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 2018حزيران/يونيه  30المعقودة في  8321الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته   
 

 ،إن مجلس األمن 
 إىل مجيع قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن احلالة يف الصومال، إذ يشير 
احرتامه لســيا ة الصــومال وهــإلمته اةقويسية واهــتقإلله الســياهــ  ووحدته،  وإذ يؤكد من جديد 

ألزمات واملنازعات الناشـــعة عن اتداعيات املزعزِعة لإلهـــتقرار العوى أمهية العسل من أجل منع  إذ يشددددو
 اةقويسية من االمتدا  إىل الصومال،

رجه، وإذ يعرخ عن بالغ اهلجسات اليت تشــــــــناا حربة الشــــــــ اخ  ا ل الصــــــــومال و ا وإذ يدين 
قوقه من اهـــــــتسرار ا يف الســـــــي رة عوى  يؤكد إذالقوق من التاديد املتواصـــــــل اله  تشـــــــ وه  ه  احلربة، و

 األراض  وابتزاز األموال يف الصومال،
عن اهتن ار  لوخسائر الواقعة يف أرواح املدنيني من جراء اهلجسات اليت تشناا حربة  وإذ يعرب 

لشــــــــجاعة اليت ي دياا أةرا  بع ة االيا  األةريق  يف الصــــــــومال وأةرا  قوات األمن الشــــــــ اخ، وإذ يشــــــــيد با
بتــــرورة صــــون امل اهــــ  اليت  إذ يسدددل  الصــــومالية وما ي هلونه من تتــــحيات يف قتال حربة الشــــ اخ، و

 يققت بفتل التزامام،
الشــــــــ اخ يف  عزمه  عم اجلاو  امل هولة لوحد من التاديد اله  تشــــــــ وه حربة وإذ يكرر تأكيد 

التزامه بتقدمي الدعم لعسوية هــــــياهــــــية تشــــــسل اجلسيع يقو  ا الصــــــوماليون من أجل  إذ يؤكدالصــــــومال، و
 إحإلل السإلم ويقيق املصاحلة،

اهـــتسرار االنتاابات والتجاوزات املرت  ة يف  ال حقوإل اةنســـان وانتاابات القانون  وإذ يدين 
 االهـــــــــــــــتاــدا  املتعســد لوســدنينيتوــا اليت ير  ةياــا الــدوا اةنســــــــــــــــام يف الصـــــــــــــــومــال، وال هـــــــــــــــيســا 

 ،األطفال وجتنيد
مبا يقدمه م ت  األمم املتحدة لودعم يف الصــــــــــومال من إهــــــــــاامات إيابية لتوطيد  وإذ يرحب 

امل اهـــــــــــــــ  اليت حققتاا بع ة االيا  األةريق  يف الصـــــــــــــــومال وبع ة األمم املتحدة لتقدمي املســـــــــــــــاعدة إىل 
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عوى أمهية إقامة شــــــــرابة ةعالة يف الصــــــــومال بني األمم املتحدة وااليا  األةريق   إذ يشددددددددالصــــــــومال، و
 والدول األعتاء،

بأن ح ومة الصــــومال االيا ية تتحسل املســــرولية الرئيســــية عن ااية مواطنياا وبناء  وإذ يسدددل   
األطرا  الصــومالية  إىل ضــرورة أن ت ون  ه  القوات شــاموة و  وة جلسيع إذ يشديرقوات أمناا الوطنية، و

 اةنسان،  وأن متت ل يف عسواا امت اال تاما اللتزاماهتا مبوج  القانون الدوا اةنسام والقانون الدوا حلقوإل
تواريخ مستادةة واضحة من أجل نقل تتتسن بوضع   ة انتقالية مراعية لوظرو   وإذ يرحب 

يف الصـــــــــــــومال إىل املرهـــــــــــــســـــــــــــات والقوات األمنية  املســـــــــــــروليات األمنية تدرييا من بع ة االيا  األةريق 
يف صيغتاا الناائية وتنفيه ا مبشاربة االنتقال املفصل  ه  الصومالية، وإذ يدعو إىل التعجيل بوضع   ة 

إىل األمهية احلامسة لوتعجيل بتنفيه اتفاإل  ي ل األمن الوطين إذ يشددددددير باموة من مجيع اجلاات املعنية، و
يا ية والواليات األعتـــــــــــــــاء يف االيا ، مبا يف ذلا القرارات املتعوقة بتحديد بني ح ومة الصـــــــــــــــومال اال

ت وين قوات األمن الصـــــــــــــــومالية وأ وار ا و مي القوات اةقويسية ومدد ا بالدعم االيا  ، بغر  توة  
عتــــــــاء احل ومة االيا ية والواليات األالتزام بتجديد  إذ يرحباألهــــــــال الإلزم لنجاح عسوية االنتقال، و

 16باةهــــراص ب صــــإلح ق اص األمن وذلا يف منتدة الشــــرابة املعين بالصــــومال املنعقد يف بروبســــل يوم  
 متوز/يوليه،  17 و

بدعم احل ومة االيا ية والواليات األعتـــــــاء املتني التزام الشـــــــرباء الدوليني  وإذ يؤكد من جديد 
ول وميســـــور الت وفة بقيا ة الصـــــوماليني، يف يف إنشـــــاء ق اص أمين مقتدر و اضـــــع لوسســـــاءلة و ظى بالق 

إطــار  وا األمن الوطين و ــالا األمن اةقويسيــة، عوى النحو املنصـــــــــــــــول عويــه يف مي ــاإل األمن الــه  
 يف مرمتر لندن بشأن الصومال، 2017أيار/مايو  11اعتسد  الصومال والشرباء الدوليون يف 

 أمهية بالغة يف بفالة األمن اةقويس ، بأن تعزيز االهتقرار يف الصومال له وإذ يسل   
 

 بعثة االتحاد األفريقي في الصومال  
عوى مســـامهة بع ة االيا  األةريق  يف الصـــومال يف إرهـــاء الســـإلم واالهـــتقرار الدائسني  وإذ يثني 

ن لتايعة يسني احلالة األمنية وتوة  األميف يف الصومال، وإذ يإلحظ الدور ال الغ األمهية اله  تت وع به 
الظرو  ةحراز تقدم يف بناء السإلم وإرهاء  عائم الدولة يف الصومال، مبا يف ذلا يف عسويتني هياهيتني 

وااليا  األةريق  يف  عم العسوية يف الصــومال باملســامهة املاسة ل ع ة االيا  األةريق  وإذ يعرت  وطنيتني، 
ح ومات إثيوبيا وأوغندا وبوروند  وجي ويت عن تقدير  ملواصــــــــــــوة  إذ يعربو ،الســــــــــــياهــــــــــــية الصــــــــــــومالية

وهـــــ اليون وغانا وبينيا ونيج يا تزويد ال ع ة بالقوات وأةرا  الشـــــرطة واملعدات، وإذ يســـــوم مبا قدمته قوات 
 ال ع ة من تتحيات جسام،

 (،S/AC.51/2017/2إىل االهتنتاجات املتعوقة باألطفال والنـزاص املسوح ) وإذ يشير 
باالهــــــتعرا  املشــــــرتأل بني االيا  األةريق  واألمم املتحدة بشــــــأن بع ة االيا   وإذ يحيط علما 

تقرير الدرول املســــتفا ة من ب، و (2017) 2٣72من القرار  2٣األةريق ، عوى النحو امل ووخ يف الفقرة 
، وبيان  وا الســـــــــوم واألمن لإليا  2017-2007بع ة االيا  األةريق   إلل ةرتة العشـــــــــر هـــــــــنوات 

 بشأن احلالة يف الصومال وبع ة االيا  األةريق ،  201٨حزيران/يونيه  27األةريق  املررخ 

https://undocs.org/ar/S/AC.51/2017/2
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األمم املتحدة بشــــــــــــــأن متويل بع ة بتقرير امل عوثني اخلاصــــــــــــــني لإليا  األةريق  و  وإذ يحيط علما 
 ،يف القري  العاجلالتربعات ومبا  وص إليه من وجو  حاجة إىل مستوة با  من االيا  األةريق  

لنقل املاام األمنية من بع ة االيا  األةريق  إىل قوات األمن الصـــــــــــــومالية، تأييد  عن  وإذ يعرب 
ســـــــ  الظرو ، مبا ي فل الاةظة عوى امل اهـــــــ  انســـــــجاما مع  ي ل األمن الوطين، ب ريقة تدريية وح

 األمنية اليت يققت بشق األنفا،
ختفيض مســـــــــتوة أةرا  بع ة من  (2017) 2٣72من قرار   5يف الفقرة ما قرر  إىل  وإذ يشدددددددير 

لتـــرورة تأ    يعرب عن أسددد ه إذو، 201٨أبتوبر تشـــرين األول/ ٣0حبوول النظاميني االيا  األةريق  
ي ون  ناأل أ  تأ  ات وجوخ أال عوى  إذ يشددددددددددددد، و2019شـــــــــــــــ ا /ةرباير  2٨ ها التخفيض إىل 

 قرارات ختفيض مستوة أةرا  ال ع ة النظاميني يف املستق ل،أ رة يف 
 اء الوحــدات االيــا  األةريق  عوى تقييم أ اء ال ع ــة بــانتظــام تقييســا يشـــــــــــــــســل أ وإذ يشدددددددددددج  

العســ رية ووحدات الشــرطة ل فالة أن ت ون لو ع ة املاارات واملرونة الإلزمة لإلضــ إلص بواليتاا عوى  و 
 ةعال، وذلا بس ل مناا تقييم األ اء عوى ضوء نقا  مرجعية ومعاي  حمد ة بوضوح،

ة ألعســـال بتحقيق االيـــا  األةريق  يف ا عـــاءات ارت ـــاخ بعض أةرا  قوات ال ع ـــ وإذ يرحدددب 
الوار ة يف النتائي اليت انتاى إلياا أمهية تنفيه االيا  األةريق  لوتوصـــــــــــــــيات  إذ يؤكدالعنف اجلنســـــــــــــــ ، و

 ، (2016) 2272اختاذ إجراءات ملنع حدوث مزيد من التجاوزات، ووةقا لوقرار التحقيق، مع 
قوقه من التقارير اليت تفيد بوجو  عناصر يف الصومال تدين بالوالء لتنظيم الدولة عن  وإذ يعرب 

التداعيات من اةهــــــإلمية يف العراإل والشــــــام )تنظيم الدولة اةهــــــإلمية، املعرو  أيتــــــا باهــــــم  اع (، و 
 األمنية لوحالة يف اليسن عوى الصومال،

ي ين عوى بع ة إذ ، و اجلوان  املتواصــــــــــوة املتعد ةعن قوقه ال الغ من احلالة اةنســــــــــانية وإذ يعرب  
 االيا  األةريق  ملا ت هله من جاو  يف ه يل هتيعة الظرو  املواتية ةيصال املساعدة اةنسانية،

تغ  اليت يُوحقاا لتــارة اله  يعرت  باآلثار ا ،S/PRST/2011/15إىل بيانه الرئاهــ   إذ يشدديرو 
اهـــتقرار الصـــومال، مبا يف ذلا من ، وغ  ا من العوامل، باملناخ والتغ ات اةي ولوجية وال وارث ال  يعية

وجو  احلـــاجـــة إىل  يؤكددد إذ إلل اجلفـــا  والتصـــــــــــــــحر وتـــد ور األراضـــــــــــــــ  وانعـــدام األمن الغـــهائ ، و
 مات واألمم املتحدة ةيسا يتعوق هبه  العوامل،احل و لدة املخاطر وإ ارة لتقييم مناه ة اهرتاتيجيات 

 أن احلالة يف الصومال ال تزال تش ل هتديدا لوسإلم واألمن الدوليني، وإذ يقرر 
 مبوج  الفصل السابع من مي اإل األمم املتحدة، وإذ يتصرف 

 
 بعثة االتحاد األفريقي في الصومال  

عوى أن اهلد  املتو ى يقيقه يف الصــومال يف األمد ال عيد، بدعم من شــربائه  يشدددد - 1 
الدوليني،  و أن تتوىل مرهــــــســــــات وقوات األمن الصــــــومالية املســــــرولية ال اموة عن األمن يف الصــــــومال، 

 إلل ، يف  ها الصد ، بأن وجو  بع ة االيا  األةريق  ال يزال ذا أمهية حامسة من الناحية األمنية يسل و
  ه  املرحوة االنتقالية من أجل مت ني مرهسات وقوات األمن الصومالية من بناء قدراهتا؛

https://undocs.org/ar/S/RES/2372(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2011/15،
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مع األمني العام عوى أن الظرو  السـائدة يف الصـومال ليسـت مناهـ ة لنشـر بع ة  يت ق - 2 
ا  حلفظ الســــــــــــإلم تابعة لومم املتحدة، وي و  إىل األمني العام أن ي ق  معاي  نشــــــــــــر ا قيد االهــــــــــــتعر 

 املستسر؛
 (201٣) 2124و  (2012) 20٣6أن الزيا ة يف قوام القوة مبوج  القرارين  يؤكد - ٣ 

بانت هتد  إىل تعزيز القدرة العســــــ رية ل ع ة االيا  األةريق  يف األجل القصــــــ ، وبانت تشــــــ ل جزءا 
من اهــرتاتيجية عامة خلروا ال ع ة، عوى أن يُنظر بعد ذلا يف  فض قوام قوة ال ع ة يف ضــوء التقدم الرز 

 يف امليدان؛
املشــــــرتأل بني االيا  األةريق  يف  ها الصــــــد  بالتوصــــــية الوار ة يف االهــــــتعرا   يرحب - 4 

واألمم املتحدة مبواصــــــــوة  فض عد  أةرا  ال ع ة النظاميني  فتــــــــا تدرييا وعوى مراحل وإعا ة تنظيسام 
قوات األمن الصــــومالية انســــجاما مع  ي ل لوقيام بدور أبرب يف  عم اخل ة االنتقالية تنفيه انســــجاما مع 
اعتزامه أن يتابع عن ب   عن  عربيزمام األمن يف الصــــــــومال، و مع تولياا تدرييابالتواز  األمن الوطين 

 و تســـويم املســـرولية األمنية من بع ة االيا  األةريق  إىل املرهـــســـات الرز تنفيه اخل ة االنتقالية والتقدم 
حبوول بانون األول/ يســـــــسرب زمام القيا ة املرهـــــــســـــــات األمنية الصـــــــومالية توا األمنية الصـــــــومالية هبد  

بـــالتزام احل ومـــة االيـــا يـــة واةجراءات اليت اختـــههتـــا لتنفيـــه اخل ـــة االنتقـــاليـــة،  يرحددب كددذلدد و ،2021
ذلا عرب تســي  عسويات مشــرتبة ألجل أن تصــ ح اجلاةي الرئيســية املعنية بتوة  األمن يف الصــومال،  يف مبا
 ضرورة أن يراعى يف نقل مسرولية األمن الظروُ  األمنية يف بل موقع؛ يؤكدو
 

 األولويات والمهام  
أن يأذن لودول األعتـــــاء يف االيا  األةريق  مبواصـــــوة نشـــــر بع ة االيا  األةريق   يقرر - 5 

 شــــــرطيا يشــــــسوون  ا 1 040، بقوام من أةرا  الشــــــرطة التابعة لو ع ة أ نا  2019أيار/مايو  ٣1حىت 
ةر ا  20 626إىل عد  أقصــــــــا  وحدات من الشــــــــرطة املشــــــــ وة، و فض مســــــــتوة أةرا  ال ع ة النظاميني 

، ما مل يقرر  وا األمن تســــريع وت ة  فض األةرا ، عوى ضــــوء قدرات 2019شــــ ا /ةرباير  2٨حبوول 
عوى أنه ال ين غ  أن ي ون  ناأل مزيد من  شدددددددددددددي، وقوات األمن الصـــــــــــــــومالية املتاحة حىت ذلا احلني

 ؛2019ش ا /ةرباير  2٨بعد إىل ما النظاميني  ع ة الالتأ   يف ختفيض مستوة أةرا  
أن يأذن ل ع ة االيا  األةريق  باختاذ مجيع التداب  الإلزمة لتنفيه واليتاا،  يقددددرر كذل  - 6 

يف إطار االمت ال التام اللتزامات الدول املشــــــــاربة مبوج  القانون الدوا، مبا ةيه القانون الدوا اةنســــــــام 
ام التام لســيا ة الصــومال وهــإلمته اةقويسية واهــتقإلله الســياهــ  والقانون الدوا حلقوإل اةنســان، واالحرت 

 ووحدته؛
بالعسل من أجل يقيق األ دا  االهـــــــــــــــرتاتيجية االيا  األةريق  أن يأذن ل ع ة  يقرر - 7 
 التالية:

إتاحة نقل املســـــــــــــــروليات األمنية تدرييا من ال ع ة إىل قوات األمن الصـــــــــــــــومالية ر نا  )أ( 
، هبد  توا املرهسات وات وب حراز تقدم عوى الصعيدين السياه  واألمين يف الصومالبقدرات  ه  الق

 ؛2021األمنية الصومالية زمام القيا ة حبوول بانون األول/ يسسرب 
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، احلد من التاديد اله  تشـــ وه حربة الشـــ اخ وغ  ا من مجاعات املعارضـــة املســـوحة )خ( 
 ألجازة املتفجرة املرجتوة؛ختفيف التاديد اله  تش وه ابوهائل تشسل 

مســــــــــــاعدة قوات األمن الصــــــــــــومالية عوى توة  األمن لوعسوية الســــــــــــياهــــــــــــية عوى مجيع  )ا( 
الفريق املعين بتعايف اجملتسعات الوية وبســــط هــــو ة ، بالتنســــيق مع املســــتويات وملســــاع  يقيق االهــــتقرار

 ومال؛املصاحلة وبناء السإلم يف الصمساع  يقيق و ، الدولة واملساءلة
أن يـــــــأذن لو ع ـــــــة بـــــــأن تتـــــــــــــــ وع بـــــــاملاـــــــام التـــــــاليـــــــة ذات األولويـــــــة لتحقيق  يقرر - ٨ 
 املهبورة: األ دا 
 ع ة، مع الإقامة وجو  مســـــــــــــــتسر يف الق اعات املنصـــــــــــــــول عوياا يف مفاوم عسويات  )أ( 

 إع اء األولوية لوسرابز الس انية الرئيسية؛
اء، يف توة  احلساية لوســــــــو ات مســــــــاعدة قوات األمن الصــــــــومالية، حســــــــ  االقتتــــــــ )خ( 

، بالتنســـيق الصـــومالية ةعانتاا عوى أ اء ماام احل م املنوطة هبا، ويف جاو  ا الرامية إىل يقيق االهـــتقرار
املصاحلة وبناء السإلم،  ، وإىل يقيقالفريق املعين بتعايف اجملتسعات الوية وبسط هو ة الدولة واملساءلةمع 

 ألهاهية الرئيسية؛وتوة  األمن لوايابل ا
ااية أةرا  ا ومراةقاا ومنشـــــــــهتهتا ومعداهتا ومااماا، حســـــــــ  االقتتـــــــــاء، وبفالة أمن  )ا( 

 وحرية تنقل أةرا  ا وأةرا  األمم املتحدة الهين يت وعون مباام صدر هبا ت ويف من  وا األمن؛
ت األمن القيــام بعسويــات  جوميــة حمــد ة األ ــدا ، مبــا يف ذلــا بــاالشـــــــــــــــرتاأل مع قوا ) ( 

 الصومالية، ضد حربة الش اخ وغ  ا من مجاعات املعارضة املسوحة؛
تأمني طرإل اةمدا  الرئيســــــية مبا ةياا املفتــــــيُة إىل املناطق اليت ن اهــــــرت ا  ا من حربة  )ه( 

الشـــــ اخ، و اصـــــة املناطق اليت ت تســـــ  أمهية بالغة يف يســـــني احلالة اةنســـــانية،  ا قد يشـــــسل ال تـــــائع 
ة التـــــــــــــــروريــة لتو يــة االحتيــاجــات األهــــــــــــــــاهـــــــــــــــيــة لوســدنيني، واملنــاطق ذات األمهيــة ال ــالغــة لتوة  التجــاريــ
الووجســـيت لو ع ة، مع التشـــديد عوى أن الدعم الووجســـيت يظل مســـرولية مشـــرتبة بني األمم املتحدة  الدعم
 األةريق ؛ وااليا 

لا توجيه القوات العســـ رية توة  التوجيه واملســـاعدة لقوات األمن الصـــومالية، مبا يف ذ )و( 
الصـــــــومالية يف  ال اجلا زية القتالية، وتوجيه الشـــــــرطة الصـــــــومالية وتدري اا، بالتعاون الوثيق مع بع ة األمم 

 املتحدة لتقدمي املساعدة إىل الصومال ووةقا هلي ل األمن الوطين واخل ة االنتقالية؛
به الظرو  األمنية،  عسا لوخ ة  إعا ة تشــ يل بع ة االيا  األةريق ، حســ سا تســسح )ز( 

 االنتقالية ولصاحل أةرا  الشرطة يف حدو  العد  األقصى من األةرا  املأذون به لو ع ة؛
القيام مرقتا باهــــــــتق ال املنشــــــــقني، حســــــــ  االقتتــــــــاء، وبالتنســــــــيق مع األمم املتحدة  )ح( 
 االيا ية؛الصومال وح ومة 
إىل االيا  األةريق  أن ي وع  وا األمن باهـــــــتسرار وانتظام، عن طريق األمني  يطلب - 9 

العـــام، عوى تنفيـــه واليـــة بع ـــة االيـــا  األةريق ، مبـــا يشـــــــــــــــســـل إعـــا ة  ي وتاـــا  عســـا لوخ ـــة االنتقـــاليـــة 
عدات املدنيني، واملضـــد هلجسات الر  عوى ا، و تنيم ل القيا ة والســـي رة الفعال، مســـائل ترت ط باأل اء وأ 
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واملعوومات ال اةية، قد ترثر هـــــو ا يف تنفيه الوالية، وإبإلس اجملوا بهلا عن طريق تقدمي عرو  شـــــفوية 
يوما، عوى أن يقدم التقرير اخل   األول يف  120وما ال يقل عن ثإلثة تقارير   ية، بل لوسســــــــتجدات 

األول عوى   ة اخل   رير أن  تو  التق طلب كذل يو ،201٨تشرين ال ام/نوةسرب  15أقصا  موعد 
من  5ةعا ة التش يل تشرح بالتفصيل طرائق ختفيض مستوة األةرا  النظاميني املنصول عويه يف الفقرة 

  ها القرار؛ 
إىل االيا  األةريق  أن يواصـــــــــــل بفالة  ي وة ال ع ة حبيط ي ون باهـــــــــــت اعتاا  يطلب - 10 

االضــــــــــــــ إلص عوى  و ةعال باملاام املقررة ب امل ن اقاا، مبا يف ذلا يســــــــــــــني التنســــــــــــــيق العسويايت بني 
ملتعوقة وحدات ال ع ة وضسان التشاور الفعال مع الشرباء الصوماليني والدوليني املعنيني يف اختاذ القرارات ا

بـالعسويـات، وتعزيز  يـابـل القيـا ة والســـــــــــــــي رة، يـت هـــــــــــــــو ـة قـائـد القوة، مبـا يعواـا قـا رة عوى العسل 
 باالشرتاأل مع قوات األمن الصومالية؛

إىل االيا  األةريق  واألمم املتحدة القيام، بالتعاون مع الشـــــــــرباء، ب جراء تقييم  يطلب - 11 
، بغية يديد 201٨أيوول/هـــ تسرب  15ا  األةريق ، يتم إجناز  حبوول مشـــرتأل لوتأ   العسويايت ل ع ة االي

، مبا يشــــسل 5القدرات واملت و ات ضــــسن احلد األقصــــى من القوات املأذون به واملنصــــول عويه يف الفقرة 
واضــــــــحة مســــــــتادةة تواريخ ملفاوم عسويات منقح يوةر  عم تنفيه اخل ة االنتقالية، وتوة  أهــــــــال مقارنة 

 دري  لوسسرولية األمنية من بع ة االيا  األةريق  إىل املرهسات والقوات األمنية الصومالية؛لونقل الت
يف  ها الصـــــــــــــد  باعتزام االيا  األةريق  وضـــــــــــــع مفاوم جديد لعسويات ال ع ة  يرحب - 12 
الوثيق  إىل االيا  األةريق  أن يتـــع  ها املفاوم بالتعاون يطلب، و201٨تشـــرين ال ام/نوةسرب  1حبوول 

 االيا ية؛ الصومال مع األمم املتحدة وح ومة 
إىل طو ه أن ينشـــــا االيا  األةريق  الوحدات املتخصـــــصـــــة املنصـــــول عوياا يف  يشددددير - 1٣ 

د أمهية عسل مجيع ، و اصـــــــــــــــة الوحدات التس ينية لو ع ة، وإذ ي رر تأبي(2016) 2297مرةق القرار 
لووقو  عوى باجلاو  امل هولة  يرحبيت قيا ة قائد القوة،  فة قدراهتاعناصـر مت ني القوة وعناصـر متـاع

إىل االيا  األةريق  أن  يطلبمت و ات حمد ة، وي و  أن ير  إنشــــــاء الوحدات املهبورة  ون إب اء، و
ن طريق ع نشـــــاء  ه  القوات يف تقارير  الدورية املقدمة عن املســـــتجدات املتصـــــوة بيوةر بانتظام معوومات 

 األمني العام؛
احلاجة املاهة إىل جو  معدات  ووبة لووحدات تامة الصإلحية ومناه ة لو ع ة،  يؤكد - 14 

من  6، عوى النحو املنصــــــول عويه يف الفقرة ة قدراهتامبا يف ذلا عناصــــــر مت ني القوة وعناصــــــر متــــــاعف
، إما من ال ودان املســــــــــــــــامهة حاليا بقوات يف ال ع ة وإما من الدول األعتــــــــــــــــاء (2012) 20٣6 القرار

االيا  األةريق  عوى أن ينشــــا عوى وجه االهــــتعجال ما ت قى من عناصــــر مت ني القوة  يحثاأل رة، و
 ضسن حدو  القوام األقصى لوقوات؛

رورة تفعيل العنصــــــــــر املدم ل ع ة االيا  األةريق  عوى  و بامل لدعم املاام ضــــــــــ يؤكد - 15 
العســــ رية وماام الشــــرطة اليت تتــــ وع هبا ال ع ة ويســــني التنســــيق بني األمم املتحدة وااليا  األةريق  يف 

ل واخلفض  عم عسوية االنتقاعوى أن العنصر املدم لو ع ة ين غ  أن يربز جاو    كذل   يؤكد، والصومال
قوات األمن الصومالية زمام املسرولية عن توا التدري  يف هناية امل ا  متشيا مع اخل ة االنتقالية و د  
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أن تقوم بع ــــة  (201٣) 2111من القرار  1٨طو ــــه الوار  يف الفقرة  يكرر تدددأكيدددد - 16 
االيا  األةريق  بدعم ومســــــاعدة احل ومة االيا ية والواليات األعتــــــاء يف تنفيه احلظر ال امل لتصـــــدير 

، مشـــــــــــ ا يف الوقت نفســـــــــــه إىل األ دا  االهـــــــــــرتاتيجية واملاام ذات األولوية ل ع ة الفحم من الصـــــــــــومال
 ؛األةريق  االيا 

اهــتسرار أمهية اضــ إلص قوات بع ة االيا  األةريق  بواليتاا يف الل االمت ال التام  يؤكد - 17 
لإللتزامات الواقعة عوى عاتق الدول املسامهة ةياا مبوج  القانون الدوا، ال هيسا القانون الدوا اةنسام 

باالهــــتنا  إىل التوصــــيات والقانون الدوا حلقوإل اةنســــان، مبا يف ذلا األح ام املتصــــوة حبساية املدنيني و 
الد ة املقدمة يف االهتعرا  املشرتأل، وأمهية تعاوهنا مع بع ة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل الصومال 
وم ت  األمم املتحدة لودعم يف الصومال يف تنفيه هياهة بهل العناية الواج ة يف مراعاة حقوإل اةنسان 

ب ع ــة االيــا  األةريق   يهيدبت أمنيــة غ  تــابعــة لومم املتحــدة، وعنــد تقــدمي  عم األمم املتحــدة إىل قوا
يف  ال حقوإل اةنســـــــــــــــان وانتاابات املرت  ة تجاوزات النتاابات و الارصـــــــــــــــد بااليا  األةريق  بفالة و 

واةبإلس عناا، ومواصـــــــوة  اايف ا عاءات وقوعالوايف التحقيق الســـــــريع و و أح ام القانون الدوا اةنســـــــام 
  ه بأعوى معاي  الشفاةية والسووأل واالنت ا ؛بفالة األ
قوإل اةنســـان وأح ام حلمت ال البالتقدم اله  أحرزته بع ة االيا  األةريق  يف ا يرحب - 1٨ 

ال ودان املسامهة بقوات وبأةرا  شرطة عوى تسريع وت ة اجلاو  اليت ت ههلا  يحثالقانون الدوا اةنسام، و
ةريق  واألمم املتحدة ألجل تعزيز ةعالية التداب  واآلليات الرامية إىل منع حاالت يف التعاون مع االيا  األ

عدم االمت ال والتصــد  هلا، مبا يف ذلا باالهــتنا  إىل التوصــيات الد ة املقدمة يف االهــتعرا  املشــرتأل، 
 ويشسل ذلا ا تيار أةرا  بع ة االيا  األةريق  وةرز م؛

ام أن ي فل االمت ال، يف أ   عم يقدم إىل قوات أمنية غ  تابعة إىل األمني الع يطلب - 19 
لومم املتحدة، امت اال تاما لســـــياهـــــة بهل العناية الواج ة يف مراعاة حقوإل اةنســـــان، وأن يدرا يف تقارير  
املقدمة إىل  وا األمن معوومات عن التقدم الرز يف تنفيه  ه  الســـــــــياهـــــــــة، بوهـــــــــائل مناا اختاذ تداب  

آليات ختفيف األثر عوى النحو امل ني يف االهـــــتعرا  املشـــــرتأل، وي و  بهلا إىل م ت  األمم املتحدة و 
لتقدمي الدعم يف الصــومال تعزيز قدرته عوى بفالة تنفيه الســياهــة املهبورة ةيسا يتصــل بالدعم اله  يقدمه 

 إىل بع ة االيا  األةريق  وقوات األمن الصومالية؛
وية املعنية حبصــر اخلســائر يف صــفو  املدنيني ويويواا واالهــتجابة هلا، بعسل اخل يرحب - 20 

ــــة أمهيــــة تفعيــــل اخلو يؤكدددد، و(201٣) 2124و  (201٣) 209٣عوى النحو امل ووخ يف القرارين  ي
يف  ها الصـــــد  ال ودان املســـــامهة بقوات وبأةرا  شـــــرطة  يحثبشـــــ ل تام وةعال  ون مزيد من اةب اء، و

عوى تقدمي الدعم ال امل هله  اخلوية، بالتعاون مع اجلاات الفاعوة يف  االت املساعدة اةنسانية وحقوإل 
فاعوة املعنية، مبا ةياا األمم املتحدة، أمهية بفالة ت ا ل املعوومات مع األطرا  ال يؤكداةنسان واحلساية، و

 وإ راجاا يف تقارير بع ة االيا  األةريق  وتتسيناا يف امل ا ئ التوجياية واخل ط العسوياتية؛
بـــاختـــاذ بع ـــة االيـــا  األةريق  موقف عـــدم التســــــــــــــــــامح إطإلقـــا مع االنتاـــاأل  يرحدددب - 21 

ن املســــــامهة بقوات إىل اختاذ اخل وات الإلزمة ملنع االيا  األةريق  وال ودا يدعوواالهــــــتغإلل اجلنســــــيني، و
ةحص هــــــــــــجإلت  مبا يف ذلاأعسال االهــــــــــــتغإلل واالنتااأل اجلنســــــــــــيني والتحقيق يف ا عاءات وقوعاا، 

األةرا ، واالضــــــــــــــ إلص بعسويات تقييم املخاطر والتدري ، ومســــــــــــــاءلة اجلناة وإعا ة الوحدات إىل أوطاهنا 

https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2124(2013)
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االنتااأل اجلنســيني  وأتوا الوحدات يف ارت اخ أعسال االهــتغإلل  أ لة موثوقة عوى تور حي سا وجدت 
التعاون مع األمم املتحدة يف مجيع عوى االيا  األةريق   كذل   يشدددددددددج عوى ن اإل واهــــــــــــع أو معسدم، و

 اجلوان  املتعوقة بالتصد  لإلهتغإلل واالنتااأل اجلنسيني؛
بقيام ال ودان املســــــامهة بقوات وبأةرا  شــــــرطة بتعيني نســــــاء يف صــــــفو  أةرا  ا  يرحب - 22 

عوى ذلا، و ط ال ع ة عوى ضــــسان مشــــاربة النســــاء  يشدددجعها بقوةالنظاميني يف بع ة االيا  األةريق  و
 ؛تااوإ ماا منظور يراع  االعت ارات اجلنسانية يف مجيع مراحل تنفيه والي بأعدا  ماسة يف مجيع عسوياهتا

بــانون   ٣1بــاعتزام األمني العــام إجراء تقييم تقين ل ع ــة االيــا  األةريق  حبوول  يرحدب - 2٣ 
واجلاات الدولية الرئيســــية صــــاح ة املصــــوحة ، يعسل ةيه عن ب   مع االيا  األةريق  2019ال ام/يناير 

النتقالية، مبا يشـــــــــــسل وح ومة الصـــــــــــومال االيا ية، ألجل اهـــــــــــتعرا  إعا ة  ي وة ال ع ة  عسا لوخ ة ا
، والتقــدم الرز  و يقيق األ ــدا  5 فض القوام األقصـــــــــــــــى من القوات املنصـــــــــــــــول عويــه يف الفقرة 

، ٨، وقدرهتا عوى االضـــــــــــــــ إلص باملاام ذات األولوية امل ينة يف الفقرة 7يف الفقرة املهبورة االهـــــــــــــــرتاتيجية 
االيا  األةريق  ولويات بع ة يف الصــــــــومال ألتقدمي الدعم م ت  اله  يقدمه ومواءمة الدعم الووجســــــــيت 

هـــــ  بشـــــأن يســـــني التشـــــاور مع ال ع ة حول حزمة الدعم اخلاصـــــة هبا و و  ة االنتقال وتقدمي توصـــــيات 
 ع ة إىل السو ات الصومالية، مبا يف ذلا  إلل ةرتة االنتخابات، العسوية نقل مسرولية األمن تدرييا من 

 لصومالية؛مع مراعاة قدرات قوات األمن ا
عن اعتزامه النظر يف إم انية زيا ة  فض عد  األةرا  النظاميني حس سا تسسح  يعرب - 24 

و د  توا املرهــســات األمنية الصــومالية به الظرو  األمنية والقدرات الصــومالية، وةقا لوخ ة االنتقالية 
املنصـــول عويه تقييم التقين وعوى ضـــوء ال، 2021قيا ة املســـرولية عن األمن حبوول بانون األول/ يســـسرب 

 ؛2٣يف الفقرة 
 

 الدع  والشراكة  
إىل األمني العــام أن يعســل عن ب ــ  مع االيــا  األةريق  يف  عم تنفيــه  ــها  يطلددب - 25 

القرار، ويشـــــجع عوى اهـــــتسرار التعاون الوثيق بني بع ة األمم املتحدة وم ت  األمم املتحدة لتقدمي الدعم 
ا  األةريق  عوى مجيع املســــــــــتويات، مبا يف ذلا بواهــــــــــ ة منتدة التنســــــــــيق بني يف الصــــــــــومال وبع ة االي

القيا ات العويا، من أجل تعزيز العسوية املشـــــــــــــــرتبة الختاذ قرارات القيا ات العويا بني بع ة األمم املتحدة 
هــــــــرتاتيجية وبع ة االيا  األةريق  وبفالة اتســــــــاإل اجلاو  العسوياتية مع  سوعة مشــــــــرتبة من األولويات اال

من امليزة النسـ ية بل طر  ألمن الهـتفا ة  إزاء اشـامل الناي الضـسن آلية  وتعزيز تنسـيق اجلاو  يف امليدان
، وي و  بهلا إىل اآلثار اليت تعو  عوى احل ومة االيا ية والواليات األعتـــــــــــــــاءلو ر  اآل ر وتعظيم 

اء إىل االيا  األةريق  بشـــأن أنشـــ ة التخ يط األمني العام أن يواصـــل تقدمي املشـــورة التقنية ومشـــورة اخلرب 
ل ع ـة االيـا  األةريق  ونشـــــــــــــــر ـا وإ ارهتـا االهـــــــــــــــرتاتيجيـة وةقـا لواليـة م تـ  األمم املتحـدة لـدة االيـا  

طو ه إىل األمني العام، يف ضـــــــــــــــوء احلاجة إىل زيا ة بفاءة ال ع ة، أن يعزز توة   يكرر تأكيداألةريق ، و
 اليا  األةريق  بواه ة آليات األمم املتحدة القائسة؛املشورة التقنية إىل ا

التخ يط االهـــــتيعا  سيع العسويات املشـــــرتبة و امل  ر واملســـــتدمي جلتنســـــيق الأمهية  يؤكد - 26 
مبا يف ذلا اجملاالت أنشـــــــ ة املتابعة يف املناطق املســـــــتعا ة حدي ا، من  ألنشـــــــ ة يقيق االهـــــــتقرار وغ  ا

أمهية مراعاة ضــرورة ااية املدنيني والتخفيف من حدة املخاطر يف اخل ة االنتقالية، و موضــع الرتبيز الد ة 
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ق ل أ  عسوية عس رية وأثناء ا وبعد ا مراعاة تامة، ويشجع عوى تعزيز التخ يط وآليات إ ارة العسويات 
 عوى  و مشرتأل بغية يديد األولويات يف اهتخدام املوار  املتاحة؛ 

وى أمهية الفعالية يف التخ يط والتنفيه املشـــرتبني لعسوية نقل املســـرولية ع يشدددد كذل  - 27 
األمن الصــــــومالية بني احل ومة االيا ية والواليات األعتــــــاء واألمم مرهــــــســــــات الرئيســــــية عن األمن إىل 

ز صوخ إىل األمني العام أن يقدم إةا ة عن التقدم الر  يطلباملتحدة وااليا  األةريق  واجلاات املا ة، و
 نقل املسرولية يف تقارير  إىل  وا األمن عن احلالة يف الصومال؛

مع األمني العام عوى أن الرقابة واملساءلة، و صوصا االمت ال لسياهة بهل العناية  يت ق - 2٨ 
الواج ة يف مراعاة حقوإل اةنســـــان يف هـــــياإل  عم األمم املتحدة لعسوية نقل املســـــروليات بني بع ة االيا  

ريق  وقوات األمن الصــــومالية، يشــــ إلن حجر األهــــال لوشــــرابة بني األمم املتحدة وااليا  األةريق  األة
 واحل ومة االيا ية والواليات األعتاء؛

قائد القوة،  اصة بشأن ااية لومر التوجيا  الصا ر عن عوى التنفيه ال امل  يحث - 29 
ةجراءات العسوية املوحدة اليت وقعتاا ح ومة الصــومال حقوإل األطفال أثناء العسويات وبعد ا، والتقيد با

 االيا ية بشأن تسوم األطفال املنفصوني عن اجلساعات املسوحة يف الصومال وتسويسام؛
بـــالـــدعم املقـــدم من اجملتسع الـــدوا ةحإلل الســـــــــــــــإلم ويقيق االهـــــــــــــــتقرار يف  يرحددب - ٣0 

الصـــــــومال، وال هـــــــيسا املســـــــامهة ال   ة اليت يقدماا االيا  األورو   عسا ل ع ة االيا  األةريق ، وبهلا 
من الدعم املقدم من الشــــــــرباء ال نائيني اآل رين إىل بل من بع ة االيا  األةريق  ومرهــــــــســــــــات وقوات األ

الصــــومالية، ويشــــد  عوى أمهية تقدمي تربعات جديدة، مبا يف ذلا من اجلاات املا ة اجلديدة واحلالية من 
اجملتسع الدوا، ومن صندوإل السإلم التابع لإليا  األةريق  والق اص اخلال واجملتسع املدم وهائر اجلاات 

  املا ة، بغية تقاهم الع ء املاا املرتت  عوى  عم ال ع ة؛
 عوته اجلاات املا ة اجلديدة واحلالية إىل  عم بع ة االيا  األةريق  عن  تأكيد يكرر - ٣1 

طريق توة  متويل إضـــــــــــــايف ألجور القوات واملعدات واملســـــــــــــاعدة التقنية اخلاصـــــــــــــة بال ع ة، وتقدمي تربعات 
االيا  األةريق  أن ينظر ياي  ب، و لصـــندوق  األمم املتحدة االهـــتعسانيني لو ع ة واجلي  الوطين الصـــوماا

يف هــــــ ل توة  متويل مســــــتدام لو ع ة، ويربد النداء اله  وجاه االيا  األةريق  إىل  وله األعتــــــاء لتقدمي 
اةطـار الزمين وامل ـا ئ أن تعيـد تشـــــــــــــــ يـل  ي واـا ضـــــــــــــــسن ال ع ـة عوى  يحثو، الـدعم املـاا إىل ال ع ـة

من اجلاات املا ة اآلتية دو ة الوار  اهــــــــــــــتخدام املاأل اء و   ها القرار من أجل زيا ةالد ة يف التوجياية 
 ؛ لوةرا  النظاميني املأذون بهاهتخداما ةعاال لتسويل القوام األقصى 

ضـــــــــــــرورة تعزيز إم انية التن ر بتسويل عسويات  عم الســـــــــــــإلم اليت يقو  ا االيا   يؤكد - ٣2 
وةق أح ام الفصـــــل ال امن من املي اإل، واهـــــتدامة األةريق  ب ذن من  وا األمن ومبوج  هـــــو ة اجملوا 

حب ام عوى مواصـــــــــوة اجلاو  يف األمني العام وااليا  األةريق  والشـــــــــرباء يشـــــــــجع ذلا التسويل ومرونته، و 
اجلا  لرتتي ات متويل ال ع ة، آ هين يف االعت ار اجملسوعة ال اموة لوخيارات املتاحة لومم املتحدة وااليا  

ا  األورو  والشــــــــــــرباء اآل رين ومراعني حلدو  التسويل ال وع ، من أجل وضــــــــــــع ترتي ات األةريق  واالي
 لتأمني متويل بع ة االيا  األةريق  يف املستق ل؛ 
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 قوات األمن الصومالية  
بأن املســـرولية الرئيســـية عن األمن تقع عوى عاتق شـــع  الصـــومال ومرهـــســـاته،  يسددل   - ٣٣ 

ويرح  يف  ها الصــد  باالتفاإل الســياهــ  التارم  املربم بني احل ومة االيا ية والواليات األعتــاء بشـأن 
وباخل ة االنتقالية اليت جرة وضـــــعاا، ويشـــــيد بتجديد  2017نيســـــان/أبريل  17 ي ل األمن الوطين يف 

ـــ صـــــــــــــــإلح ق ـــاص األمن، ويربـــد ضـــــــــــــــرورة تنفيـــه  ـــه  االلتزامـــات عـــاجإل، وتســـــــــــــــريع ال تزام بـــل مناـــا ب
 اةصإلح؛ عسوية

اهــــتسرار أمهية إعسال  ي ل األمن الوطين بســــرعة، مع يديد أ وار ومســــروليات  يؤكد - ٣4 
اليت تعتور القدرات املرهسات األمنية يف الصومال، واالتفاإل عوى  يابل اة ارة والرقابة، ويديد ال غرات 

من أجل توجيـه بع ـة االيا  األةريق  ويديد أولويات تقـدمي املســــــــــــــــاعدة لق ـاص األمن من ق ـل اجلاـات 
املا ة، وت يان  االت التعاون مع اجملتسع الدوا من أجل إنشاء مرهسات وقوات أمنية، عس رية ومدنية 

الت وفة ويظى بالق ول وختتــــــع لوسســــــاءلة،  عوى حد هــــــواء، بقيا ة الصــــــوماليني ت ون مقتدرة وميســــــورة
عوى األمهية ال الغة لســـــــيا ة القانون والمت ال قوات األمن يف مجيع األوقات لإللتزامات الســـــــارية  يشددددددددو

مبوج  القانون الدوا اةنســــــــــــام والقانون الدوا حلقوإل اةنســــــــــــان، مبا يف ذلا األح ام املتعوقة حبساية 
طفال وإعا ة جتنيد م واهـــــــــتخدامام يف النزاص املســـــــــوح ومنع توا املسارهـــــــــات، املدنيني، وإهناء جتنيد األ

 والتصد  لوعنف اجلنس  املتصل بالنزاص؛
أمهية تعجيل احل ومة االيا ية والواليات األعتاء بتعزيز التنسيق بني املرهسات  يؤكد - ٣5 

ية امل ا  إىل مرحوة تسويم املسروليات األمنية الصومالية ويسينه، وتوطيد اجلاو  من أجل االنتقال يف هنا
 األمنية إىل أجازة األمن الصومالية وانسحاخ بع ة االيا  األةريق ؛

متام لوجي  الوطين الصوماا وةتقييم اجلا زية العسوياتية لتنفيه باجلاو  امل هولة  يرحب - ٣6 
اجلي  الوطين الصـــوماا ول ناا تشـــ ل اليت ال يشـــسواا  تقييم اجلا زية العسوياتية لقوات األمن الصـــومالية

احل ومة االيا ية مبشـــــــاربة ةعوية من الواليات األعتـــــــاء اليت تقو  ا ، جزءا رمسيا من  ي ل األمن الوطين
د  إىل يديد أعدا  هتتعاون مع بع ة االيا  األةريق  واألمم املتحدة والشـــــــــــــــرباء الدوليني اآل رين، و الو 

قانون الوقانون الدوا، مبا يف ذلا القانون الدوا اةنسام و لا ومدة امت اهلا توا القوات وقدراهتا ومواقعا
ةرز أةرا  ا حب ا عن األطفال اجلنو ، والتحقق تقدير الســــــن، و آليات يشــــــسل قوإل اةنســــــان، مبا الدوا حل

سل من وجو  آليات املســــــــاءلة ةياا ومن مســــــــتوة التحر  عن أةرا  ا والتدري  املقدم هلم، عوى أن يشــــــــ
التقييم أيتــــــا الشــــــرطة الصــــــومالية واألجازة األمنية الصــــــومالية األ رة، بغر  تســــــويم ماام أمنية بعيناا، 
ويديد قدرات تنفيه العسويات املشـــرتبة، والوقو  عوى ال غرات اليت تشـــوخ اهليابل األهـــاهـــية والقدرات 

اجلاو  ةصـــــــــــإلح ق اص األمن،  الووجســـــــــــتية واملعدات والتدري ، وتوة  أهـــــــــــال لوسقارنة ل هل املزيد من
 وإتاحة معوومات يسرتشد هبا يف تنقيح مفاوم عسويات بع ة االيا  األةريق ؛ 

عن طريق إعسال آليات تنفيه أجنع بالتزام الشــــرباء الدوليني بتقدمي  عم إضــــايف  يرحب - ٣7 
لا تو   قدر أبرب من األمن املتفق عوياا يف مرمتر لندن بشـــــــأن الصـــــــومال، مبا يف ذإزاء الناي الشـــــــامل 

التنسيق يف تقدمي التوجيه والتدري  واملعدات، وبناء القدرات، وأجور الشرطة والقوات العس رية مبا يتسق 
املعين املرمتر مع مي اإل األمن اله  جرة االتفاإل عويه يف مرمتر لندن بشــــــــأن الصــــــــومال وت ر ر تأبيد  يف 

يف منتدة الشــرابة املعين بالصــومال املنعقد و  2017 يســسرب بانون األول/املعقو  يف  الصــومال باألمن يف 
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يف  ها الصـــد ، عوى أمهية الدور اله  تتـــ وع به بع ة األمم املتحدة لتقدمي  يشدددد، و201٨متوز/يوليه 
املساعدة إىل الصومال يف مساعدة احل ومة االيا ية عوى تنسيق الدعم املقدم من اجلاات املا ة الدولية 

 ؛منإىل ق اص األ
بــالــدعم الــه  قــدمــه اجملتسع الــدوا واجلاــات املــا ــة ال نــائيــة بــالفعــل إىل ق ــاص  يرحدب - ٣٨ 

الصــــوماا، ويشــــجع الشــــرباء عوى مواصــــوة تعزيز  عسام لوسرهــــســــات عوى الصــــعيد الوطين وعوى  ناألم
مبا يتسشــــى مع  ي ل األمن الوطين املتفق عويه، صــــعيد الواليات من أجل ت وير ق اص األمن الصــــوماا، 

 يكرر تأكيد عم توا اجلاو ، وإىل بالشـــــــــــرباء اجلد  أن ي ا روا  يهيبمبا يف ذلا الدعم الووجســـــــــــيت، و
 أمهية زيا ة التنسيق ةيسا بني مجيع الشرباء عوى النحو املتفق عويه يف مي اإل األمن؛

ب   مبواءمة جاو  م بصــــــــورة منســــــــقة متاما   ضــــــــرورة قيام الشــــــــرباء الدوليني عن يؤكد - ٣9 
لتس ني الصــــــــومال من التوصــــــــل إىل وضــــــــع هني شــــــــامل من أجل تعزيز األمن املســــــــتدام، وضــــــــرورة تنفيه 

 ؛2017أيار/مايو  11االلتزامات من  إلل آلية التنفيه املنصول عوياا يف مي اإل األمن املعتسد يف 
ويات العسـ رية م اشـرة جاو  صـومالية ترم  أن من األمهية مب ان أن تعق  العس يؤكد - 40 

يف املناطق املســــــتعا ة وتوة  اخلدمات األهــــــاهــــــية، مبا ةياا  دمات احل م إىل إنشــــــاء أو يســــــني  يابل 
 األمن، من  إلل  وا األمن الوطين و الا األمن اةقويسية؛ 

مجاعات  بأن القتــــــــاء عوى التاديد اله  تشــــــــ وه حربة الشــــــــ اخ وغ  ا من يسددددددل   - 41 
يف  ها الصــــــد  ح ومة الصــــــومال  يشدددددج املعارضــــــة املســــــوحة لن يتأتى بالوهــــــائل العســــــ رية وحد ا، و

األمن، وةقا ملي اإل األمن إزاء االيا ية عوى املتـــــــــ ، بدعم من بع ة األمم املتحدة، يف ات اص هني شـــــــــامل 
العسل الوطنيتني ملنع  واتفاإل الشـــــــــــــــرابة اجلديدة من أجل الصـــــــــــــــومال، وعوى تنفيه االهـــــــــــــــرتاتيجية و  ة

 وم اةحة الت ر  العنيف يف الصومال من أجل تعزيز قدرة الصومال عوى منع اةر اخ وم اةحته؛
باالتفاقات اليت توصــــــوت إلياا احل ومة االيا ية والواليات األعتــــــاء ةنشــــــاء  يرحب - 42 

النسوذا االيا   اجلديد  وائر اخلدمات الشـــــــرطية األهـــــــاهـــــــية يف مجيع أ اء الصـــــــومال، وذلا يف إطار 
إىل بع ة األمم املتحدة أن تواصـــــــــــل  عم تنفيه  ها النسوذا، و اصـــــــــــة عوى  يطلبألعسال الشـــــــــــرطة، و

اجلاات املا ة عوى  عم املرهــــــســــــات املختصــــــة عوى  يشدددددج مســــــتوة الواليات األعتــــــاء يف االيا ، و
رات اخلاصـــــة بقوات الشـــــرطة ال حرية الصـــــعيد الوطين وصـــــعيد الواليات يف تنفيه ، ويرح    ة بناء القد

، (2015) 2246اليت وضــــــــــعتاا احل ومة االيا ية، بدعم من بع ة األمم املتحدة، انســــــــــجاما مع القرار 
 إىل إحراز تقدم صوخ تنفيه ا؛ يتطل و

ألعتـــــــــــــــاء اللتزام بل مناا بتعزيز الشـــــــــــــــفاةية عوى احل ومة االيا ية والواليات ا يثني - 4٣ 
واملســــــــــــــــاءلــة يف اة ارة املــاليــة لق ــاص األمن، وةيســا يتعوق بــدةع األجور وبــاحتيــاجــات الــدعم عوى النحو 
املنصــــول عويه يف مي اإل األمن، وانســــجاما مع الدهــــتور الوطين وآليات تقاهــــم املوار ، ويت وع إىل إحراز 

 تقدم يف الوةاء هبها االلتزام؛
احل ومــة االيــا يــة والواليــات األعتــــــــــــــــاء يف االيــا  وبع ــة االيــا  األةريق   يندادددددددددددددد - 44 

األمم املتحدة العسل ألجل بفالة ااية النســـــــــاء والفتيات من أعسال العنف اجلنســـــــــ  واجلنســـــــــام،  وبع ة
ص املســوح وإطالة ، اليت قد تر   إىل اهــتفحال حاالت النزا نيةياا أعسال االهــتغإلل واالنتااأل اجلنســي مبا

أمد ا، وقد تعوإل إعا ة إرهـــاء الســـوم واألمن الدوليني، ومرازرة ضـــحايا توا األعسال وحماهـــ ة مرت  ياا، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2246(2015)
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و ط احل ومة االيا ية عوى أن تســـــــرص، بدعم من األمم املتحدة، يف تنفيه ال يان املشـــــــرتأل و  ة العسل 
القوات األمنية الصـــــــــــــــومالية اختاذ  كذل   دنادددددددددددديالوطنية مل اةحة العنف اجلنســـــــــــــــ  يف حاالت النزاص، و

اخل وات املناهـــ ة ملنع أعسال االهـــتغإلل واالنتااأل اجلنســـيني اليت يتور  ةياا أةرا  تابعون هلا والتحقيق يف 
 ا عاءات وقوعاا؛ 

 
 الدع  اللوجستي  

إىل األمني العام أن يواصــل تقدمي  سوعة من عناصــر الدعم الووجســيت إىل بع ة  يطلب - 45 
من األةرا  املــدنيني التــابعني ل ع ــة االيــا  األةريق ، عوى  70األمم املتحــدة وبع ــة االيــا  األةريق  وإىل 

من أةرا  قوات األمن الصــــومالية،  10 900 ، و(2015) 2245من القرار  2األهــــال الد  يف الفقرة 
الهين  م رمسيا جزء من  ي ل األمن الوطين، يف العسويات املشرتبة املت وع هبا مع بع ة االيا  األةريق  
وةقا لوخ ة االنتقالية وعوى نفا األهـــــــــــــــال اله  اهـــــــــــــــُتند إليه يف تقدمي ذلا الدعم إىل اجلي  الوطين 

إىل األمني العام تســـــــــــريع  كذل يطلب  ، و(2015) 2245)و( من القرار  2ا مبوج  الفقرة الصـــــــــــوما
 ؛(2015) 2245اةجراءات الإلزمة لتنفيه القرار 

فعالية يف تقدمي الدعم امليدام، ويرح ، يف  ها الصـــــــــــد ، ضـــــــــــرورة التجاوخ وال يؤكد - 46 
باجلاو  اليت ي ههلا م ت  األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف الصــــــــــــــومال، بالتعاون مع بع ة االيا  األةريق ، 
 من أجل تنفيه التداب  الرامية إىل تعزيز املســــــــــــاءلة وال فاءة يف إ ارة املوار  والشــــــــــــرون املالية ملواءمة الدعم

إىل األمني العام أن  يطلبالووجســـيت املقدم مواءمة أةتـــل مع أولويات بع ة االيا  األةريق  وأنشـــ تاا، و
 يقدم معوومات عن التقدم الرز ضسن تقارير  الدورية؛

بتوقيع ح ومـات إثيوبيـا وأوغنـدا وبورونـد  وبينيـا ونيج يـا عوى مـهبرة تفـا م  يرحب - 47 
االيا  األةريق ، و ط بقية ال ودان املســـــــــــــامهة بقوات وأةرا  شـــــــــــــرطة عوى إمتام ثإلثية مع األمم املتحدة و 

 املفاوضات املتعوقة مبهبرة التفا م ال إلثية  ون إب اء؛
 

 الصومال  
مبشـــــــــــاربة احل ومة االيا ية مشـــــــــــاربة نشـــــــــــ ة يف عسوية االهـــــــــــتعرا  الدور   يرحب - 4٨ 

 الشامل، ويشجع عوى تنفيه مجيع التوصيات اليت ق وتاا؛
من اهتسرار االنتاابات والتجاوزات املرت  ة يف  ال حقوإل اةنسان  عن القلق يعرب - 49 

عوى ضــرورة إهناء اةةإلت من العقاخ وصــون  يشددددوانتاابات القانون الدوا اةنســام يف الصــومال، و
ب نشـــاء املفوضـــية الوطنية  يرحبحقوإل اةنســـان وحماهـــ ة املســـرولني عن توا االنتاابات والتجاوزات، و

احل ومة االيا ية عوى إقرار تعيني مفوضــــياا، وتنفيه   ة العسل املندرجة يف  يشدددج حلقوإل اةنســــان، و
إعسال التشــريعات الرامية إىل ســ ل مناا ، باخلاصــة هبا تنفيها بامإل ســان ري ة ال ريق املتعوقة حبقوإل اةن

ااية حقوإل اةنســـان والتحقيق يف اجلرائم اليت تن و  عوى انتاابات أو جتاوزات مرت  ة يف  ال حقوإل 
 اةنســـان وانتاابات ألح ام القانون الدوا اةنســـام وأعسال العنف اجلنســـ  واجلنســـام املتصـــوة بالنزاص،

 ومإلحقة مرت  ياا أمام القتاء؛
اهـــــــــــــــتسرار قوقه من ارتفاص عد  الإلجعني والنازحني، مبن ةيام من نزحوا  تأكيد يكرر - 50 

اجلفا ، ويعرخ عن قوقه الشــــــديد من اهــــــتسرار عسويات اةجإلء القســــــر  الفيتــــــانات و مر را بســــــ   
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منســجسة واألطري الوطنية والدولية  عوى ضــرورة أن ت ون أ  عسوية إجإلء يشددددالصــومال، و لونازحني يف
االنتااء من عسوية التصـــــديق عوى اتفاقية عوى ح ومة الصـــــومال االيا ية  يشددددج املتصـــــوة هبها األمر، و

هـــــــن تشـــــــريعات تتـــــــسن حقوإل النازحني يف مجيع مراحل بوهـــــــائل مناا بس اال وإعسال أح اماا باموة 
عنية باألمر عوى الســـع  إىل إيا  حوول موسوهـــة  ائسة النزوح، و ط احل ومة االيا ية ومجيع اجلاات امل

أن تسعى إىل هتيعة الظرو  املواتية اليت إىل احل ومة االيا ية ومجيع اجلاات املعنية باألمر  يدعولونزوح، و
، بوهـــــــــائل مناا عو ًة مســـــــــتدامة ت فل هلم األمان وال رامة تتيح لإلجعني والنازحني أن يعو وا إىل  يار م

اخلدمات واألمن واحلساية بالتعاون مع اجملتسعات املتتــــــــــررة واجلاات الفاعوة بالنازحني م انية متتع إتاحة إ
 اجملتسع الدوا؛من ، وبدعم يف اجملال اةنسام

ار األزمة عن القوق الشــــــــــــديد من اهــــــــــــتسر  يعربو (201٨) 2417إىل قرار   يشدددددددددير - 51 
باجلاو  اليت ت ههلا الوباالت اةنســـــانية  يشدددديدشـــــع  الصـــــومال، وعوى اةنســـــانية يف الصـــــومال وتأث  ا 

التابعة لومم املتحدة وغ  ا من األطرا  الفاعوة يف اجملال اةنسام يف ه يل تقدمي املساعدات اليت تسد 
 دعوعوى عسال املســـاعدة اةنســـانية، وي تفاقم االعتداءات يدينرمق الفعات املســـتتـــعفة من الســـ ان، و

 يدين كذل مجيع األطرا  إىل احرتام وااية عسال املســاعدة اةنســانية ومراةق توا املســاعدة وأصــوهلا؛ و
أن تسسح مجيع بعرقوتاا بأ  ش ل من األش ال، وي رر م ال ته  إهاءة اهتخدام املساعدة اةنسانية أو

عوائق وأن تيســر ذلا من أجل إيصــال املعونة يف الوقت املناهــ   واآلمن  ونالســريع األطرا  بالوصــول 
إىل التاجني يف مجيع أ اء الصـــــــومال مبا يتساشـــــــى مع امل ا ئ اةنســـــــانية، مبا يف ذلا عرب تف يا نقا  

 أمهية الاهــــ ة املالية الســــويسة يف هــــياإل تقدمي الدعم يؤكدو ،التفتي  غ  القانونية وإزالة العق ات اة ارية
قدراهتا بدعم زيا ة الوباالت الوطنية املعنية ب  ارة ال وارث يف الصـــــومال عوى  يشددددج اةنســـــام الدوا، و

 من األمم املتحدة ل   تت وع بدور ريا   أقوة يف  ال تنسيق االهتجابة اةنسانية؛ 
وااية أمهية احرتام مجيع األطرا  يف الصــــومال ألح ام القانون الدوا اةنســــام  يؤكد - 52 

 املدنيني، و اصة النساء واألطفال واحرتاماا لقرارات  وا األمن ذات الصوة هبها األمر؛
أمهية  ور النســـــاء والشـــــ اخ يف منع نشـــــوخ النزاعات وحواا ويف بناء  يؤكد من جديد - 5٣ 

 مجيع الســـــــــإلم، ويشـــــــــد  عوى أمهية مشـــــــــاربة  اتني الفعتني عوى  و بامل وةع ال وعوى قدم املســـــــــاواة يف
اجملتسع يقدماا باملســـــامهة املاسة اليت ن ن أن  يعترفاجلاو  الرامية إىل صـــــون الســـــإلم واألمن وتعزيزمها، و

 املدم يف  ها الصد ؛
مجيع االنتاابات والتجاوزات املرت  ة يف حق األطفال يف النزاص املســـــــوح  يدين بشدددددددة - 54 

األطفال، واهلجسات عوى املدارل، والعنف اجلنســــــ  الصـــــــومال، مبا يف ذلا زيا ة عد  حاالت جتنيد  يف
ضـــــــــــد التجاوزات  ال  بأن تتوقف أطرا  النزاص ةوراً عن مجيع االنتاابات و ياملرت   ضـــــــــــد األطفال، و 

تنفه بال امل اتفاقية حقوإل ال فل و اجلناة أن ياهـــــــــ  إىل ح ومة الصـــــــــومال االيا ية  دعوياألطفال و
الربوتوبولني اال تياريني املوحقني باالتفاقية أو االنتــــسام إلياسا،  عوىتصــــديق اليشــــسل  ، مبا19٨9لعام 

، واألمر اله  اعتسدته مر را قيا ة اجلي  الوطين الصــــــوماا بشــــــأن 2012و  ط العسل املوقعة يف عام 
املوحدة بشأن تسويم األطفال،  لتشغيويةوبعد ا، واةجراءات اوأثناء ا العسويات ق ل ااية حقوإل ال فل 

 ؛د  عوى ضرورة تعزيز اةطار القانوم والتنفيه  حلساية األطفال، وتعزيز آليات التحر  القائسةويش
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 اإلبالغ  
إىل األمني العام أن ي وع  وا األمن بانتظام عوى تنفيه  ها القرار يف تقارير   يطلب - 55 

 ؛(201٨) 240٨من القرار  2٨الدورية امل ووبة يف الفقرة 
حالة قوات عن اجلديد يف إىل األمني العام أن يقدم إىل  وا األمن معوومات  يطلب - 56 

األمن الصــــومالية وجا زيتاا أل اء املاام األمنية، مراعيا يف ذلا نتائي تقييم اجلا زية العسوياتية، وعن تأث  
إىل االيا  األةريق  أن يقدم  يطلب كذل ات يف مســـتوة التاديد اله  تشـــ وه حربة الشـــ اخ، والعسوي
طريق األمني العام إةا ة بالتقدم الرز يف إعا ة  ي وة بع ة االيا  األةريق   عسا لوخ ة االنتقالية، عن 

والتقدم ، 5 ني يف الفقرة احلد األقصـــــــــــــــى لوقوات عوى النحو امل فض مبا يف ذلا التقدم الرز يف تنفيه 
الرز  و يقيق أ دا  بع ة االيا  األةريق ، وذلا ضــــــــسن تقارير  الدورية املقدمة إىل  وا األمن بغية 

 احلفاظ عوى ز م عسوية نقل املسروليات إىل قوات األمن الصومالية؛
 أن ي ق  املسألة قيد نظر  الفعو . يقرر - 57 

 

https://undocs.org/ar/٢٤٠٨%20(2018)

