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 (2019) 2461القرار   

 2019آذار/مارس  27المعقودة في  8494الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته   
  
 إن مجلس األمن، 

 إىل قراراته السابقة وبيانات رئاسته بشأن احلالة يف الصومال، إذ يشير  
الصـومال ولسـتمته القميةية واسـتقتله السـياسـد ووحدته، احرتامه لسـياةة وإذ يؤكد من جديد  

ويشـــــــــــــدة لمم  أية العةت مع  تت مزم تداليات األتمات واملزاتلات القميةية املالاملة لتســـــــــــــتقرار مع 
 االمتداة إىل الصومال، 

مع التهديد املســــــــتةر ال ح تشــــــــومه حرمجة الشــــــــ ا  ووتوة  الات  لع بالغ القمق وإذ يعرب 
تزظيم الدولة الستمية يف العراق والشام )تزظيم الدولة الستمية، املعروف  يضا باسم ةالش(، مرت طة ب
لمم جمةم األمم املتحدة، وهجةات  2019مجانون الثاين/يزاير   1اهلجةات اليت وقعت مؤخرا يف  ويدين
ت األخرى اليت شـــــــــــ ا /ُتاير اليت قُتت ُيها وُترو مواوزون اـــــــــــوماليون، واهلجةا 28آذار/مارس و  22

لامه لمم ةلم اجلهوة امل  ولة لمحد مع التهديد ال ح تشـــــــــــــــومه حرمجة  ويكرر تأكيدوقعت يف املزطقة، 
قا لمقانون الدول الوات  التط يق، لا يف ذلا القانون الدول حلقوق النســـــان  الشـــــ ا  يف الصـــــومال، ُو

 والقانون الدول لتتئني والقانون الدول النساين، 
بالشجالة اليت  بداها  ُراة بعثة االحتاة األُريقد يف الصومال وقوات األمع الصومالية  شيدوإذ ي 

لمم بعثة االحتاة األُريقد وقوات األمع  ويثنيوالتضـــــــــــــــحيات اليت قدموها يف مواتهة حرمجة الشـــــــــــــــ ا ، 
ا األمع،  ره بعثة االحتاة األُريقد ويسللل  الصــومالية لقيامها بتُو ال ياال يوتســد  أية  بأن األمع ال ح تُو

 حامسة يف ه ه املرحمة، 
لمم الدور األساسد ال ح تقوم به بعثة األمم املتحدة لتقدمي املسالدة إىل الصومال وإذ يشدد  

يف ةلم حوومة الصــومال االحتاةية والواليات األلضــاا يف االحتاة مع ختل إســداا املشــورة االســرتاتيجية 
 ن ه ه  ويؤكدلقدرات، وتزســـــــــــيق الدلم املقدم مع الشـــــــــــرمجاا الدوليني، وب ل املســـــــــــالد احلةيدة، وبزاا ا

ريق األمم املتحدة القطرح يف الصـــــــــومال والدلم املقدم مع  الوالية موةمة لواليات بعثة االحتاة األُريقد ُو
 الشرمجاا الدوليني اآلخريع، 
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املزووة به، ويورر  بالدور ال ح تقوم به بعثة األمم املتحدة يف اضــــــــــــــطتله بالواليةوإذ يشلللللللللليد  
اللرا  لع األســـــــــــــــل لقرار حوومة الصـــــــــــــــومال االحتاةية ورة املةثت ا ا  ل مني العام لمصـــــــــــــــومال، 

لع  ممه يف حصـــــــول التعاون الوامت بني الصـــــــومال واألمم  كذلك اإلعراب ويكررنيووالس هايســـــــوم، 
يف ه ا الصـــــدة بالتاام حوومة  ويرحباملتحدة، لا يف ذلا التعاون مم املةثت ا ا  اجلديد بعد تعييزه، 

لع ةلةه  ويعربالصــــــــــــومال االحتاةية واألمم املتحدة يف اآلونة األخاة بتعةيق لتقة الشــــــــــــرامجة بيزهةا، 
الوامت لزائ  املةثت ا ا  ل مني العام، رايســـــــــــــــيدون تيزيز ا، واملةثت ا ا  لرئي  م وضـــــــــــــــية االحتاة 

 االحتاة األُريقد يف الصومال، ُرانسيسوو مجايتانو خوسيه ماةيرا، األُريقد املعين بالصومال ورئي  بعثة 
لمم  أية التاام  ويشددوبونتتند، “ اوماليتند”مع استةرار التوتر بني وإذ يعرب عن القلق  

حوومة الصـــومال االحتاةية والواليات األلضـــاا يف االحتاة لوااـــمة احلوار الســـياســـد اجلامم لدلم التســـوية 
 ةزاتلات اليت هتدة الستم واألمع الداخميني، السمةية لم

لمم  أية التواــت إىل تســوية ســياســية شــاممة ق ت االنتعابات املامم إترا ها يف ُرتة وإذ يشللدد  
ق م د  الصوت الواحد لمشعص الواحد، ولمم  أية التعجيت بإجنات املراحت السياسية  2020/2021 ُو

تقالية املرالية واالقتصــــــاةية واألمزية املزصــــــو  لميها يف إوار املســــــاالة املت اةلة املت ق لميه، ويف ا طة االن
لمظروف والواضـــحة املواليد املســـتهدُة لزقت املســـؤولية الرئيســـية لع األمع إىل املؤســـســـات والقوات األمزية 
الصــومالية، وخطة تز ي  هيوت األمع الووين، حيحت حتدة جمتةعة املراحت الســياســية والوائية واالقتصــاةية 

ومة الصــومال االحتاةية تقم لميها املســؤولية الرئيســية بأن حو وإذ يعترفلجنات خاروة الطريق الســياســية، 
 أيــة التز يــ  ال عــال  ويؤكللديف إجنــات هــ ه املراحــت بــالتعــاون الواليق مم الواليــات األلضــــــــــــــــاا يف االحتــاة، 

 ن وتوة قطاع  مين وقطاع  ويؤكدلمم ةور ال عثة احملورح يف ةلم التز ي ،  ويشللللللللددواملســــــــــاالة املت اةلة، 
وخاضـــــعني لمةســـــاالة ومق ولني وميســـــورح التوم ة، يقومان لمم  ســـــاس حت ســـــياســـــد، قضـــــائد قاةريع 

 يشوتن تااا بالغ األأية مع حتقيق ستم وويت األمد يف الصومال، 
يف إاـــــــتو  2018بالتقدم ال ح  حرتته حوومة الصـــــــومال االحتاةية يف  وائت لام  وإذ ترحب 

بااللتاامات اليت  بدهتا حوومة الصــــومال  ويعترفية، قطاع األمع ويف الاــــتحات االقتصــــاةية والســــياســــ
توون ســـــــــــــمةية وشـــــــــــــاممة  2020/2021االحتاةية لرتســـــــــــــيد الزظام االحتاةح، وإتراا انتعابات يف ُرتة 

ق م د  الصـــــوت الواحد لمشـــــعص الواحد،  لمجةيم وذات مصـــــداقية وتضـــــةع لثيت  يم الصـــــوماليني، ُو
ل ال ح يشرف لميه موظ و ازدوق الزقد الدول وبتز ي  خطة انتقالية وبااللتاامات املتعمقة بالتنامج احلا

 مرالية لمظروف،
لع القمق مع حاالت التأخر الوثاة يف العةت الرامد إىل توويد الزظام االحتاةح يف وإذ يعرب  

 حوومة الصــــــومال ويدعوالصــــــومال ووضــــــم الزص الزهائد لقانون االنتعابات والتةاةه مع ق ت التملان، 
بالايارة اليت  ويرحباالحتاةية والتملان إىل ب ل اجلهوة التتمة لوضـــــــــــــم الزص الزهائد لقانون االنتعابات، 

لمم  أية إحرات تقدم يف  ويشلللللددقامت هبا حوومة الصــــــومال االحتاةية يف اآلونة األخاة إىل توباالند، 
ة الدســــــتور، وإقامة نظام مال احتاةح، األولويات الرئيســــــية، لا يف ذلا تقاســــــم الســــــمطة واملوارة، ومراتع

ووضم وتز ي  الوار القانوين لتنتعابات، وهد  مور تتطم  مجمها التوات إىل ات اقات سياسية ميوع  ن 
 تشوت  ساساً لمتشريم يف التملان االحتاةح، 
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بوضــــــــــم خطة انتقالية ترالد ت ا  2018بقيام حوومة الصــــــــــومال االحتاةية يف لام  وإذ يرحب 
ظروف وحتدة مواليد واضـــحة لزقت املســـؤوليات األمزية تدرنياً مع بعثة االحتاة األُريقد إىل املؤســـســـات ال

والقوات األمزية الصــومالية، وهد خطة تســتزد إىل ات اق هيوت األمع الووين يف الصــومال ال ح الُتةد يف 
والواليات األلضـــــــــــــــاا يف  وميثاق األمع ال ح التةدته حوومة الصـــــــــــــــومال االحتاةية 2017 يار/مايو  8

، 2017 يار/مايو  11االحتاة و يم الشــــــــرمجاا الدوليني ال يع حضــــــــروا مؤلر لزدن بشــــــــأن الصــــــــومال يف 
 بالتقدم احملرت إىل حد ما يف تز ي  ووذج الشروة اجلديد، ويرحب

مع التأخر يف تز ي  هيوت األمع الووين وا طة االنتقالية، مشـــــــــــــــدةا لمم وإذ يعرب عن قلقه  
اا قوات األمع الصومالية واجلهات األخرى ااح ة املصمحة بشرو  ا طة االنتقالية، لا يف ذلا   أية ُو
القيـــام بعةميـــات مشـــــــــــــــرتمجـــة مم بعثـــة االحتـــاة األُريقد، لـــا يت ق والواليـــة املزووـــة ب عثـــة االحتـــاة األُريقد، 

ياسية بشأن املسائت العالقة ذات الصمة القاةة الصوماليني إىل التوات إىل املايد مع االت اقات الس ويدعو
 أية الزهج الشـــــــــــــــامت ل مع بالت اره اآللية  ويؤكد من جديدلود يتســـــــــــــــم تز ي  هيوت األمع الووين، 

 الرئيسية لتزسيق لةت اجملتةم الدول مم حوومة الصومال االحتاةية يف إاتو قطاع األمع،
ســـــــتةرة يف الصـــــــومال بســـــــ   اجل اف والزااع لع بالغ القمق مع األتمة النســـــــانية املوإذ يعرب  

بأشد الع ارات اهلجةات  ويدينلع القمق مع لدة التتئني والزاتحني،  ويعرب كذلكال ح وال  مده، 
باجلهوة اليت ت  هلا حوومة الصـــومال االحتاةية  ويرحباملوتهة ضـــد العاممني يف اجملالني النســـاين والط ، 

واألمم املتحدة، ولا  بدته اجلهات املاحنة مع جتاو  وةلم ســــعد ملواتهة والواليات األلضــــاا يف االحتاة 
لمم تياةة التعاون مم  ويشلللللج األتمة النســــــانية، والدلم املتوااــــــت املقدم  طة االســــــتجابة النســــــانية، 

عايا اجلهات ال المة يف اجملال النســـــاين الدولية والووزية لمتع يل مع حدة احلاتة ال ورية والســـــهام يف ت
 القدرة لمم الصةوة، لا يف ذلا قدرة الزاتحني، 

اســـتةرار االنتهامجات والتجاوتات املاســـة إلقوق النســـان، لا يف ذلا ما يُرتو  مزها وإذ يدين  
لمم األو ال وما مجان مزها يف شـــــــــــــــوت لزل تزســـــــــــــــد ولزل قائم لمم نوع اجلز  يف ظروف الزااع، 

، وإىل استزتاتات 2017مجانون األول/ةيسةت   10املدنيني املؤرخ  إىل تقرير األمم املتحدة حلةاية ويشير
مع  عن القلق ويعرب(، S/AC.51/2017/2بشــأن األو ال والزــــــــــــــــــااع املســم  يف الصــومال ) 2017 لام

العزل ال ح اندلم ق ت االنتعابات يف والية تزو  غر  الصــــــومال ومع الســــــمو  ال ح يُدلم  ن قوات 
حوومة الصـــــــومال االحتاةية إىل إتراا حتقيق  ويدعوالشـــــــروة قامت به يف والية تزو  غر  الصـــــــومال، 
نســـــــــان و ايتها احلاتة إىل احرتام حقوق ال ويؤكدمجامت يف تما األحداث وحماســـــــــ ة املســـــــــؤولني لزها، 

وتعاياها، وإىل إهناا الُتت مع العقا  وحماســـ ة املســـؤولني لع االنتهامجات  و التجاوتات املاســـة إلقوق 
النســـــان وانتهامجات القانون الدول النســـــاين ســـــواا مجان ال الت مع اجلهات التابعة لمدولة  و مع غاها، 

عدم التســـام  مطمقا مم  ح شـــوت مع  شـــوال ةلةه لســـياســـة األمم املتحدة القاضـــية ب ويؤكد من جديد
 االست تل واالنتها  اجلزسيني،

لا لت ا املزاخ والت اات اليوولوتية والووارث الط يعية، مع ضــــــــةع لوامت  خرى، وإذ يعترف  
مع تداليات ســم ية لمم االســتقرار يف الصــومال، لا يف ذلا بســ   اجل اف والتصــحر وتدهور األراضــد 

لمم ضــــــــرورة قيام احلوومات واألمم املتحدة بإتراا لةميات تقييم  واُية  ويشللللللددع ال  ائد، وانعدام األم
 ويشللللللللير إلئ سيان ر ا لللللللتهلمةعاور املرت طة هب ه العوامت وبوضــــــــــم اســــــــــرتاتيجيات لةارة ه ه املعاور، 

S/PRST/2011/15 ، 
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تقدمي املســــــــــالدة والية بعثة األمم املتحدة ل 2020آذار/مارس  31 ن ميدة حىت يقرر  - 1 
 ؛(2014) 2158مع القرار  1إىل الصومال بصي تها الوارة يف ال قرة 

اهلجةات األخاة اليت شــــــــــــــزتها حرمجة الشــــــــــــــ ا  الرهابية، لا يف ذلا يدين سشللللللللللدة  - 2 
يةا يتعمق باهلجوم  2019مجانون الثاين/يزاير   1الرهايب ال ح وقم يف  هجةاهتا لمم اـــــــــــــــعيد املزطقة؛ ُو

لمم جمةم األمم املتحدة يف مقديشــــــــــو وُترو ُيه التالة  شــــــــــعا  مع موظ د األمم املتحدة واملتعاقديع، 
األمم املتحدة لمم موااــــــــــمة العةت لمم تعايا  مع جمةم األمم املتحدة باالشــــــــــرتا  مم حوومة  يشلللللللج 

 اة األُريقد يف الصومال؛ الصومال االحتاةية وبعثة االحت
إىل بعثة األمم املتحدة  ن حتت ظ بوتوةها وتعاته يف  يم الواليات األلضـــــــــــــاا يطلب  - 3 

بالعتقة  ويرحبيف االحتاة، رهزا باملتطم ات األمزية ل مم املتحدة وضــــــــــةع ما تســــــــــة  به احلالة األمزية، 
ريق األمم املتيزــة القــائةــة بني بعثــة األمم املتحــدة وموتــ  األمم ا ملتحــدة لتقــدمي الــدلم يف الصـــــــــــــــومــال ُو
لمم  أية  ن تســـــــــتةر  يم الويانات يف  ويشلللللللدداملتحدة القطرح وبعثة االحتاة األُريقد يف الصـــــــــومال، 

 تياةة توويد تما العتقات لمم  يم املستويات، لا يف ذلا مع ختل مزتدى التزسيق لمقياةات العميا؛ 
ق ق يعرب عن تقديره العمي - 4  لدلم بعثة األمم املتحدة حلوومة الصـــــــــــــــومال االحتاةية ُو

، وال ســــــــــيةا يف اجلهوة الرامية إىل إناة تســــــــــوية (2014) 2158مع القرار  1املزصــــــــــو  لميه يف ال قرة 
ق م د  الصـــــــوت الواحد ســـــــياســـــــية شـــــــاممة، ويف األلةال التحضـــــــاية لتراا انتعابات  شـــــــاممة لمجةيم ُو

، ولتراا االنتعابات لمم مســتوى الواليات، ويف لةمية مراتعة 2020/2021لمشــعص الواحد يف ُرتة 
الدستور، والوساوة يف الزاالات ومزم نشوهبا وحمها، وإنشاا نظام مستقت لمشروة ونظام قضائد احتاةح، 

 وتزسيق الدلم املقدم ل زاا القدرات يف جمال مواُحة ال ساة؛ وتعايا سياةة القانون وإاتو قطاع األمع،
حوومة الصومال االحتاةية والواليات األلضاا يف االحتاة لمم التعجيت بالتوات يحث  - 5 

يم املســـــــتوى بني  إىل تســـــــوية ســـــــياســـــــية شـــــــاممة تقوةها حوومة الصـــــــومال لع وريق إقامة حوار مزتظم ُر
يات األلضـــــــــــــــاا يف االحتاة، مع ختل آلية جمم  األمع الووين، ومم حوومة الصـــــــــــــــومال االحتاةية والوال

 إىل بعثة األمم املتحدة تقدمي الدلم يف ه ا الصدة؛ ويطلب كذلكالتملان وباحلوار الشامت، 
لمم احلاتة إىل املصــاحلة، لا يف ذلا املصــاحلة بني العشــائر وةاخت مجت لشــاة  يشدد - 6 

حوومة  ويحثيف  يم  حنـاا ال مـد، بـالت ـار ذلـا األســــــــــــــــاس لزهج وويـت األمـد لتحقيق االســـــــــــــــتقرار، 
الصــــــومال االحتاةية والواليات األلضــــــاا يف االحتاة لمم موااــــــمة حماةالات املصــــــاحلة لمم الصــــــعيد احملمد 

 ويدعوبالتقدم احملرت حنو وضــــــــــم الصــــــــــي ة الزهائية لوار املصــــــــــاحلة الووزية،  ويعترفيةد والووين، والقم
حوومة الصـــــومال االحتاةية ووالية تزو  غر  الصـــــومال إىل معاجلة االةلااات املتعمقة بوقوع انتهامجات 

استئزاف احلوار لمم  ويحثوجتاوتات ماسة إلقوق النسان ق ت انتعابات والية تزو  غر  الصومال، 
إىل بعثة األمم املتحدة موااـــــــــــــــمة ةلم ه ه اجلهوة  ويطلب، “اـــــــــــــــوماليتند”بني احلوومة االحتاةية و 

 بالتعاون الواليق مم الشرمجاا؛ 
بني حوومة الصــــــومال االحتاةية  2018حايران/يونيه  5بات اق بيدواه املتم يف يرحب  - 7 

م لمتةثيت، مجةا يرح  بإنشـــــاا موات  لمجزة الووزية املســـــتقمة والواليات األلضـــــاا يف االحتاة املتعمق بزظا
حوومة الصـــــــــومال االحتاةية والتملان لمم وضـــــــــم الزص  ويحثلتنتعابات لمم الصـــــــــعيد ةون الووين، 

والعةت لود جُترى انتعابات الواليات  2019الزهائد لقانون االنتعابات والتةاةه إلمول مزتصـــــــــل لام 
قاً    اللتاامات الصومال وتعهداته الدولية؛ األلضاا يف االحتاة ُو

https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
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لمم  أية ما تقدمه بعثة األمم املتحدة حلوومة الصــــــــــومال االحتاةية مع ةلم يشللللللللدد  - 8 
ســـــــــــــــياســـــــــــــــد وتقين، ومع ةلم تز ي ح ولوتســـــــــــــــيت، بالتعاون مم موت  األمم املتحدة لتقدمي الدلم يف 

توون شــــــاممة لمجةيم ســــــمةية حرة  2021-2020الصــــــومال، وذلا مع  تت إتراا انتعابات يف ُرتة 
ق م د  الصــــــــــوت الواحد لمشــــــــــعص الواحد، لا يف ذلا تقدمي الدلم لمجزة الووزية املســــــــــتقمة  نايهة، وُو
قـــًا  طتهـــا  لتنتعـــابـــات لمم الصـــــــــــــــعيـــديع الووين وةون الووين لت د المجزـــة بواليتهـــا الـــدســـــــــــــــتوريـــة، ُو

زاخ ني لمم الصـــعيد الووين إلمول هناية الربم ، لا يف ذلا تســـجيت ال2021-2017االســـرتاتيجية ل رتة 
 ، ولةميات االقرتاع، وتزسيق الدلم االنتعايب الدول املقدم إىل الصومال؛ 2020األول مع لام 

 أية مشــارمجة  يم الصــوماليني، لا يف ذلا مشــارمجة الزســاا والشــ ا  يؤكد من جديد  - 9 
عالة ولمم قدم املســـاواة، يف مزم نشـــو  واألشـــعا  ذوح اللاقة والزاتحني والتتئني، مشـــ ارمجة مجاممة ُو
حوومة الصومال االحتاةية والواليات األلضاا  ويحثالزاالات وتسويتها، ويف بزاا الستم واالنتعابات، 

إىل بعثة  ويطلبيف االحتاة لمم تياةة لثيت ومشــــارمجة الزســــاا والشــــ ا  يف  يم مســــتويات اــــزم القرار، 
 اات تقدمي املشورة التقزية والقدرات التتمة يف ه ا الصدة؛ األمم املتحدة  ن تو 

بالتقدم ال ح  حرتته حوومة الصــــــــومال االحتاةية لتم ية شــــــــرو  التنامج القائم  يرحب - 10 
اا  ويشلللللج ال ح يراـــــــده موظ و اـــــــزدوق الزقد الدول،  حوومة الصـــــــومال االحتاةية لمم موااـــــــمة الُو

الية الســميةة والشــ اُة وا اضــعة لمةســاالة، لا يف ذلا تدابا تع ئة اليراةات بالتااماهتا يف جمال الةارة امل
وختصـــــــــــــــيص املوارة وتز ي  املياانية ومواُحة ال ســـــــــــــــاة، لمم الزحو امل ني يف الشـــــــــــــــرامجة اجلديدة مع  تت 

حوومة الصــــــومال االحتاةية والواليات األلضــــــاا يف االحتاة لمم وضــــــم األور التتمة  ويحثالصــــــومال، 
إىل بعثة األمم املتحدة  ن توااــت العةت مم الشــرمجاا لتقدمي الدلم  ويطلبلةارة املوارة وتقاســم الســمطة، 

واملشورة ذات الطابم االسرتاتيجد بشأن السياسات لتعايا قدرة احلوومة لمم تقدمي ا دمات، واتت ا  
ؤســــــســــــات املالية الدولية االســــــتثةارات، ومســــــالدة الصــــــومال لمم املضــــــد قدما لمم ةر  التط يم مم امل

 وخت يل ل ا الديون؛
حوومة الصـــــومال االحتاةية والواليات األلضـــــاا يف االحتاة لمم التعجيت بتز ي  يحث  - 11 

الاتحات الرئيسية لقطاع األمع، بدلم مع بعثة األمم املتحدة والشرمجاا الدوليني وبعثة االحتاة األُريقد 
يف الصـــــــومال، لا يف ذلا إقامة هيوت  مين ووين متوامت، بعزصـــــــر  وموت  األمم املتحدة لتقدمي الدلم

حوومة الصومال االحتاةية لمم استئزاف تز ي  ا طة االنتقالية الواضحة  ويحثلسورح ولزصر مدين، 
املواليد لزقت املســـــــــــــــؤوليات األمزية تدرنيا مع بعثة االحتاة األُريقد إىل املؤســـــــــــــــســـــــــــــــات والقوات األمزية 

ةا حيثها لمم تشـــــويت وإةماج قوات إقميةية واحتاةية توون قاةرة وميســـــورة التوم ة ومق ولة الصـــــومالية، مج
وخاضــعة لمةســاالة، وإقامة مؤســســات لســياةة القانون توون ُعالة وخاضــعة لمةســاالة، ب ية االضــطتع 

ا األمع الشـــــامت،  أللضـــــاا يف حوومة الصـــــومال االحتاةية والواليات ا ويذك رباملســـــؤولية الرئيســـــية لع تُو
لمم  أية  ويشللللللدداالحتاة بالتااماهتا املتعمقة باالخنرا  يف حوار مزتظم بشــــــــأن إاــــــــتحات قطاع األمع، 

 االستثةار يف إقامة مؤسسات لسياةة القانون توون ُعالة وخاضعة لمةساالة؛ 
بإجنات حوومة الصومال االحتاةية لتقييم حالة القوات القميةية مع حيحت مدى يرحب  - 12 

اجلاهاية لمعةميات، وبانتهائها مع التســـــــــــــــجيت ال يومرتح لمجيش الووين الصـــــــــــــــومال، األمر ال ح مو ع 
بإحرات بعض التقدم يف تز ي   ويرحب كذلكحوومة الصــومال االحتاةية مع ةُم مرت ات اجليش بانتظام، 

 ووذج الشروة اجلديد؛ 
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الحتاةية والشـــرمجاا الدوليني يف لمم  أية التعاون بني حوومة الصـــومال ايشللدد كذلك  - 13 
بااللتاامات اليت  لمزها  ويرحبتز ي  الاتحات السياسية واألمزية املت ق لميها واليت تقوةها الصومال، 

الشــــــــــرمجاا الدوليون، لا يف ذلا اجلهات املاحنة اجلديدة، لتقدمي الدلم، انســــــــــجاماً مم ميثاق األمع املت ق 
ال، مم االلرتاف بأن آليات تزسيق الشرامجات املت ق لميها ت قم  ساسية لميه يف مؤلر لزدن بشأن الصوم

حوومة الصـــــــومال االحتاةية إىل تزشـــــــي  هيامجت  ويدعولتت اق لمم األولويات وتزســـــــيق املوارة والدلم، 
قا لمزهج الشــــــامت ل مع،  إىل بعثة األمم املتحدة  ن تقدم الدلم مع ختل التزســــــيق  ويطلبالتزســــــيق ُو

 ة االسرتاتيجية مع  تت التعجيت بتز ي  الزهج الشامت ل مع؛واملشور 
حوومة الصـــــــــــــــومال االحتاةية وبعثة األمم املتحدة وموت  األمم املتحدة لتقدمي يدعو  - 14 

الدلم يف الصــومال إىل موااــمة وتعايا تعاوهنا يف تز ي  ســياســة األمم املتحدة املتعمقة ب  ل العزاية الوات ة 
إىل بعثة األمم املتحدة  ن تدلم مجيانات األمم املتحدة لو الة تز ي   ويطلبالنســـــــــان، يف مرالاة حقوق 

ســياســة ب ل العزاية الوات ة يف مرالاة حقوق النســان لمم نطاق املزظومة يف مجت ما تقدمه األمم املتحدة 
لمم تعايا التعاون مع ةلم ل عثة االحتاة األُريقد يف الصــــــومال ولقطاع األمع الصــــــومال، مم الرتمجيا بقوة 

 مم حوومة الصومال االحتاةية، لا يف ذلا يف تدابا التع يل؛ 
يف  يم ا طوات الرامية إىل إاــــــــــتو  -لمم األأية احليوية لو الة االمتثال يشللللللللدد  - 15 

اللتاامات الصـــــــــــــــومال لوت  القانون الدول، وال  -قطاع األمع ويف  ح تدابا تتع  ملواُحة الرها  
القانون الدول حلقوق النسان والقانون الدول النساين والقانون الدول لتتئني، حس  االقتضاا،  سيةا

لا يف ذلا ُيةا يتعمق بإهناا ومزم جتزيد األو ال وإلاةة جتزيدهم واســـــــــتعدامهم يف الزاالات املســـــــــمحة، 
، تقدمي الدلم إىل حوومة إىل بعثة األمم املتحدة  ن توااــــــــــت، بالتزســــــــــيق مم الشــــــــــرمجاا الدوليني ويطلب

الصـــــــــــــــومال االحتاةية يف تز ي  االســـــــــــــــرتاتيجية وخطة العةت الووزيتني ملزم ومواُحة التطرف العزيل يف 
الصــــومال إىل االنضــــةام إىل  ويدعوالصــــومال هبدف تعايا قدرة الصــــومال لمم مزم الرها  ومواُحته، 

 االت اقيات والتوتومجوالت الدولية ملواُحة الرها ؛ 
مع  يم انتهامجات القانون الدول النساين واالنتهامجات والتجاوتات يعرب عن القلق  - 16 

املاســة إلقوق النســان، لا يف ذلا تما اليت تزطوح لمم العزل اجلزســد والعزل القائم لمم نوع اجلز  
يف ظروف الزااع، لا يف ذلا ما ترتو ه مزها حرمجة الشــــــ ا  واجلةالات املرت طة بتزظيم الدولة الســــــتمية 

 يم األوراف إىل  ويدعوالعراق والشــــــــام )تزظيم الدولة الســــــــتمية، املعروف  يضــــــــا باســــــــم ةالش(،  يف
اا بالتااماهتا لوت  القانون الدول النســـــــــــــــاين، حســـــــــــــــ   االمتثال اللتااماهتا لوت  القانون الدول والُو

ا سائر ال شرية يف ا وف  االقتضاا، واختاذ  يم االحتياوات املةوزة حلةاية السوان املدنيني، وت اةح
تأمجيد احلاتة املاسة والضرورة املمحة  ويكرر كذلكاملدنيني  و التقميت مزها إىل  ةىن حد، لمم مجت حال، 

 ملساالة  يم الضالعني يف ه ه االنتهامجات والتجاوتات؛ 

زيد االنتهامجات وااللتدااات املستةرة ضد األو ال، لا يف ذلا استةرار جت يدين سقوة - 17 
األو ال واستعدامهم، و لةال االغتصا  والعزل اجلزسد واالختطاف، ال سيةا لمم يد حرمجة الش ا  

 يم األوراف يف الزااع لمم اختاذ التدابا املزاســـــــــــ ة لهناا ومزم ه ه االنتهامجات  ويحثيف الصـــــــــــومال، 
عتت مع الضـــــحايا مجت  و ت والتجاوتات، ولمم حتديد املســـــؤولني لع ه ه االنتهامجات والتجاوتات، و ن ت  

مع األو ال ال يع يتم تســــرحيهم مع القوات املســــمحة واجلةالات املســــمحة  و يُ صــــمون لزها بأح وريقة 
 خرى، و ن توقل احتجـات  يم األو ـال بتهم امل  بـاألمع الووين حيثةـا مجـان يف ذلـا انتهـا  لمقـانون 
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ةية  ن تز   بالوامت ات اقية األمم املتحدة حلقوق حوومة الصومال االحتا ويدعوالدول الوات  التط يق، 
، واألمر الصــــــــــــــــاةر لع قيــاةة اجليش الووين 2012، وخط  العةــت املوقعــة يف لــام 1989الط ــت لعــام 

الصومال بشأن  اية حقوق الط ت ق ت العةميات ويف  الزائها وبعدها، وإترااات التش يت املوحدة بشأن 
ة تعايا الوار القانوين والتز ي ح حلةاية األو ال، لا يف ذلا لع لمم ضــــــرور  ويشلللللددتســــــميم األو ال، 

 وريق االنضةام إىل التوتومجولني االختياريني املمحقني بات اقية حقوق الط ت؛ 
جبهوة حوومة الصـــــــــومال االحتاةية والواليات األلضـــــــــاا يف االحتاة والومجاالت يشللللللليد  - 18 

ها يف العةت النسـاين يف تقدمي املعونة إىل مع هم يف  م  احلاتة، النسـانية التابعة ل مم املتحدة وشـرمجائ
، 2019 يم الشــرمجاا، لا يف ذلا اجلهات املاحنة، لمم موااــمة ب ل اجلهوة النســانية يف لام  ويشللج 

ويديع بقوة  ح إســـــااة الســـــتعدام املســـــالدات النســـــانية  و  ح لرقمة هلا، لا يف ذلا االلتدااات لمم 
بأن تســـة   يم األوراف بالواـــول الوامت واآلمع  مطالبته ويكرريف اجملالني النســـاين والط ، العاممني 

والسريم ةون لوائق و ن تيسر ذلا مع  تت إيصال املعونة يف الوقت املزاس  إىل احملتاتني يف  يم  حناا 
يش غا القانونية وإتالة الصـــــــومال لا يتةاشـــــــم مم امل اة  النســـــــانية، لا يف ذلا لت ت ويا نقا  الت ت

 لمم  أية احملاس ة السميةة يف سياق تقدمي الدلم النساين الدول؛  ويشددالعق ات الةارية، 
مع استةرار لةميات التتا القسرح لمزاتحني يف الصومال،  لع قمقه الشديديعرب  - 19 

 ويهيبلمم ضــــرورة  ن توون  ح لةمية إتتا مزســــجةة واألور  الووزية والدولية ذات الصــــمة،  ويشلللدد
إلوومة الصــــــــــومال االحتاةية والواليات األلضــــــــــاا يف االحتاة و يم اجلهات ال المة ذات الصــــــــــمة  ن جتد 

اتحني العوةة الطولية حموالً لةمية ةائةة ملشــــــومة الزاوو، و ن هتيو الظروف املواتية اليت تتي  لتتئني والز
 واآلمزة واملستدامة اليت حت ظ مجرامتهم، بدلم مع اجملتةم الدول؛

لمم حوومة الصــــــــــومال االحتاةية لتوقيعها لمم ات اقية حقوق األشــــــــــعا  ذوح يثني  - 20 
، 2018اللاقة وملصـاةقتها لمم مشـروع القانون املتعمق بالومجالة الووزية لالاقة يف مجانون األول/ةيسـةت 

لمم ضـــرورة تعجيت حوومة الصـــومال االحتاةية بتعيني  لضـــاا امل وضـــية الووزية حلقوق النســـان  ويشللدد
حوومة الصومال  ويدعولمم  ساس اجلدارة، وبإنشاا احملوةة الدستورية وت عيت اجملم  األلمم لمقضاا، 
 اجلرائم اليت تزطوح لمم االحتاةية إىل تز ي  التشــــــــــــــريعات الرامية إىل  اية حقوق النســــــــــــــان والتحقيق يف

انتهامجات  و جتاوتات ماســة إلقوق النســان وانتهامجات القانون الدول النســاين والعزل اجلزســد والعزل 
حوومة الصـــــــــــــــومال االحتاةية لمم  ويحثالقائم لمم نوع اجلز  يف ظروف الزااع وإىل متحقة اجلزاة، 

شــرت  وخطة العةت الووزية ملواُحة العزل اجلزسـد يف التعجيت، بدلم مع األمم املتحدة، بتز ي  ال يان امل
إىل بعثة األمم املتحدة  ن توااـــــــــــــــت تقدمي املشـــــــــــــــورة التقزية والدلم يف جمال بزاا  ويطلبظروف الزااع، 

القدرات إىل امل وضـــــــية الووزية حلقوق النســـــــان، و ن توااـــــــت ةلم حوومة الصـــــــومال االحتاةية يف تعايا 
 الصومال؛ و اية حقوق النسان يف 

إىل األمم املتحدة وحوومة الصومال االحتاةية والواليات األلضاا يف االحتاة  ن يطلب  - 21 
ترالد اآلالار الســـــــــــــــم ية الزا ة لع ت ا املزاخ وغاه مع الت اات اليوولوتية والووارث الط يعية، مع بني 

ل القيام بعةميات تقييم لمةعاور لوامت  خرى، ُيةا تز  ه مع برامج يف الصـــــــومال، لا يف ذلا مع خت
إىل األمني العام تاويده لعمومات  ويطلب كذلكووضم اسرتاتيجيات لةارة املعاور تتعمق هب ه العوامت، 

 لع ه ه التقييةات يف التقارير اليت يوم ل بتقدميها، حس  االقتضاا؛
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تز ي  ه ا القرار، و ن  إىل األمني العام  ن يطمم جمم  األمع بانتظام لمم حالةيطلب  - 22 
حيدة التقدم احملرت اــــو  حتقيق األهداف الســــياســــية الرئيســــية والبت  لع ذلا التقدم، لا يف ذلا مع 
ختل تقدمي إحاوات شــــــــــــ وية لع املســــــــــــتجدات وما ال يقت لع  ربعة تقارير خطية، لمم  ن يقدم  ول 

 ا؛ يوما بعد ذل 90مث مجت  2019 يار/مايو  15تقرير خطد إلمول 
  ن ي قد املسألة قيد نظره ال عمد. يقرر - 23 
 


