
 S/RES/2408 (2018)  األمــم املتحـدة 

  

 

 مجلس األمن
 

Distr.: General 

27 March 2018 

 

 

 

 

18-04847 (A) 

*1804847*  
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 2018مارس /آذار 27، المعقودة في 8215اتخذه مجلس األمن في جلسته  الذي  

   
 ،إن مجلس األمن 

 إىل قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن احلالة يف الصومال، إذ يشير 
احرتامه لسـياةة الصـومال ولسـهمته ايقيي ية واالـتقهله السـياالـت ووحدته، وإذ يؤكد من جديد  

عيى أمهية الع ل من أجل منع تداعيات األزمة واملنازعات ايقيي ية املزعزِعة لهالــــــــــتقرار من  وإذ يشدددددددددد
 االمتداة إىل الصومال،

ذلك اهلجوم اهلج ات األخرية اليت شــــــــــــنتاا حررة الشــــــــــــ ا  اير ابية  ا يف  وإذ يدين بشددددددددددة 
مقتل  واالــتادم مدنييف يف مقد شــو رأالــ ر عن 2017تشــر ن األولكأرتوبر  14اير ايب الذي وقع يف 

يعرب عن بالغ القلق  وإذ، 2018ش اطكرربا ر  23شخص، واهلج ات اليت وقعت يف  500أرثر من 
لة ايالـــــــهمية يف إزاء التاد د املســـــــت ر الذي تشـــــــبيه حررة الشـــــــ ا  ووجوة لاعات مرت  ة بتن يم الدو 

من أرراة ولاعات ومؤالسات وريانات،  العراق والشام )املعروم أ ضا باالم تن يم ةاعش( وما  رت ط به
عزمه عيى ةعم اجلاوة اليت هتدم إىل احلد من اخل ر الذي تشـــــــبيه حررة الشـــــــ ا  يف  وإذ يكرر تأكيد

ون الدويل الواجب الت  يق،  ا  ش ل شامل، وذلك ورقا ليقان الصومال،  ا يف ذلك من خهل ات اع هنج
 القانون الدويل حلقوق اينسان والقانون الدويل لهجئيف والقانون الدويل اينساين،

بالشــجاعة اليت أبدا ا أرراة بعثة االداة األرر قت يف الصــومال )بعثة االداة األرر قت(  وإذ يشدديد 
عيى بعثة االداة وإذ يثني واجاة حررة الشــــ ا ، وقوات األمن الصــــومالية والتضــــحيات اليت قدمو ا يف م

تورره بعثة االداة األرر قت  بأن األمن الذيوإذ يسدددددددددل   األرر قت وقوات األمن الصــــــــــــومالية لتورري األمن، 
  زال حاالم األمهية يف  ذه املرحية، ال

األمم  عيى الدور الذي تؤة ه بعثة األمم املتحدة لتقدمي املســــــاعدة إىل الصــــــومال )بعثة وإذ يثني 
ـــــــــــــــــزاعات، وع يية تشـــبيل الوال ات، والع يية االنتخابية،  املتحدة( يف ةعم الســـهم واملصـــاحلة وتســـو ة النـ

ية( ُحدةت رياا وتن يذ  يبل األمن الوطين، ووضـــــــــــــع خ ة انتقالية واقعية مراعية لي روم )اخل ة االنتقال
 توار خ مستادرة واضحة، وتعز ز حقوق اينسان ومحا تاا واالمتثال ليقانون الدويل اينساين يف الصومال،
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ورئيس بعثـــــة األمم املتحـــــدة، عن ةع ـــــه البـــــامـــــل لي  ثـــــل اخلـــــا  ل ميف العـــــام  وإذ يعرب 
لصـــــــــــــــومال ورئيس بعثة االداة ريتينغ، وامل ثل اخلا  لرئيس م وضـــــــــــــــية االداة األرر قت املعين با ما بل

 األرر قت يف الصومال، ررانسيسبو را تانو خواليه ماة را،
، 2017ش اطكرربا ر  8 بالتقدم احملرز منذ انتخا  الرئيس حم د ع د اهلل حم د رارماجو يف وإذ يرحب 

بــايحـــــــــــــــهحــات   ــا يف ذلــك التعجيــل بتعييف حبومــة، وز ــاةة  ثيــل املرأة يف الربملــان واحلبومــة، وااللتزام
االقتصـــاة ة  ا يف ذلك ايحـــهحات الهزمة لدعم إعاةة التواحـــل مع املؤالـــســـات املالية الدولية، واملوارقة 
الرمسية عيى حــيا ة اخل ة الوطنية ليتن ية وتع ئة  يبل تنســيق لدعم تن يذ ا، واالت اق عيى  يبل األمن 

 الوطين، ووضع خ ة انتقالية، وخارطة ال ر ق السياالية،
 ذا  عيى احلاجة إىل احل اظ عيى الزخم حنو تعز ز الن ام االداةي يف الصــــــومال يف وإذ يشدددددد 
بالتزامات حبومة الصومال االداة ة بإجراء انتخابات تقوم عيى أالاس م دأ الصوت  وإذ يرحبالصدة، 

رطة إحراز تقدم عيى حــــــــــــــعيد خا وإذ يؤكد أهمية، 2021ك2020الواحد ليشــــــــــــــخص الواحد يف ال رتة 
ال ر ق السياالية، واالت اق عيى دصيل اي راةات واقتسام املوارة، ومنوذج الشرطة اجلد د، ومنوذج العدالة 
واملؤالـــــســـــات ايحـــــهحية، وإضـــــ اء ال ابع الرمست عيى مررز الوال ات االداة ة األعضـــــاء يف أقر  وقت 

االداة ة األعضــاء الذي أُعين عنه بالتزام حبومة الصــومال االداة ة والوال ات  وإذ يرحب كذلكممبن، 
بالتوحـــــــل إىل ات اق بشـــــــأن املســـــــائل  2017تشـــــــر ن الثاينكنور رب  5يف االجت اع التشـــــــاوري املعقوة يف 
 الربملان يف  ضون التة أشار، الدالتور ة املعيقة بالتشاور الوثيق مع

 واحــــــــــــية احلوار  بالتزام حبومة الصــــــــــــومال االداة ة والوال ات االداة ة األعضــــــــــــاء وإذ يرحب 
ذلك  يف الســـــياالـــــت الشـــــامل لدعم التســـــو ة الســـــي ية لي نازعات اليت هتدة الســـــهم واألمن الداخيييف،  ا

اجلاوة اليت بذلت مؤخرا يف  البعيو وماررا، وات اق املصـــــــــــــــاحلة الذي أُبرم بقياةة اهليئة احلبومية الدولية 
ة أ ل الســــنة واجل اعة وج  وج ه التأريد أن ةومسر ب  ت املعنية بالتن ية )إ غاة( بيف إةارة  املوةوغ وحرر

وبونتهند يف “حـــــــوماليهند” إزاء االـــــــت رار التوتر بيف وإذ يعرب عن القلقالعاحـــــــ ة ايةار ة لغاملوةوغ، 
 الول والاناغ،

عيى أن وجوة ق اع أمين قاةٍر وخاضــــــٍع لي ســــــاءلة ومق وٍل وميســــــور التبي ة، قائم وإذ يشدددددد  
االحرتام البامل حلقوق اينســــــان والــــــياةة القانون،  شــــــبل جزءا بالغ األمهية من دقيق عيى أالــــــاس من 

إىل ضرورة تسر ع وترية التقدم احملرز عيى حعيد دسيف األمن  وإذ يشيرالهم طو ل األمد يف الصومال، 
حات السـياالية أمهية أنشـ ة دقيق االالـتقرار، والتن ية، وايحـهوإذ يؤكد يف الصـومال وإع ائه األولو ة، 

 واالقتصاة ة من أجل األخذ بناج شامل إزاء األمن،
يف  ذا الصدة باالت اق بشأن  يبل األمن الوطين الصومايل الذي أقره جميس األمن  وإذ يرحب 
وميثاق األمن اليت اعت دته حبومة الصــــــــــــومال االداة ة والوال ات االداة ة ، 2017أ اركما و  8القومت يف 

 ،2017أ اركما و  11 الشـــــــــرراء الدولييف الذ ن حضـــــــــروا مؤ ر لندن بشـــــــــأن الصـــــــــومال يف األعضـــــــــاء وليع
مع انتقال املســـــــــؤولية األوأللية عن األمن إىل قوات األمن الصـــــــــومالية، وااللتزام املتجدة من جانب  و شـــــــــيا

 املعقوة يف  ر األمن الصـــــــــــــــومايلمؤ  احلبومة االداة ة والوال ات االداة ة األعضـــــــــــــــاء الذي أُعر  عنه يف
 ،2017رانون األولكة س رب  4
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بوضـــــــــع احلبومة االداة ة الصـــــــــومالية خل ة انتقالية ُحدةت رياا توار خ مســـــــــتادرة  وإذ يرحب 
املســـــــــــــــؤوليات األمنية تدر يا واضـــــــــــــــحة، واألولو ات اجلغرارية وتقييم التأ ب الع ييا ،  دم تســـــــــــــــييم 

 اة األرر قت يف الصـــــــــــــــومال إىل قوات األمن الصـــــــــــــــومالية، ســـــــــــــــتند إىل ال روم األمنية من بعثة االد و ا
ذلك القيام بع ييات مشــــرترة مع بعثة االداة األرر قت لبت تصــــ   مقدامة اخلدمات األمنية األوأللية  يف  ا

 إىل التعجيل بوضع حيغتاا الناائية وتن يذ ا،وإذ يدعو يف الصومال، 
واجملت ع الدويل بات اع هنج شــــــــــامل إزاء األمن يف بالتزام حبومة الصــــــــــومال االداة ة  وإذ يرحب 

باحلاجة إىل األخذ بُناج  ري عســــــبر ة يف إطار  ذا الن اج من أجل دقيق األمن  وإذ يسدددددل  الصــــــومال، 
 ال شري ال و ل األجل ليصومالييف،

 باملشــاررة ال عالة حلبومة الصــومال االداة ة يف ع يية االالــتعرار الدوري الشــامل، وإذ يرحب 
االــــــــت رار انتاارات  وإذ يدينعيى التن يذ البامل جل يع التوحــــــــيات اليت ح يت بالق ول،  وإذ يشددددددج 

عيى ضرورة وضع  يشدد وإذوجتاوزات حقوق اينسان وانتاارات القانون الدويل اينساين يف الصومال، 
رائم اليت تن وي حد لإلرهت من العقا ، واحرتام حقوق اينســـــان وإع اهلا، وحماالـــــ ة املســـــؤوليف عن اجل

 عيى انتاارات أو جتاوزات حلقوق اينسان وانتاارات ليقانون الدويل اينساين،
بأن الســــــــــنة املق ية  ن غت أن تشــــــــــاد التن يذ الســــــــــر ع لهت اقات ال الغة األمهية اليت   وإذ يسددددددددل   

ةة يف رانون ، وال الـــــــــــــــي ا نتائج االجت اعات الرريعة املســـــــــــــــتو  املعقو 2017التوحـــــــــــــــل إلياا يف عام  ج
األولكة س رب يف مقد شو اليت وارقت عيى إطار لي ساءلة املت اةلة حيدة األولو ات السياالية واالقتصاة ة 

، ووارقت عيى وضـــــــــع خ ة انتقالية مراعية لي روم ُحدةت رياا توار خ مســـــــــتادرة 2018واألمنية لعام 
ســــــياالــــــية وايمنائية واالقتصــــــاة ة ي از واضــــــحة، وخ ة لتن يذ  يبل األمن الوطين ددةان معا املراحل ال

عيى الدور املررزي  يشدددد وإذأمهية التن يذ ال عال واملســاءلة املت اةلة،  وإذ يؤكدخارطة ال ر ق الســياالــية، 
 الذي تض يع به بعثة األمم املتحدة يف جمال ةعم التن يذ،

 2017رانون األولكة ســــــــــــــ رب   10إىل تقر ر األمم املتحدة حل ا ة املدنييف املؤرخ  وإذ يشدددددددددددير 
 (،S/AC.51/2017/2واالالتنتاجات بشأن األط ال والنزاع املسي  )

لشـــد د و و خ ر عن بالغ القيق إزاء خ ر حصـــول جماعة يف الصـــومال نتيجة ليج ام ا وإذ يعرب 
باالـــــــتجابة حبومة الصـــــــومال االداة ة وإذ يرحب حقيقت ومســـــــت ر يف الـــــــياق النزاع اجلاري والعوامل ال يئية، 

عيى مواحـــــــــــية التعاون مع اجلاات ال اعية اينســـــــــــانية الدولية والوطنية لتي ية وإذ يشددددددددج  ل زمة اينســـــــــــانية، 
 ةاخييا،  ل،  ا يف ذلك ل شخا  املشرة نجل ال و االحتياجات امليحألة وبناء القدرة عيى الص وة يف األ

باآلثار الســــي ية اليت هيأل اا تغري املناخ  سدددل  ي وإذ ،S/PRST/2011/15بيانه الرئاالــــت  إىل شددديروإذ ي 
يف ذلك عن  يى االالتقرار يف الصومال،  ا، عوالتغريات اي بولوجية والبوارث ال  يعية، من بيف عوامل أخر 

 االـــــرتاتيجياتعيى احلاجة إىل وإذ يشدددددد طر ق اجل ام والتصـــــحر وتد ور األراضـــــت وانعدام األمن الغذائت، 
 العوامل،  واألمم املتحدة ري ا  تعيق  ذه إةارة املخاطر تن ذ ا احلبوماتو رارية لتقييم املخاطر 

بالدعم السخت املقدم من اجلاات املاحنة إىل السي ات الصومالية وخ ة االالتجابة  وإذ يرحب 
جباوة وإذ يرحب عيى تقدمي املز د من املســامهات يف جاوة املســاعدة اينســانية، وإذ يشددج  اينســانية، 

 األمم املتحدة لتنسيق التصدي ليج ام وةعم السي ات الصومالية،
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 المساعدة إلى الصومال بعثة األم  المتحدة لتقدي   
وال ة بعثة األمم املتحدة لتقدمي املســــــــــاعدة  2019آذاركمارس  31أن ميدة حىت  يقرر - 1 

 ؛(2014) 2158من القرار  1إىل الصومال عيى النحو الوارة يف ال قرة 
يف  ن يذ وال تاا عيى الصـــــــــــــــعيد ن الوطين وايقيي ت  اإىل بعثة األمم املتحدة تيطلب  - 2 

يف ذلك يف  ذلك من خهل مواحــــية تعز ز وجوة ا واحل اظ عييه يف ليع الوال ات االداة ة األعضــــاء  ا
 املوةوغ وعاحـــــ تاا ايةار ة ةومسر ب، ر نا باملت ي ات األمنية ل مم املتحدة وحســـــ  ا تســـــ   به احلالة 

تقدمي املشــــورة يف جمال الســــياالــــات االالــــرتاتيجية بشــــأن الع يية الســــياالــــية الشــــامية اليت األمنية، من أجل 
جتري بقياةة احلبومة الصـــــــومالية، واملصـــــــاحلة، وبناء الســـــــهم، وبناء الدولة،  ا يف ذلك مراجعة الدالـــــــتور 

وتن يذ  ، وإحــــــه  ق اع األمن2021ك2020االداةي املؤقت، واألع ال التحضــــــري ة النتخابات ال رتة 
 اخل ة االنتقالية؛

أمهية الدعم الذي تقدمه بعثة األمم املتحدة ليع يية الســياالــية الشــامية اليت جتري يؤكد  - 3 
بقياةة احلبومة الصــــــــــــومالية،  ا يف ذلك قيام األمم املتحدة ب ذل جاوة املســــــــــــاعت احل يدة ةع ا  لع يية 

داة ة، وال الــــــي ا ري ا  تعيق بتوطيد تشــــــبيل الســــــهم واملصــــــاحلة اليت تضــــــ يع  ا حبومة الصــــــومال اال
ــــــــــــــــــــــزاعات وحيألاا، وع ييات مراجعة الدالــــــــتور، وتقاالــــــــم املوارة  الوال ات، والوالــــــــاطة، ومنع نشــــــــو  النـ
واي راةات، ودسـيف مسـاءلة املؤالـسـات الصـومالية وخاحـة بشـأن مسـائل مبارحة ال سـاة، وتعز ز الـياةة 

اةي رعال، ون ام قضائت اداةي، وتن يذ منوذج شرطة جد د القانون،  ا يف ذلك وضع ن ام الياالت اد
  ت اشى مع األخذ بناج شامل إزاء األمن؛

أمهيــة الــدعم الــذي تقــدمــه بعثــة األمم املتحــدة إىل حبومــة الصـــــــــــــــومــال يؤكددد كددذلددك  - 4 
االداة ة بشــــأن األع ال التحضــــري ة لعقد انتخابات عيى أالــــاس م دأ الصــــوت الواحد ليشــــخص الواحد 

مع الرتريز عيى اليجنة الوطنية  2021ك2020تبون شـــامية وذات مصـــداقية وتتســـم بالشـــ ارية يف ال رتة 
املســـــتقية لهنتخابات عيى الصـــــعيد ن الوطين وةون الوطين من أجل الوراء بوال تاا الدالـــــتور ة،  شـــــيا مع 

تسـجيل الناخ يف عيى و دم  2021-2017اخل ة االالـرتاتيجية التشـغييية اليت تقوة ا الصـومال لي رتة 
 ، وتنسيق تقدمي الدعم االنتخايب الدويل إىل الصومال؛2019ن اق ال يد حبيول عام 

بعثــة األمم املتحــدة عيى تعز ز ت ــاعياــا مع اجملت ع املــدين الصـــــــــــــــومــايل عيى  يشدددددددددددج  - 5 
ايب، الصـــــعيد ن الوطين وايقيي ت،  ا  شـــــ ل النســـــاء والشـــــ ا  من خهل جميس الشـــــ ا  والتج ع الشـــــ 

خمتيف الع ييات  وق اع األع ال والزع اء الد نييف، واملســــــاعدة عيى ضــــــ ان إةماج آراء اجملت ع املدين يف
 السياالية الشامية اليت تقوة ا الصومال؛

إىل بعثة األمم املتحدة تقدمي املشـــــــورة االالـــــــرتاتيجية من أجل التعجيل بتن يذ الناج  يطلب - ٦ 
تيســـــري ز اةة رعالية تنســـــيق اجلاوة اليت   ذهلا الشـــــرراء الدوليون من أجل ةعم  الشـــــامل إزاء األمن،  ا يف ذلك

 ميثاق األمن، وأولو ات اخل ة االنتقالية، وتن يذ  يبل األمن الوطين، والشرارة اجلد دة من أجل الصومال؛
إىل بعثة األمم املتحدة أن تواحـــــــل، بالتنســـــــيق مع الشـــــــرراء الدولييف، ةعم حبومة يطلب  - 7 

لصـــــــــــومال االداة ة يف جاوة ا امل ذولة لتن يذ االـــــــــــرتاتيجية الصـــــــــــومال وخ ة ع ياا الوطنيتيف ملنع ومبارحة ا
الت رم العنيف وذلك من أجل تعز ز قدرة الصـــــــومال عيى منع اير ا  ومبارحته،  ا  ت اشـــــــى مع التزاماهتا 

 ملتحدة العاملية ملبارحة اير ا ؛الدولية، وقرارات جميس األمن ذات الصية، وتن يذ االرتاتيجية األمم ا
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إىل بعثة األمم املتحدة أن تدعم الــــــياالــــــة بذل العنا ة الواج ة يف مراعاة حقوق  يطلب - 8 
ة االدــاة األرر قت ولق ـاع اينســــــــــــــــان عيى ن ــاق املن ومــة يف رــل مــا تقــدمــه األمم املتحــدة من ةعم ل عثــ

 الصومايل؛ األمن
الصـــــــومال،  بيف بعثة األمم املتحدة لتقدمي املســـــــاعدة إىل بالعهقة القو ة القائ ةيرحب  - 9 

ومبتب األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف الصومال، ورر ق األمم املتحدة الق ري، وبعثة االداة األرر قت يف 
عيى أمهية االــت رار ليع البيانات يف ز اةة توطيد تيك العهقة عيى ليع املســتو ات، ويشدد  الصــومال،
 من خهل منتد  التنسيق ليقياةات العييا؛  ا يف ذلك
جباوة  ويرحبإىل بعثة األمم املتحدة مواحـــــــــــــية تن يذ وال تاا ب ر قة متبامية،  يطلب - 10 

األميف العام امل ذولة من أجل تعز ز التبامل االالـــــــــــــــرتاتيجت واىاذ القرارات عيى حـــــــــــــــعيد من ومة األمم 
  ا  راعت أمورا مناا ةور املرأة والش ا ؛ املتحدة ض ن وال ات رل مؤالسة من مؤالساهتا،

 
 الصومال  

بالتزام حبومة الصـــــومال االداة ة، ورقا لســـــياةة القانون،  واحـــــية إحراز تقدم  يرحب - 11 
بشــــأن بناء الدولة والن ام االداةي عيى حنو شــــامل وشــــ ام ومتســــم باملســــاءلة من خهل املرحية التالية 

يف ذلك توز ع الصهحيات، وتقاالم املوارة واي راةات، ووضع ن ام الياالت،  لع يية مراجعة الدالتور،  ا
، 2018رانون الثاينك نا ر   24الذي ج توقيعه  ايحــــــــــــهحية واملؤالــــــــــــســــــــــــاتيعدالة لن وذج االداةي الو 

بالتزام حبومة الصــــومال االداة ة والوال ات االداة ة األعضــــاء بالع ل معا بشــــبل وثيق  ويرحب كذلك
ل آلية جميس األمن القومت، ومع الربملان بشــــأن  ذه املســــائل، باالالــــتناة إىل الع ل احلايل املتعيق من خه

عيى احلوار مع اجملت ع املدين واجل اور الصــــومايل،  ا يف ذلك إةماج النســــاء ويشدددج   راجعة الدالــــتور، 
 والش ا  يف  ذا الصدة؛

حلة بيف العشــــائر وةاخياا يف ليع أحناء عيى أمهية املصــــاحلة،  ا يف ذلك املصــــا يشددددد - 12 
حبومة الصومال االداة ة والوال ات  ويحثال يد، بوح اا أالاالا لناج طو ل املد  لتحقيق االالتقرار، 

االداة ة األعضــــــاء عيى مواحــــــية حماةثات املصــــــاحلة عيى الصــــــعيد احمليت وايقيي ت والوطين،  ا يف ذلك 
 ؛“حوماليهند”االتئنام احلوار مع 

بالتزامات حبومة الصـــــــــــــــومال االداة ة بإجراء انتخابات عيى أالـــــــــــــــاس م دأ  يرحب - 13 
، وإطهق اخل ة االالــــــرتاتيجية ليجنة الوطنية 2021ك2020الصــــــوت الواحد ليشــــــخص الواحد يف ال رتة 

 ،2018املســــــتقية لهنتخابات وااللتزام بوضــــــع واعت اة قانون انتخايب حيدة ايطار التشــــــر عت بناا ة عام 
الذي ةعا ريه جميس األمن إىل اىاذ خ وات رعالة من أجل  PRST/2017/3إىل ال يان الرئاالــــــت  ويشدددددير

يف  ذا الصدة عيى أمهية توحل  ويؤكدإرالاء األالس الهزمة يجراء االنتخابات يف  ضون أربع النوات، 
الت ثيل، والقرارات املتعيقة حبومة الصــومال االداة ة والوال ات االداة ة األعضــاء إىل ات اق بشــأن ن ام 

بتسجيل الناخ يف، والت و ر املؤالست ليجنة الوطنية املستقية لهنتخابات وضع واعت اة القانون االنتخايب 
 ؛2018يف عام 
بناء  أمهية ةور املرأة والشــــــــــــــ ا  يف منع نشــــــــــــــو  النزاعات وحيألاا ويف يؤكد من جديد - 14 
ليع اجلاوة  ال ئتيف عيى حنو رامل ورعَّال وعيى قدم املســاواة يف عيى أمهية مشــاررة  اتيفويشدددد الســهم، 
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أن املرأة ليســــت ممثية  ثيه راريا يف املن  ات احلبومية  ويالحظالرامية إىل حــــون الســــهم واألمن وتعز زمها، 
ى حبومة الصــــــــومال االداة ة والوال ات االداة ة األعضــــــــاء عيويحث عيى الصــــــــعيد ن ايقيي ت والوطين، 

 مواحية التشجيع عيى ز اةة  ثيل املرأة يف ليع مستو ات حنع القرار يف املؤالسات الصومالية؛
بالتزام حبومة الصـــومال االداة ة والوال ات االداة ة األعضـــاء بإحـــه  ق اع يرحب  - 15 

 2017ل نيســـانكأبر  1٦ األمن، وخباحـــة االت اق الســـياالـــت التارهت الذي توحـــل إليه قاةة الصـــومال يف
والــذي  نص عيى إةمــاج القوات ايقيي يــة واالدــاة ــة يف  يبــل أمن وطين متســـــــــــــــق قــاةر عيى أن  توىل 

بإةماج قوات األمن التابعة ل ونتهند يف ويرحب تدر يا املســـــــــــؤولية الرئيســـــــــــية عن تورري األمن الشـــــــــــامل، 
ت وباجت اعاهت ا، وإ از اجليش الوطين الصـــــــــــــومايل، وبإنشـــــــــــــاء جميس األمن القومت ومبتب األمن القوم

تقييم التأ ب الع ييا  عيى الصـــــعيد الوطين، بوحـــــ ه عنصـــــرا أالـــــاالـــــيا من أجل دد د احلجم الصـــــحي  
لقوات األمن الصـومالية وإحـهحاا، وااللتزام بإجراء تقيي ات ليتأ ب الع ييا  عيى الصـعيد ايقيي ت يف 

 أقر  وقت ممبن؛
ية مراعية لي روم ُحدةت رياا توار خ مســـــــــــــــتادرة بوضـــــــــــــــع خ ة انتقالية واقع يرحب - 1٦ 

واضــحة وارقت عيياا حبومة الصــومال االداة ة والوال ات األعضــاء االداة ة والشــرراء الدوليون وُأضــ ت 
 يف مؤ ر األمن يف مقد شو؛ 2017رانون األولكة س رب   4عيياا ال ابع الرمست يف 

ألمن الوطين من أجل إنشاء مؤالسات وقوات عيى أمهية التن يذ السر ع هليبل ايشدد  - 17 
أمنية، عســـبر ة ومدنية عيى حد الـــواء، بقياةة حـــومالية، تبون قاةرة وميســـورة التبي ة ومق ولة وخاضـــعة 
لي ساءلة وتت تع بالقدرة عيى تورري األمن واحل ا ة لشعب الصومال، وال الي ا تورري األمن واحل ا ة عيى 

إطار األخذ بناج شـــامل إزاء  شـــخا  الذ ن  عيشـــون أوضـــاعا  شـــة، يفحنو رعال لينســـاء واألط ال واأل
عيى األمهية احليو ة لســــــياةة القانون ولوجوة رقابة مدنية عيى امتثال قوات األمن ليقانون ويشددددددد األمن، 

الدويل اينســاين وقانون حقوق اينســان حســب االقتضــاء، وال الــي ا ري ا  تعيق بإهناء ومنع جتنيد وإعاةة 
 األط ال يف النزاع املسي ؛ جتنيد

بإطهق االـــــــــرتاتيجية الصـــــــــومال وخ ة ع ياا الوطنيتيف ملنع ومبارحة الت رم  يرحب - 18 
الصــومال إىل االنضــ ام إىل االت اقيات ويدعو العنيف، ووضــع خ ط ع ل ليوال ات االداة ة األعضــاء، 

 والربوتوروالت الدولية ملبارحة اير ا ؛
بالتزامات الشــــرراء الدولييف بتقدمي ةعم إضــــايف وأرثر رعالية،  ا يف ذلك ز اةة  يرحب - 19 

توحيد وز اةة تنســيق تقدمي التوجيه والتدر ب واملعدات وبناء القدرات، وةرع أجور قوات الشــرطة والقوات 
مع خ ة  ت اشــــــى  العســــــبر ة  ا  تســــــق مع ميثاق األمن املت ق عييه يف مؤ ر لندن بشــــــأن الصــــــومال و ا

 ؛انتقالية واقعية مراعية لي روم ُحدةت رياا توار خ مستادرة واضحة
اجلاات  الشــــــــرراء الدولييف إىل تعز ز التنســــــــيق من أجل مواءمة الدعم املقدم منيدعو  - 20 

إىل بعثة األمم املتحدة مواحـــــــية تقدمي املســـــــاعدة إىل احلبومة  ويطلباملاحنة إىل ق اع األمن الصـــــــومايل، 
ق اع األمن يف الصـومال امتثاال   ة الصـومالية يف تنسـيق الدعم املقدم من اجلاات املاحنة الدولية إىلاالداة

ذلك عن طر ق تنســيق األخذ بناج شــامل  يف لســياالــة بذل العنا ة الواج ة يف مراعاة حقوق اينســان،  ا
 إزاء  يبل األمن وإالداء املشورة  ذا الشأن؛
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رزته حبومة الصــــومال االداة ة يف جمال تي ية شــــروط الربنامج بالتقدم الذي أح يرحب - 21 
حبومة الصومال االداة ة عيى مواحية الوراء  ويشج القائم الذي  رحده موظ و حندوق النقد الدويل، 

بالتزاماهتا بايةارة املالية الســـــيي ة والشـــــ ارة واخلاضـــــعة لي ســـــاءلة،  ا يف ذلك تع ئة اي راةات وىصـــــيص 
الشــــــــــــرارة اجلد دة من أجل  وتن يذ امليزانية ووضــــــــــــع تدابري ملبارحة ال ســــــــــــاة، عيى النحو امل يف يفاملوارة 

إىل بعثة األمم املتحدة مواحية الع ل مع الشرراء من أجل تقدمي الدعم واملشورة ذات  ويطلبالصومال، 
تخابات شــامية ال ابع االالــرتاتيجت بشــأن الســياالــات لتحقيق ذلك بغية إرالــاء األالــس من أجل عقد ان

تتسم بالش ارية، وتعز ز قدرة احلبومة عيى تقدمي اخلدمات، واجتذا  االالتث ارات، ومساعدة الصومال 
 املؤالسات املالية الدولية وى يف عبء الد ون؛ عيى املضت قدما عيى ةر  الت  يع مع

وجتاوزات إزاء ليع انتاارات القانون الدويل اينســـــــــــــــاين وانتاارات  يعرب عن القلق - 22 
حقوق اينســان  ا يف ذلك حررة الشــ ا  واجل اعات املرت  ة بتن يم الدولة ايالــهمية يف العراق والشــام 

ليع  ويدعوةاعش( وما  رت ط به من أرراة ولاعات ومشـــــــار ع وريانات،  تن يم)املعروم أ ضـــــــا باالـــــــم 
الورـاء بـالتزامـاهتـا  وجـب القـانون الـدويل األطرام إىل االمتثـال ال وري اللتزامـاهتـا  وجـب القـانون الـدويل و 

اينســـاين باىاذ ليع االحتياطات امل بنة لتجنب وقوع وريات وإحـــابات يف حـــ وم املدنييف أو التقييل 
 من حصوهلا بأي حال؛

حبومة الصـــــومال االداة ة ويشددددج  بإنشـــــاء اليجنة الوطنية حلقوق اينســـــان،  يرحب - 23 
 وضـــــــــــــــيف، والتن يذ البامل خل ة ع ل خارطة ال ر ق اليت وضـــــــــــــــعتاا يف جمال عيى املوارقة عيى تعييف امل

حقوق اينســـــان،  ا يف ذلك عن طر ق تن يذ التشـــــر عات الرامية إىل محا ة حقوق اينســـــان والتحقيق مع 
مرتبيب اجلرائم اليت تن وي عيى انتاارات أو جتاوزات يف جمال حقوق اينسان وانتاارات ليقانون الدويل 

 نساين والعنف اجلنست واجلنساين املرت ط بالنزاع ومقاضاهتم؛اي
عيى أمهية أن درتم ليع أطرام النزاع يف الصومال القانون الدويل اينساين وأن يشدد  - 24 

 تورر احل ا ة لي دنييف، وخباحة النساء واألط ال؛
ريام  رة ن ةاخييا ،  نايعرا  عن قيقه املست ر إزاء ارت اع عدة الهجئيف واملشيكرر  - 25 

إزاء االـــــــت رار ع ييات ايجهء القســـــــري  ويعرب عن قلقه الشددددددديداملشـــــــرةون مؤخرا بســـــــ ب اجل ام، 
عيى ضرورة أن تتسق أي ع يية إجهء مع األطر الوطنية والدولية ويشدد لي شرة ن ةاخييا  يف الصومال، 

ال اعية ذات الصـــية أن تســـعى إىل تقدمي حببومة الصـــومال االداة ة وليع اجلاات  ويهيبذات الصـــية، 
حببومة الصــــــومال االداة ة وليع اجلاات ال اعية  ويهيب كذلكحيول ع يية ةائ ة ليتشــــــر د الداخيت، 

ذات الصية أن تسعى إىل هتيئة ال روم املواتية اليت تتي  لهجئيف واملشرة ن ةاخييا العوةة ال وعية واآلمنة 
 ن اجملت ع الدويل؛والبرمية واملستدامة، بدعم م

إزاء ترةي األزمة اينســـــــانية يف الصـــــــومال وجتدة خ ر حصـــــــول  يعرب عن بالغ القلق - 2٦ 
ا الوراالت اينســـانية التابعة تاباجلاوة اليت بذلويشدديد جماعة يف الصـــومال وتأثري ا عيى شـــعب الصـــومال، 

ليع الشــــــرراء ويشدددددج  ، 2017 يحييولة ةون وقوع جماعة يف عاملل مم املتحدة وشــــــررائاا اينســــــانييف 
أي إالــــــاءة االــــــتخدام ويدين  ،2018يف عام  ةواجلاات املاحنة عيى االالــــــت رار يف بذل اجلاوة اينســــــاني

لوحـــــــول البامل واآلمن باليع األطرام  تســـــــ  ُ م ال ته أن ويكرر لي ســـــــاعدة اينســـــــانية أو عرقية هلا، 
الوقت املناالب إىل احملتاجيف يف ليع أحناء  نة يفوالسر ع ةون عوائق وأن تيسر ذلك من أجل إ صال املعو 
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ذلك عرب ت بيك نقاط الت تيش  ري القانونية وإزالة  يف الصـــــــومال  ا  ت اشـــــــى مع امل اة  اينســـــــانية،  ا
 ويشددج عيى أمهية احملاالـــ ة الســـيي ة يف الـــياق تقدمي الدعم اينســـاين الدويل، ويشدددد العق ات ايةار ة، 

الوراالت الوطنية املعنية بإةارة البوارث يف الصـــــــــــــــومال عيى ت و ر قدراهتا بدعم من األمم املتحدة لبت 
 تض يع بدور تنسيقت ور اةي أقو ؛

ليع االنتاارات والتجاوزات املرتب ة ضــد األط ال يف النزاعات املســيحة  يدين بشدددة - 27 
، 1989تن ذ بالبامل ات اقية حقوق ال  ل لعام حببومة الصـــــــــومال االداة ة أن ويهيب يف الصـــــــــومال، 

، واألمر الصـــــــــاةر عن قياةة اجليش الوطين الصـــــــــومايل بشـــــــــأن محا ة 2012وخ ط الع ل املوقعة يف عام 
حقوق ال  ل الذي اعُت د مؤخرا، أثناء الع ييات وايجراءات التشــــــغييية املوحدة بشــــــأن تســــــييم األط ال 

حل ا ة األط ال،  ا يف ذلك عن طر ق  تن يذيطار القانوين والعيى ضـــــــــــــرورة تعز ز ايويشدددددددددددد وبعد ا، 
 1989ات اقية حقوق ال  ل لعام باملتعيقيف  ذا ايطار وامليحقيف  يفاالختيار  يفربوتورولالالتصــد ق عيى 
 ؛ا اواالنض ام إلي
حيدة  إىل األميف العام أن   يع جميس األمن بانت ام عيى تن يذ  ذا القرار، وأن يطلب - 28 

التقدم احملرز حو  دقيق املعا ري السياالية الرئيسية وايبهغ عنه، بوالائل مناا تقدمي عرور ش و ة عن 
 2018أ اركما و  1أوهلا حبيول آخر املســـــــــــــــتجدات وما ال  قل عن ثهثة تقار ر خ ية، عيى أن  قدم 

  وما بعد ذلك؛ 120رل  مث
 ت.أن   قت املسألة قيد ن ره ال عي يقرر - 29 

 


