل  ليه، م  أنا الت جيا ولالا الق األ األم   لى

بـد م حلومـة الصـومال اب اد ـة والـوب ت  القـوحالتزام الشـرباء الـدولي   وإذ يؤكد من جديد 
ى  لقلول وميسور التللفة بقيادة األ ضاء يف اب اد يف إمشاء ق األ أم  مقتدر و اضع للمساءلة وحيد

الصــومالي ، يف إ ــار الــ  األمــ  الــو   واــال  األمــ  اإلقليميــة،  لــى الكحــو امللــ  يف مياــات األمــ  
 يف ماثر لكدن بشأن الصومال، 20١7أ ر/ما و  ١١ال ح ا تمدو الصومال والشرباء الدوليون يف 

 ه أمهية حيو ة يف بفالة األم  اإلقليمي،أبن ت ز ز ابستقرار يف الصومال لم وإذ يسل   
 

 ب اة اب اد األير قي يف الصومال  
 لى مسامهة ب اة اب اد األير قي يف إرساء السالم وابسـتقرار الـدائم  يف الصـومال، وإذ يثين  

از وإ   الحــي الــدور احليــوح الــ ح تضــ لع بــه لتحســ  احلالــة األمكيــة وتــوي  األمــ  لتةي ــة الدــروف إلحــر 
التقدم يف بكـاء السـالم وبكـاء الدولـة يف الصـومال، مبـا يف  لـي يف  مليتـ  سياسـيت  و كيتـ ، وإ    ـرو 
 ــ  تقــد رو ملوالــلة حلومــات إأيوبيــا وأونكــدا وبورومــدح ونيلــوو وســ اليون ونــاان وبيكيــا وميجــ   تزو ــد 

 ت الل اة م  تضحيات نسام،الل اة  لقوات وأيراد الشر ة وامل دات، وإ   سلم مبا قدمته قوا
 (،S/AC.51/2017/2إىل ابستكتانات املت لقة  أل فال والكزاأل املسلح يف الصومال ) وإذ يشري 
 بســت راض املشــرت  بــ  اب ــاد األير قــي واألمــم املتحــدة الــ ح أنــرح بشــأن وإذ حيددي   ل دد   

ــــى الكحــــو امل لــــوو يف الفقــــرة  ــــة  ل ــــل  لــــدرو  (20١6) 2297مــــ  القــــرار  2٤الل ا ــــر املت ل ، و لتقر 
، والــلال  20١7-2007ل  لــى مــدد  قــد مــ  الــزم ، املســتفادة مــ  ب اــة اب ــاد األير قــي يف الصــوما

بشـــــأن احلالـــــة  20١7ثوز/ وليـــــه  ١2الصـــــادر  ـــــ  الـــــ  الســـــالم واألمـــــ  التـــــابع لال ـــــاد األير قـــــي يف 
الصــــومال وب اـــــة اب ـــــاد األير قـــــي، ومتــــائ  انتمـــــاأل الللـــــدان املســـــامهة بقــــوات وأيـــــراد رـــــر ة امل قـــــود  يف
 ،20١7ثوز/ وليه  ٣ يف

مقــا املةــام األمكيــة مــ  الل اــة إىل قــوات األمــ  الصــومالية ب ر قــة تدر يــة  هد مــ  ــ وإذ يعددرب  
 وحسل الدروف، مبا  لفا ا ايدة  لى امللاسل األمكية الن  ققت بشل األمف ،

بتحقيـــل اب ـــاد األير قـــي يف اد ـــاءات ارتلـــاو ب ـــة أيـــراد قـــوات الل اـــة أل مـــال وإذ يرحددد   
ية تكفي  اب ـاد األير قـي للتولـيات الـواردة يف التقر ـر، واجـا  إنـراءات ملكـع ال كف اجلكسي، وإ   ابد أمه

 ،(20١6) 2272حدوث مز د م  التجاوزات، ويقا للقرار 
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ء لتكدــيم إزاء التقــار ر الــن تفيــد بونــود  كالــر يف الصــومال تــد    لــوبوإذ يعددرب  ددن القلدد   
الدولــة اإلســالمية يف ال ــرات والشــام )امل ــروف أ ضــا  ســم دا ــأل(، والتــدا يات األمكيــة للحالــة يف الــيم  

  لى الصومال،
إزاء ال واقـــل اإلمســـامية الـــن   ـــا  الصـــومال مكةـــا حاليـــا متيجـــة وإذ يعدددرب  دددن لدددديد القلددد   

 ،دة اإلمسامية د ما للسل ات الصوماليةللجفاف الشد د، وإ   ا   لى الل اة لتيس وا إ صال املسا 
 أن احلالة يف الصومال ب تزال تشلا  د دا للسالم واألم  الدولي ، وإذ يقرر 
 مبونل الفصا السابع م  مياات األمم املتحدة، وإذ يتصرف 

 
 يف الصومال األير قيب اة اب اد   

 لـــــى أن اهلــــدف املتـــــو ى  قيقـــــه  لــــى املـــــدد ال و ــــا يف الصـــــومال، بـــــد م  يشدددددد - ١ 
رـــربائه الـــدولي ، وـــو أن تتـــوىل قـــوات األمـــ  الصـــومالية املســـاولية اللاملـــة  ـــ  األمـــ  يف الصـــومال،  مـــ 

و ســلم يف وــ ا الصــدد أبن ونــود ب اــة اب ــاد األير قــي ب  ــزال حاســم األمهيــة مــ  الكاحيــة األمكيــة  ــالل 
 رحلة ابمتقالية م  أنا ثل  قوات األم  الصومالية م  بكاء قدرا ا و و امل

مع األمـ  ال ـام  لـى أن الدـروف السـائدة يف الصـومال ليسـت مكاسـلة لكشـر ب اـة  يتف  - 2 
  حلفي السالم اب ة لنمم املتحدة، و  لل إىل األم  ال ام أن  لقي م ا   مشروا قيد ابست راض الدائم

 2١2٤و  (20١2) 20٣6أن الـــز دة يف قـــوام القـــوة الـــن تقـــررت يف القـــرار    ديؤكددد - ٣ 
وبامــت يف إ ــار اســتةديت ت ز ــز القــدرة ال ســلر ة لل اــة اب ــاد األير قــي يف األنــا القصــ ،  (20١٣)

اسرتاتيجية راملة خلروج الل اة،  لى أن  ُكدـر ب ـد  لـي يف  فـة قـوام قـوة الل اـة يف ضـوء التقـدم ا ـرز 
 امليدان  يف

يف وــ ا الصــدد  لتولــية الــواردة يف ابســت راض املشــرت  بــ  اب ــاد األير قــي  يرحدد  - ٤ 
لكدـــامي  وإ ـــادة تكدـــيمةم مـــ  أنـــا إســـكاد واألمـــم املتحـــدة رفـــة تـــدر ي  لـــى مراحـــا أليـــراد الل اـــة ا

أبــيف يف اــال الــد م لقــوات األمــ  الصــومالية مــع توليةــا قيــادة رــاون األمــ  يف الصــومال  لــى  ــو  دور
تــدر ي، و رحــل  لتــزام حلومــة الصــومال اب اد ــة ونــراء  مليــات مشــرتبة حــ  تصــلح اجلةــة الرئيســية 

ضرورة أن ترا ـى يف مقـا املسـاولية األمكيـة إىل قـوات األمـ   يؤكد، واملساولة    توي  األم  يف الصومال
 الصومالية الدروف السياسية واألمكية يف با موقع 

 
 األولو ت واملةام  

أن أي ن للـدول األ ضـاء يف اب ـاد األير قـي مبوالـلة مشـر ب اـة اب ـاد األير قـي  يقرر - 5 
يــــردا  2١ 626، و فــــة مســـتود أيــــراد الل اـــة الكدـــامي  إىل  ــــدد أقصـــاو 20١٨أ ر/مـــا و  ٣١حـــ  
يـــردا مـــ  أيـــراد رـــر ة الل اـــة،  ١ 0٤0، مـــكةم مـــا ب  قـــا  ـــ  20١7بـــامون األول/د ســـميف   ٣١ولـــول 

 فــــة إضــــايف ل ــــدد األيــــراد الكدــــامي  ليللــــ  إىل نامــــل  شــــما حــــ  وحــــدات رــــر ة مشــــللة،  مبــــا
مــا ي  قـــرر الــ  األمــ  تســر ع وتــ ة  فـــة  ،20١٨ تشــر   األول/أبتــوبر ٣0يــردا ولــول  20 626
 مع مرا اة قدرات قوات األم  الصومالية املتاحة ح   لي احل   األيراد،
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ة اب ــــاد األير قــــي  جــــا  مجيــــع التــــداب  الالزمــــة لتكفيــــ  أن أي ن لل اــــ كددددذل  يقدددددرر - 6 
وب تةا، يف إ ار ابمتاال التام بلتزامات الدول املشاربة مبونل القامون الدو  اإلمسا  والقـامون الـدو  

 حلقوت اإلمسان، وابحرتام التام لسيادة الصومال وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي ووحدته 
 أن أي ن للل اة  لس ي إىل  قيل األوداف ابسرتاتيجية التالية: ريقر  - 7 
إاحـــة مقـــا املســـاوليات األمكيـــة تـــدر يا مـــ  الل اـــة إىل قـــوات األمـــ  الصـــومالية روكــــا  )أ( 

 بقدرات قوات األم  الصومالية ووحراز التقدم  لى الص يد   السياسي واألم  يف الصومال 
 تشلله حربة الشلاو ون وا م  مجا ات امل ارضة املسلحة احلد م  التةد د ال ح  )و( 
ــــع  )ج(  ــــة السياســــية  لــــى مجي مســــا دة قــــوات األمــــ  الصــــومالية  لــــى تــــوي  األمــــ  لل ملي

 املستو ت وملسا ي  قيل ابستقرار واملصاحلة وبكاء السالم يف الصومال 
 ألوداف امل بورة: قرر أن أي ن للل اة أبن تض لع  ملةام التالية لتحقيل ا - ٨ 
تـــوي  ونـــود مســـتمر يف الق ا ـــات املليكـــة يف مفةـــوم  مليـــات ب اـــة اب ـــاد األير قـــي،  )أ( 

 إ  اء األولو ة للمرابز السلامية الرئيسية  مع
مســــا دة قــــوات األمــــ  الصــــومالية، حســــل ابقتضــــاء، يف تــــوي  احلما ــــة للســـــل ات  )و( 

ملكو ـــة  ـــا، ويف نةودوـــا الراميـــة إىل  قيـــل املصـــاحلة وبكـــاء الصـــومالية إل امتةـــا  لـــى أداء مةـــام احللـــم ا
 السالم، وتوي  األم  للةيابا األساسية الرئيسية 

وبفالة أم  وحر ـة حسل ابقتضاء، محا ة أيرادوا ومرايقةا ومكشآ ا وم دا ا ومةامةا،  )ج( 
  أهنا تلليف م  ال  األم تكقا أيرادوا، وب لي أيراد األمم املتحدة ال     ض ل ون مبةام لدر بش

أتم   رت اإلمداد الرئيسـية، مبـا  شـما املكـا ل الـن د اسـرتدادوا مـ  حربـة الشـلاو،  )د( 
وب سيما املكا ل  ات األمهية اللالمة لتحس  احلالة اإلمسامية، واملكا ل  ات األمهية احليو ة لتـوي  الـد م 

لد م اللونسـن  دـا مسـاولية مشـرتبة بـ  األمـم املتحـدة اللونسن للل اة، مع التشد د  لى أن إ صال ا
 واب اد األير قي 

تكفيـــ   مليـــات وجوميـــة اـــددة األوـــداف ضـــد حربـــة الشـــلاو ون وـــا مـــ  مجا ـــات  )وـ( 
 امل ارضة املسلحة، مبا يف  لي  مليات مشرتبة مع قوات األم  الصومالية 

الصـومالية، سـواء القـوات ال سـلر ة أو قـوات توي  التونيه واملسا دة إىل قـوات األمـ   )و( 
 الشر ة،  لت اون الوأيل مع ب اة األمم املتحدة وويقا هليلا األم  الو   

إ ـادة تشــليا ب اــة اب ــاد األير قــي، حســلما تسـمح بــه الدــروف األمكيــة، مــع تمليــل  )ز( 
 قــي، وتقــد  م لومــات مســتلملة أيــراد الشــر ة ضــم  احلــد األقصــى املــأ ون بــه أليــراد ب اــة اب ــاد األير 

 إ ادة التشليا     ر ل األم  ال ام    
ــــا  ســــتقلال املكشــــق ، حســــل ابقتضــــاء، و لتكســــيل مــــع األمــــم املتحــــدة )ا(   القيــــام ماقت

  وحلومة الصومال اب اد ة
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إىل اب اد األير قي أن  والا إ الأل ال  األمـ   متدـام،  ـ   ر ـل األمـ   يطل  - 9 
م،  لـــى تكفيـــ  وب ـــة ب اـــة اب ـــاد األير قـــي، وأن  ـــوايف ارلـــ  مي ـــر املســـتجدات  ـــ   ر ـــل تقـــد  ال ـــا

 ومـا،  لـى أن  قـدم التقر ـر اخل ـي األول  ١20 روض رـفو ة ومـا ب  قـا  ـ  أالأـة تقـار ر   يـة، بـا 
  20١7 بامون األول/د سميف  ١5يف مو د ب  تجاوز 

ن  والـــــا ضـــــمان تشـــــليا الل اـــــة  لـــــى  ـــــو  لكةـــــا إىل اب ـــــاد األير قـــــي أ يطلددددد  - ١0 
ابضــ الأل بف اليــة بلامــا املةــام الصــادر  ــا تلليــف، مبــا يف  لــي ت ز ــز ويابــا القيــادة والــتحلم،  مــ 

  ت سل ة قائد القوة، ويث تلون قادرة  لى ال ما  بررتا  مع قوات األم  الصومالية 
وضع مفةوم ند د ل مليـات ب اـة اب ـاد   قياب اد األير  يف و ا الصدد ب زم يرح  - ١١ 
إىل اب ـاد األير قـي أن  ضـع وـ ا املفةـوم  لت ـاون الوأيـل مـع األمـم املتحـدة وحلومـة  ويطلد األير قي، 

  الصومال اب اد ة
إىل  لله أبن  كشئ اب ـاد األير قـي الوحـدات املتةصصـة املليكـة يف مريـل القـرار  يشري - ١2 
، و الــة الوحـــدات التمليكيـــة للل اـــة، و لـــرر أتبيــد أمهيـــة  مـــا مجيـــع  كالـــر ثلـــ  (20١6) 2297

القــــوة و كالــــر مضــــا فتةا  ــــت قيــــادة قائــــد القــــوة، و  لــــل بــــ لي أن  ــــتم إمشــــاء الوحــــدات املــــ بورة 
 لومـــــات مســـــتلملة بشـــــلا مكـــــتدم  ـــــ  إمشـــــاء م إىل اب ـــــاد األير قـــــي أن  ـــــوير إب ـــــاء، و  لـــــل دون
     ر ل األم  ال ام يف تقار رو الدور ة املقدمة القوات  و و

احلانــة املاســة إىل نلــل م ــدات  لوبــة للوحــدات لــاحلة ثامــا ومكاســلة للل اــة،  يؤكددد - ١٣ 
مـ  القــرار  6مبـا يف  لـي  كالـر ثلـ  القــوة و كالـر مضـا فتةا،  لـى الكحـو املكصــوق  ليـه يف الفقـرة 

ة حاليـــا بقـــوات يف الل اـــة أو مـــ  الـــدول األ ضـــاء األ ـــرد، ، إمـــا مـــ  الللـــدان املســـامه(20١2) 20٣6
و رحل بكشر حلومـة بيكيـا لـاالث مروحيـات، وحيـث اب ـاد األير قـي  لـى أن  كشـئ  لـى ونـه السـر ة 

 ما تلقى م   كالر ثل  القوة 
أن ال كصـــر املـــد  لل اـــة اب ـــاد األير قـــي  كلمـــي تشـــميله  للامـــا لـــد م املةـــام  يؤكدددد - ١٤ 

ال ســلر ة ومةـــام الشــر ة الـــن تضــ لع  ـــا الل اــة و ســـ  التكســيل بـــ  األمــم املتحـــدة واب ــاد األير قـــي 
 الصــومال، مــع التشــد د بونــه  ــاق  لــى ت ز ــز مــال  املــوظف  يف  كصــروا امل ــ  وقــوت اإلمســان، يف

 ــدف ز دة القــدرة  لــى رلــد وت ز ــز احــرتام القــامون الــدو  اإلمســا  والقــامون الــدو  حلقــوت اإلمســان، 
والتصـــــدح حلـــــابت ابمتةابـــــات والتجـــــاوزات، وب ســـــيما اد ـــــاءات ابمتةابـــــات والتجـــــاوزات املرتللـــــة 

  األ فال ضد
أن  ربـز نةـودو  لـى د ـم  أمه  كلمـي لل كصـر املـد  لل اـة اب ـاد األير قـي كذل  يؤكد - ١5 

و فة حجم  يةابمتقالاملرحلة املةام املكقحة لل كصر ال سلرح و كصر الشر ة يف الل اة م  أنا تيس  
 الل اة يف هنا ة امل اف 

أمهيــــة اضــــ الأل قــــوات ب اــــة اب ــــاد األير قــــي بوب تةــــا يف ظــــا ابمتاــــال التــــام  يؤكددددد - ١6 
الـدو  اإلمســا  والقــامون الـدو  حلقــوت اإلمســان  لـى  ــاتل الــدول لاللتزامـات الــن تقـع مبونــل القــامون 

املســامهة ييةــا، مبــا يف  لــي  بســتكاد إىل التولــيات ا ــددة املقدمــة  ــالل ابســت راض املشــرت ، وأمهيــة 
ت اوهنــا مــع ب اــة األمــم املتحــدة لتقــد  املســا دة إىل الصــومال وملتــل األمــم املتحــدة للــد م يف الصــومال 

كفي  سياسة بـ ل ال كا ـة الوانلـة يف مرا ـاة حقـوت اإلمسـان  كـد تقـد  د ـم األمـم املتحـدة إىل قـوات ت يف

https://undocs.org/ar/S/RES/2297(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036%20(2012)
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أمكية ن  اب ة لنمم املتحدة، و ةيل  ب اد األير قـي التحقيـل يف اد ـاءات وقـوأل امتةابـات و ـاوزات 
لة بفالـة األ ـ  أب لـى م ـا   حلقوت اإلمسان وامتةابات للقامون الدو  اإلمسا  واإلبـال   كةـا، وموالـ

 الشفايية والسلو  وابمضلاا 
 لتقدم ال ح أحرزته ب اة اب اد األير قي يف ابمتاال للقامون الدو  اإلمسا   يرح  - ١7 

والقـامون الــدو  حلقـوت اإلمســان، وحيـث الللــدان املســامهة بقـوات وأبيــراد رـر ة  لــى تسـر ع وتــ ة اجلةــود 
ت ز ــــز ي اليــــة التــــداب  واةليـــــات الراميــــة إىل مكــــع حــــابت  ــــدم ابمتاــــال وم اجلتةـــــا،  املل ولــــة يف ســــليا

 لي  بستكاد إىل التوليات ا ددة املقدمة يف ابست راض املشرت ، مبا يف  لي ا تيار ويرز أيراد  يف مبا
 ب اة اب اد األير قي 

م  قـــدم إىل القــــوات األمكيــــة إىل األمــــ  ال ــــام أن  لفـــا ابمتاــــال، يف أح د ــــ يطلددد  - ١٨ 
التاب ة لنمم املتحدة، امتااب اما لسياسة ب ل ال كا ـة الوانلـة يف مرا ـاة حقـوت اإلمسـان، وأن  ـدرج  ن 

يف تقـــار رو املقدمـــة إىل الـــ  األمـــ  م لومـــات  ـــ  التقـــدم ا ـــرز يف تكفيـــ  وـــ و السياســـة، مبـــا يف  لـــي 
 الكحو املل  يف ابست راض املشرت   الل تداب  وآليات جفيف األأر  لى  م 

ب ما اخللية امل كية وصر اخلسائر يف لفوف املدمي  و ليلةا وابستجابة هلـا،  يرح  - ١9 
، و لتقدم ا رز ييما  ت لل رـ  (20١٣) 2١2٤و  (20١٣) 209٣ لى الكحو امل لوو يف القرار   

(، و ابــد أمهيــة التشــميا التــام للةليــة املــ بورة Ceeblaابتصــال امللارــر امل ــ  بشــاون ال كــف ضــد املــرأة )
وس  أ ماهلـا بصـورة ي الـة دون مز ـد مـ  التـأ  ، وحيـث يف وـ ا الصـدد املسـامه  بقـوات وأبيـراد رـر ة 

تقـــد  الـــد م اللامـــا هلـــ و اخلليـــة،  لت ـــاون مـــع األ ـــراف الفا لـــة يف اـــابت املســـا دة اإلمســـامية   لـــى
وحقوت اإلمسان واحلما ة، و ابد أمهية بفالة تلادل امل لومات مع األ ـراف الفا لـة  ات الصـلة، مبـا ييةـا 

 األمم املتحدة، وإدرانةا يف تقار ر ب اة اب اد األير قي 
ب ــــاد األير قــــي والللــــدان املســــامهة بقــــوات اجــــا  التــــداب  املكاســــلة للتحقيــــل   يهيدددد  - 20 

اد ــاءات ابســتمالل وابمتةــا  اجلكســي ، ومســاءلة مــرتل، تلــي األ مــال، وإ ــادة الوحــدات امل كيــة  يف
الـو    كــدما  لــون وكـا  دليــا موأــوت  لـى  ارســة تلــي الوحـدات لالســتمالل أو ابمتةــا  اجلكســي  إىل
 ى م ات واسع أو بشلا مكةجي  ل

بكشر الللدان املسامهة بقوات وأبيراد رر ة أليراد مدـامي  مـ  اإلانث يف ب اـة  يرح  - 2١ 
 اب اد األير قي و شجع بشدة  لى القيام ب لي 

قـوات ل لتأوـل التشـميليلتقييم ونراء إىل حلومة الصومال اب اد ة الت جيا  يطل  - 22 
حلومة الصومال اب اد ة مبشـاربة  تتوىل قيادته، 20١7بامون األول/د سميف   ١لول األم  الصومالية و

ي ليــــة مــــ  الــــوب ت األ ضــــاء يف اب ــــاد، إىل نامــــل ب اــــة اب ــــاد األير قــــي واألمــــم املتحــــدة والشــــرباء 
امـــات الـــدولي  اة ـــر  ، مـــ  أنـــا  د ـــد أ ـــداد تلـــي القـــوات وقـــدرا ا ومواق ةـــا ومـــدد امتااهلـــا لاللتز 

املت لقــة وقــوت اإلمســان وللم ــا   الدوليــة، مبــا يف  لــي يــرز أيرادوــا واــا  ــ  األ فــال اجلكــود، والتحقــل 
ونــود آليــات املســاءلة ييةــا ومــ  مســتود التحــرح  ــ  أيرادوــا والتــدر ل املقــدم هلــم،  لــى أن  شــما  مــ 

بمــرض إســكاد املةــام األمكيــة بشــلا أ ضــا الشــر ة الصــومالية واألنةــزة األمكيــة الصــومالية األ ــرد،  التقيــيم
اــدد، و د ــد قــدرات تكفيــ  ال مليــات املشــرتبة، والوقــوف  لــى الامــرات ييمــا  ت لــل  هليابــا األساســية 

https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2124(2013)
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والقــدرات اللونســتية وامل ــدات والتــدر ل، وتــوي   ــ  أســا  للــ ل املز ــد مــ  اجلةــود إللــالا الق ــاأل 
 مفةوم  مليات ب اة اب اد األير قي األم ، وإاحة م لومات  سرترد  ا يف تكقيح 

ولــــــول لل اــــــة اب ــــــاد األير قــــــي  ا رــــــامالتقييمــــــ أن  ــــــرحإىل األمــــــ  ال ــــــام  يطلدددددد  - 2٣ 
 ، يف إ ــار مــ  ال مــا الوأيــل مــع اب ــاد األير قــي وحلومــة الصــومال اب اد ــة،20١٨ ميســان/أبر ا ١5

يف  لـــي ت ـــور املاسســـات األمكيـــة الصـــومالية، مبـــا تقيـــيم ال مليـــة ابمتقاليـــة حـــ   لـــي احلـــ ، مـــ  أنـــا 
ــــة  ــــ  األ أنو  ــــة اب ــــاد األير قــــي  قــــدم تولــــيات  ــــ  ســــ   مليــــة مقــــا املســــاولية التدر ي مــــ  مــــ  ب ا

  السل ات الصومالية، مبا يف  لي  الل يرتة ابمتةا ت، مع مرا اة قدرات قوات األم  الصومالية إىل
تسـمح بـه  ة  فـة  ـدد األيـراد الكدـامي  وسـل مـا   ا تزامـه الكدـر يف ز د يعرب - 2٤ 

، مـــع مرا ـــاة التولـــيات بـــز دة  فـــة  ـــددوم الـــواردة يف التقيـــيم الدـــروف األمكيـــة والقـــدرات الصـــومالية
  2٣امل لوو إنراؤو يف الفقرة 

 
 الد م والشرابة  

  إىل األمـــ  ال ـــام أن   مـــا  ـــ  باـــل مـــع اب ـــاد األير قـــي  لـــى د ـــم تكفيـــ يطلددد  - 25 
ملتــل األمـم املتحــدة لتقــد  ب اـة األمــم املتحـدة و  لــى اسـتمرار الت ــاون الوأيـل بــ   ويشدع القــرار،  وـ ا

، مبـا يف  لـي  ـ   ر ـل مكتـدد التكسـيل وب اـة اب ـاد األير قـي  لـى مجيـع املسـتو ت الد م يف الصـومال
إىل األمــــ  ال ــــام  ذل ويطلدددد  كددددأنــــا ت ز ــــز نةــــود التكســــيل يف امليــــدان،  القيــــادات ال ليــــا، مــــ  بــــ 
 والا تقد  املشورة التقكية ومشورة اخليفاء إىل اب اد األير قي بشأن أمش ة التة ي  للل اـة ومشـروا  أن

وإدار ــا ابســرتاتيجية ويقــا لوب ــة ملتــل األمــم املتحــدة لــدد اب ــاد األير قــي، و لــرر  للــه إىل األمــ  
لل اـــــة، أن   ـــــزز تـــــوي  املشـــــورة التقكيـــــة إىل اب ـــــاد األير قـــــي ال ـــــام، يف ضـــــوء احلانـــــة إىل ز دة بفـــــاءة ا

  الل آليات األمم املتحدة القائمة  م 
أمهية تكسيل مجيع ال مليـات املشـرتبة  لـى  ـو مللـر وم ـرد، يضـال  ـ  أمشـ ة  يؤكد - 26 

رة التشـميلية بميـة  لـى ت ز ـز التة ـي  املشـرت  وآليـات اإلدا ويشدع املتاب ة يف املكا ل املست ادة حد اا، 
 ترتيل أولو ت استةدام املوارد املتاحة 

أمهيــة ي اليــة التة ــي  والتكفيــ  املشــرتب  ل مليــة مقــا املســاولية الرئيســية  كددذل  يؤكددد - 27 
 ـــ  األمـــ  إىل قـــوات األمـــ  الصـــومالية بـــ  حلومـــة الصـــومال اب اد ـــة والـــوب ت األ ضـــاء يف اب ـــاد 

رز إىل األمــ  ال ـــام أن  للــ   ـــ  التقــدم ا ـــ ويطلددد واألمــم املتحــدة واب ـــاد األير قــي واجلةـــات املا ــة، 
 لوو مقا املساولية يف تقار رو املقدمة إىل ال  األم     احلالة يف الصومال 

مـــع األمـــ  ال ـــام  لـــى أن الرقابـــة واملســـاءلة، و صولـــا ابمتاـــال لسياســـة بـــ ل  يتفددد  - 2٨ 
ال كا ـة الوانلـة يف مرا ــاة حقـوت اإلمسـان يف ســيات د ـم األمـم املتحــدة ل مليـة مقـا املســاوليات بـ  ب اــة 

 ــاد األير قــي وقــوات األمــ  الصــومالية، سيشــلالن حجــر الزاو ــة للشــرابة بــ  األمــم املتحــدة واب ــاد اب
 األير قي وحلومة الصومال اب اد ة والوب ت األ ضاء يف اب اد 

بشــأن محا ــة حقــوت األ فــال  ،  الــة لــى التكفيــ  اللامــا لتونيــه قائــد القــوة يشددع  - 29 
، والتقيد ونراءات التشميا املوحدة الن وق تةا حلومـة الصـومال اب اد ـة بشـأن أأكاء ال مليات وب دوا

 استقلال وتسليم األ فال ال    امفصلوا    اجلما ات املسلحة يف الصومال 
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ــــــدو  إلحــــــالل الســــــالم و قيــــــل ابســــــتقرار  يرحدددددد  - ٣0  ــــــد م املقــــــدم مــــــ  ارتمــــــع ال  ل
الـن  قــدمةا اب ـاد األوروم د مـا للل اــة، وبـ لي الـد م املقــدم  الصـومال، وب سـيما املســامهة الللـ ة يف

مــــ  الشــــرباء الاكــــائي  اة ــــر   إىل بــــا مــــ  ب اــــة اب ــــاد األير قــــي واجلــــيأل الــــو   الصــــوما ، و شــــدد 
أمهيـــة تقـــد  تيف ـــات ند ـــدة، مبـــا يف  لـــي مـــ  نةـــات ما ـــة ند ـــدة وحاليـــة مـــ  ارتمـــع الـــدو ،   لـــى
التـابع لال ـاد األير قـي والق ـاأل اخلـاق وارتمـع املـد  وسـائر اجلةـات املا ـة، بميـة  لكدوت السالم وم 

  تقاسم ال لء املا  املرتتل  لى د م الل اة
د وتــه اجلةــات املا ــة اجلد ــدة واحلاليــة إىل تقــد  الــد م لل اــة اب ــاد األير قــي  يكددرر - ٣١ 

 ـدات واملسـا دة التقكيـة اخلالـة  لل اـة، وتقـد  تيف ـات  ر ـل تـوي  ثو ـا إضـايف ألنـور القـوات وامل   
لصــكدوت األمــم املتحــدة ابســت ما  اخلــاق  لل اــة، تشــما تيف ــات مونةــة للجــيأل الــو   الصـــوما ، 
و ةيــل  ب ــاد األير قــي الكدــر يف ســلا تــوي  ثو ــا مســتدام للل اــة، و ابــد الكــداء الــ ح ونةــه اب ــاد 

  ضاء لتقد  الد م املا  إىل الل اة األير قي إىل دوله األ
ضــرورة ت ز ــز إملاميــة التكلــا بتمو ــا  مليــات د ــم الســالم الــن  قودوــا اب ــاد  يؤكددد - ٣2 

مــــ  مبــــا  تفــــل مــــع الفصــــا الاــــام  األير قــــي والــــن أي ن  ــــا الــــ  األمــــ  و ــــرد  ــــت ســــل ة الــــ  األ
مـ  ال ــام واب ــاد األير قـي والشــرباء  لــى القيــام ، وحيــث األاملياــات، واســتدامة  لـي التمو ــا ومرومتــه مـ 

نــد   ستلشـــاف ترتيلــات لتمو ـــا الل اــة، مـــع وضــع الك ـــات اللامــا للةيـــارات املتاحــة لنمـــم املتحـــدة 
واب اد األير قي واب اد األوروم والشرباء اة ر   يف اب تلار، ومع مرا اة أرلال القصـور يف أسـلوو 

أنـــا إرســـاء ترتيلـــات لتـــأم  ثو ـــا ب اـــة اب ـــاد األير قـــي يف املســـتقلا، و ت لـــع التمو ـــا ال ـــو ي، مـــ  
  20١7تقر ر األم  ال ام    ثو ا الل اة يف املستقلا املقرر تقد ه ولول تشر   الاا /مويميف  إىل
 

 قوات األم  الصومالية  
أبن املساولية الرئيسـية  ـ  األمـ  تقـع  لـى  ـاتل رـ ل وماسسـات الصـومال،  ميسل   - ٣٣ 

و رحـــل يف وـــ ا الصـــدد  بتفـــات السياســـي التـــارلي املـــيفم بـــ  حلومـــة الصـــومال اب اد ـــة والـــوب ت 
، و اـ   لـى التزامةـا املتجـدد 20١7ميسان/أبر ا  ١7األ ضاء يف اب اد بشأن ويلا األم  الو   يف 

 الق األ األم ، و ابد ضرورة تكفي  و و ابلتزامات  لى ونه السر ة وتسر ع  ملية اإللالا  ولالا
أمهية تكفي  ويلا األم  الو   بسر ة، مع  د د أدوار ومساوليات املاسسات  يؤكد - ٣٤ 

ا تونيـه األمكية يف الصومال، وابتفات  لـى ويابـا اإلدارة والرقابـة، و د ـد الامـرات يف القـدرات مـ  أنـ
ب اــة اب ــاد األير قــي وأولــو ت تقــد  املســا دة للق ــاأل األمــ  مــ  قلــا اجلةــات املا ــة، وتليــان اــابت 
الت ــاون مــع ارتمــع الــدو  مــ  أنــا ت ــو ر ماسســات وقــوات أمكيــة،  ســلر ة ومدميــة  لــى حــد ســواء، 

للمسـاءلة، و شـدد  لـى األمهيـة  بقيادة الصومالي  تلون مقتدرة وميسورة التللفة و دى  لقلول وجضع
احليو ة لسيادة القامون وبمتاال قوات األم  لاللتزامـات مبونـل القـامون الـدو  اإلمسـا  والقـامون الـدو  

مكـــع  كيـــد األ فـــال واســـتةدامةم ما تك لـــل  لـــى اخلصـــوق ييمـــا  ت لـــل وهنـــاء و حلقـــوت اإلمســـان، حســـل
  الكزاأل املسلح يف

حلومــة الصــومال اب اد ــة والــوب ت األ ضــاء يف اب ــاد بت ز ــز أمهيــة ت جيــا  يؤكددد - ٣5 
و ســ  التكســيل بــ  املاسســات األمكيــة الصــومالية، وتو يــد اجلةــود مــ  أنــا ابمتقــال يف هنا ــة امل ــاف 

 مرحلة تسليم املساوليات األمكية إىل أنةزة األم  الصومالية وامسحاو ب اة اب اد األير قي  إىل



S/RES/2372 (2017) 
 

 

17-15121 9/11 

 

 لتـــزام الشـــرباء الـــدولي  بتقـــد  د ـــم إضـــايف أباـــر ي اليـــة مـــ   ـــالل تكفيـــ   يرحددد  - ٣6 
اةليات املتفل  ليةا يف ماثر لكدن بشـأن الصـومال، مبـا يف  لـي تـو ي قـدر أبـيف مـ  التكسـيل يف تقـد  
  التونيه والتدر ل وامل دات، وبكاء القدرات، وأنور الشر ة والقوات ال سلر ة مبا  تسل مع مياـات األمـ

املتفــل  ليــه يف مــاثر لكــدن بشــأن الصــومال، و شــدد، يف وــ ا الصــدد،  لــى أمهيــة الــدور الــ ح تضــ لع 
ب اة األمم املتحدة لتقـد  املسـا دة إىل الصـومال يف مسـا دة حلومـة الصـومال اب اد ـة  لـى تكسـيل  به

 الد م املقدم م  اجلةات املا ة الدولية للق األ األم  
ال ح سـلل أن قدمـه ارتمـع الـدو  واجلةـات املا ـة الاكائيـة إىل الق ـاأل  لد م  يرح  - ٣7 

األمــ  الصــوما ، و شــجع الشــرباء  لــى موالــلة ت ز ــز د مةــم للماسســات  لــى الصــ يد الــو   و لــى 
ل يد الوب ت م  أنا ت و ر الق األ األم  الصوما ، مبا يف  لي الد م اللونسـن، و ةيـل  لشـرباء 

أن  لـــادروا لـــد م نةـــود الت ـــو ر وـــ و، و لـــرر أتبيـــد أمهيـــة التكســـيل ييمـــا بـــ  مجيـــع الشـــرباء  اجلـــدد إىل
 الكحو املتفل  ليه يف مياات األم    لى

ضـــرورة قيــام الشـــرباء الـــدولي   ـــ  باـــل مبواءمـــة نةـــودوم بصـــورة مكســـقة ثامـــا  يؤكدددد - ٣٨ 
ألمـــ  املســـتدام، وضـــرورة تكفيـــ  لتملـــ  الصـــومال مـــ  التولـــا إىل وضـــع هنـــ  رـــاما مـــ  أنـــا ت ز ـــز ا

  20١7أ ر/ما و  ١١ابلتزامات م   الل آلية التكفي  املكصوق  ليةا يف مياات األم  امل تمد يف 
أن مـــ  األمهيـــة مبلـــان أن ت قـــل ال مليـــات ال ســـلر ة ملارـــرة نةـــود لـــومالية  يؤكدددد - ٣9 

تــــوي  اخلــــدمات األساســــية، مبــــا ييةــــا ترمــــي إىل إمشــــاء أو  ســــ  ويابــــا اإلدارة يف املكــــا ل املســــت ادة و 
  دمات األم ، م   الل ال  األم  الو   واال  األم  اإلقليمية 

أبن التةد د ال ح تشلله حربة الشلاو ل   دحر  لوسائا ال سلر ة وحـدوا،  ميسل   - ٤0 
، يف اتلـاأل و شجع يف و ا الصدد حلومـة الصـومال اب اد ـة  لـى املضـي، بـد م مـ  ب اـة األمـم املتحـدة

هن  راما إزاء األمـ ، ثشـيا مـع مياـات األمـ  واتفـات الشـرابة اجلد ـدة مـ  أنـا الصـومال، و لـى تكفيـ  
ابســرتاتيجية و  ــة ال مــا الــو كيت  ملكــع وملايحــة الت ــرف ال كيــف يف الصــومال مــ  أنــا ت ز ــز قــدرة 

 الصومال  لى مكع اإلرواو وملايحته 
ــــوب ت األ ضــــاء يف اب ــــاد ورســــاء  لتــــزام حلومــــة الصــــو  يرحدددد  - ٤١  مال اب اد ــــة وال

اخلــدمات الشــر ية األساســية يف مجيــع أ ــاء الصـــومال،  لــى الكحــو املتــو ى يف  ــو ج الشــر ة اب اد ـــة 
اجلد ـــد، و  لـــل إىل ب اـــة األمـــم املتحـــدة أن تـــد م تكفيـــ  وـــ ا الكمـــو ج،  الـــة  لـــى مســـتود الـــوب ت 

اجلةـــات املا ـــة  لـــى د ـــم املاسســـات  ات الصـــلة  لـــى الصـــ يد الـــو    ويشدددع األ ضـــاء يف اب ـــاد، 
و لـــى لــــ يد الــــوب ت يف تكفيــــ و، و رحــــل ر ــــة بكـــاء القــــدرات اخلالــــة بقــــوات الشــــر ة اللحر ــــة الــــن 

، (20١5) 22٤6وضـــ تةا احللومـــة اب اد ـــة، بـــد م مـــ  ب اـــة األمـــم املتحـــدة، مبـــا  تمارـــى مـــع القـــرار 
 إحراز التقدم لوو تكفي وا  و ت لع إىل
 لـــى حلومـــة الصـــومال اب اد ـــة والـــوب ت األ ضـــاء يف اب ـــاد  لـــى التزامةـــا  يثدددين - ٤2 

بت ز ز الشفايية واملسـاءلة يف اإلدارة املاليـة للق ـاأل األمـ ، وييمـا  ت لـل بـديع األنـور و حتيانـات الـد م 
 لـع إىل إحـراز  لى الكحو امللـ  يف مياـات األمـ ، وثارـيا مـع الدسـتور الـو   وآليـات تقاسـم املـوارد، و ت

 التقدم يف الوياء   ا ابلتزام 
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ولومـــــة الصـــــومال اب اد ـــــة والـــــوب ت األ ضـــــاء يف اب ـــــاد وب اـــــة اب ـــــاد  يهيددددد  - ٤٣ 
األير قـي وب اـة األمـم املتحــدة ال مـا  لـى بفالـة محا ــة الكسـاء والفتيـات مـ  ال كــف اجلكسـي، مبـا يف  لــي 

لـ  أن  ـادح إىل اسـتفحال حـابت الكـزاأل املسـلح وإ الـة أمـدوا ابستمالل وابمتةا  اجلكسيان، ال ح  
وتقــد  الــد م لضــحا  ال كــف اجلكســي  بلــ  وأن   ــوت إ ــادة إرســاء الســالم واألمــ  الــدولي ، إىل حــد

ت جــا، بــد م مــ  األمــم املتحــدة، بتكفيــ   وحيــث حلومــة الصــومال اب اد ــة  لــى أنوااســلة مرتلليــه، 
 ال ما الو كية بشأن ملايحة ال كف اجلكسي يف حابت الكزاأل الليان املشرت  و  ة 

 
 الد م اللونسن  

إىل األمـــ  ال ـــام أن  والـــا تـــوي  امو ـــة  كالـــر الـــد م اللونســـن إىل ب اـــة  يطلددد  - ٤٤ 
اللـال   ـددوم  اجلـيأل الـو   الصـوما  أيـراد مدميا يف ب اة اب اد األير قـي، وإىل 70اب اد األير قي و 

ب مليات مشرتبة مع ب اة اب ـاد األير قـي، وإىل ب اـة األمـم املتحـدة لتقـد   ون قوم يرد ال    ١0 900
، و  لـل إىل األمـ  (20١5) 22٤5مـ  القـرار  2املسا دة إىل الصومال،  لـى الكحـو امللـ  يف الفقـرة 

  (20١5) 22٤5جا  اإلنراءات الالزمة لتكفي  القرار ال ام أن   جا  
ضــرورة التجــاوو والف اليــة يف تقــد  الــد م امليــدا ، و رحــل، يف وــ ا الصــدد،  يؤكددد - ٤5 

ون مـع ب اـة اب ـاد األير قـي،  جلةود الن  ل هلا ملتـل األمـم املتحـدة لتقـد  الـد م يف الصـومال،  لت ـا
مــ  أنــا تكفيــ  التــداب  الراميــة إىل ت ز ــز املســاءلة واللفــاءة يف إدارة املــوارد والشــاون املاليــة ملواءمــة أيضــا 
للــد م اللونســن املقــدم مــع أولـــو ت وأمشــ ة ب اــة اب ــاد األير قـــي، و  لــل إىل األمــ  ال ــام أن  للـــ  

 لدور ة التقدم ا رز يف تقار رو ا   
بتوقيـع حلـومن إأيوبيـا وأونكـدا  لــى مـ برة التفـاوم الاالأيـة مـع األمـم املتحــدة  يرحد  - ٤6 

واب اد األير قي، وحيث مجيع الللدان املسامهة بقوات وأيراد رر ة  لـى ا تتـام املفاوضـات بشـأن مـ برة 
 التفاوم الاالأية دون إب اء 

 
 الصومال  

 ملشـــاربة الكشـــ ة حللومـــة الصـــومال اب اد ـــة يف  مليـــة ابســـت راض الـــدورح  يرحددد  - ٤7 
 الشاما، و شجع  لى تكفي  مجيع التوليات املقلولة 

إزاء اســــتمرار امتةابــــات و ــــاوزات حقــــوت اإلمســــان وامتةابــــات  يعددددرب  ددددن القلدددد  - ٤٨ 
لـون  لـى ت مـ  ال قـاو و القامون الدو  اإلمسـا  يف الصـومال، و شـدد  لـى ضـرورة وضـع حـد ل يـال

حقـوت اإلمسـان وااسـلة املسـاول   ـ  وـ و ابمتةابـات والتجـاوزات، و رحـل   تمـاد تشـر  ات بشـأن 
إمشاء اللجكة الو كية الصومالية حلقوت اإلمسان، و شـجع حلومـة الصـومال اب اد ـة  لـى إرسـاء الوضـع 

دف إىل محا ــة حقــوت اإلمســان وبفالــة الكةــائي هلــ و اللجكــة، و شــج ةا أ ضــا  لــى ا تمــاد تشــر  ات  ــ
اجلـــرائم الـــن تك ـــوح  لـــى امتةابـــات القـــامون الـــدو  اإلمســـا  وامتةابـــات و ـــاوزات حقـــوت  التحقيـــل يف

 اإلمسان ومالحقة مرتلليةا أمام القضاء 
إزاء  مليـات إبــراو املشــرد   دا ليــا  لـى إ ــالء اهليابــا األساســية  يعددرب  ددن القلدد  - ٤9 

ة يف املدن الرئيسية يف الصومال، و شدد  لى أن أح  ملية إ ـالء  كلمـي أن تلـون متسـقة ال امة واخلال
مـــع األ ـــر الو كيـــة والدوليـــة  ات الصـــلة، و ةيـــل ولومـــة الصـــومال اب اد ـــة ومجيـــع األ ـــراف الفا لـــة 
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الصـــلة إىل الســـ ي ناوـــدة إل ـــاد حلـــول  مليـــة دائمـــة ملســـألة التشـــرد الـــدا لي، و شـــجع حلومـــة   ات
، بي ة مواتية ل ـودة الالن ـ   و ـا إىل و ـكةم و ـودة ءشربااللصومال اب اد ة  لى أن  يئ، بد م م  ا

 املشرد   دا ليا إىل د روم ب ر قة  و ية ومأمومة وبر ة، أو إدمانةم اليا أو إ ادة تو يكةم 
إزاء اســـتمرار األزمـــة اإلمســـامية و  ـــر ارا ـــة يف الصـــومال  القلددد  لدددديد  دددن يعدددرب - 50 

وأتأ مها يف ر ل الصومال، و شيد  جلةود الن تل هلا الوبـابت اإلمسـامية التاب ـة لنمـم املتحـدة ون وـا 
مـــــ  األ ـــــراف الفا لـــــة يف ارـــــال اإلمســـــا  لتقـــــد  مســـــا دات مـــــ  رـــــأهنا أن تكقـــــ  أرواا املستضـــــ ف  

   تزا ـد اب تـداءات  لـى ال ـامل  يف ارـال اإلمسـا ، و ةيـل طميـع األ ـراف احـرتام السلان، و ـد م 
ومحا ـة ال ـامل  يف اـال تقـد  املسـا دة اإلمسـامية ومرايقةـا وألـوهلا  و ـد   بـ لي أح إسـاءة اســتةدام 

امل ومــة بســر ة للمسـا دة اإلمســامية أو  رقلــة هلـا، و لــرر م اللتــه أبن تتـيح مجيــع األ ــراف وتيسـر إ صــال 
و لـــى  ـــو آمـــ  ودون  وائـــل يف الوقـــت املكاســـل إىل ا تـــان  يف مجيـــع أ ـــاء الصـــومال  و ابـــد أمهيـــة 
ا اسلة السليمة يف سيات تقد  الد م اإلمسا  الدو ، و شجع الوبابت الو كية امل كيـة ودارة اللـوارث 

لـي تضـ لع بـدور ر دح أقـود يف اـال تكسـيل الصومال  لى ت و ر قدرا ا بد م م  األمم املتحدة ل يف
 ابستجابة اإلمسامية 

لقـامون الـدو  اإلمسـا  ومحا ـة  أمهيـة تقيـد مجيـع األ ـراف الفا لـة يف الصـومال  يؤكدد - 5١ 
 املدمي ، ورالة الكساء واأل فال، واحرتام قرارات ال  األم   ات الصلة 

شــــلاو يف مكــــع الكزا ــــات وتســــو تةا ويف بكــــاء أمهيــــة دور الكســــاء وال جديددددد مددددن يؤكددددد - 52 
 السالم، و شدد  لى أمهية مشاربتةم اللكاءة يف مجيع اجلةود الرامية إىل لون وت ز ز السالم واألم  

مجيـــع ابمتةابـــات والتجـــاوزات املرتللـــة ضـــد األ فـــال يف الكــــزاأل املســـلح  يددددين ةشددددة - 5٣ 
و  ــ   ١9٨9إىل تكفيــ  اتفاقيــة حقــوت ال فــا ل ــام الصــومال، و ــد و حلومــة الصــومال اب اد ــة  يف

 لى  و باما، و شدد  لـى احلانـة إىل تو يـد اإل ـار القـامو  والتشـميلي  20١2ال ما املوق ة يف  ام 
أو ابمضــمام إليةــا وت ز ــز  ةا اب تيار ــ ــحلما ــة األ فــال، مبــا يف  لــي  ــ   ر ــل التصــد ل  لــى بروتوبوب

 آليات التحقل القائمة 
 

 اإلبال   
يف تقار رو  إىل األم  ال ام أن   لع ال  األم   متدام  لى تكفي  و ا القرار يطل  - 5٤ 
آ ــر املســتجدات ومــا ب  قــا  ــ  أالأــة تقــار ر   يــة،  ــ  ، بوســائا مكةــا تقــد   ــروض رــفو ة الدور ــة

  لي  وما ب د  ١20، مث با 20١٨بامون الاا / كا ر   ١2 قدم أوهلا ولول  لى أن 
إىل األم  ال ام أن  قدم إىل ال  األم  م لومات مستلملة    حالة قوات  يطل  - 55 

، و ـ  أأـر تقيـيم التأوـل التشـميلياألم  الصومالية و   ناوز تةـا ألداء املةـام األمكيـة، مـع مرا ـاة متـائ  
األير قـــي  إىل اب ـــاد ويطلددد  كدددذل ال مليـــات  لـــى مســـتود التةد ـــد الـــ ح تشـــلله حربـــة الشـــلاو، 

 لل  م   الل األم  ال ام    التقدم ا رز بشأن إ ـادة تشـليا ب اـة اب ـاد األير قـي، مبـا يف  لـي  أن
 ومشــر أيــراد الشــر ة، و ــ  التقــدم ا ــرز  ــو  قيــل أوــداف ب اــة اب ــاد األير قــي، و لــي ضــم  تقــار ر 

 ساولية إىل قوات األم  الصومالية الدور ة املقدمة إىل ال  األم  بمية احلفاظ  لى ز م مقا امل
 .أن  لقي املسألة قيد مدرو الف لي يقرر - 56 

 


