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 ،إن مجلس األمن 
 إىل مجيع قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن احلالة يف الصومال، إذ يشير 
 احرتامه لسيادة الصومال وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي ووحدته، من جديد وإذ يؤكد 
انتهــاتــات واــاوقات القــانون الــدوس حلقوا اإلنســــــــــــــــان وانتهــاتــات القــانون الــدوس  وإذ يدددين 

مجيع األطراف إىل التصـــــــــــــرف يف امتوال تاو للقانون الدوس حلقوا  وإذ يدعواإلنســـــــــــــا  يف الصـــــــــــــومال، 
ـــ ا   وإذ يشير كذلكاإلنسا  الدوس، اإلنسان والقانون  إىل استنتاجات الفريق العامل بشأن األطفال والنـ

 (،S/AC.51/2017/2املسلح يف الصومال )
وإذ يعرب عن بالغ ، وخارجه الصــــــومال داخلاهلجمات اليت تشــــــنها حرتة الشــــــ ا   وإذ يدين 

إقاء  وإذ يعرب كذلك عن القلققاء اخلســـــــــــــــائر يف  رواا املدني  مش اجمات حرتة الشـــــــــــــــ ا ، إ القلق
 األن اء الواردة عش قيادة وجود جهات فاعلة يف الصومال موالية لتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراا والشاو،

د قوات األمش بالشـــــــــجاعة اليت ي ديها  فراد بعوة ايقاد األفريقي يف الصـــــــــومال و فرا وإذ يشددددددديد 
على مســا ة بعوة ايقاد األفريقي  وإذ يثنيالصــومالية وما ي ولونه مش تيــحيات يف قتال حرتة الشــ ا ، 

 يف إرساء السالو وايستقرار الدائم  يف الصومال،
بــالــدعم الــوه يقــدمــه مملتــة األمم املتحــدة لتقــدل الــدعم يف الصـــــــــــــــومــال إىل بعوـة  وإذ يرحب 

 وإذ يرحب كذلكالصـــــــــــومال وبعوة األمم املتحدة لتقدل املســـــــــــاعدة إىل الصـــــــــــومال، ايقاد األفريقي يف 
الشـــــرتاء بالدعم الســـــياســـــي واملاس املقدو مش و  ومش ايقاد األفريقي ت  عوالمش  بالدعم الســـــياســـــي املقدو

يف اوا الصــــــدد إىل  ويتطلعبتوطيد العالقة بينهما،  الصــــــومال واألمم املتحدةبالت او  يرحب وإذالدولي ، 
 ،منص ه اضطال  ممول األم  العاو اخلاص اجلديد لشؤون الصومال مبهاو

على   ية وضـــــع الصـــــيةة النهائية لتســـــوية ســـــياســـــية  ـــــاملة ب  حملومة الصـــــومال  وإذ يشدددددد 
عية إىل   ية التنفيو الملامل للخطة اينتقالية املرا وإذ يشددددددددددديرايقادية والوييات ايقادية األعيـــــــــــــــاء، 
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للظروف والواضـــــــحة املواعيد املســـــــتهدفة )اخلطة اينتقالية( اليت قدد النقل التدراي للمســـــــؤوليات األمنية 
 بعوة ايقاد األفريقي إىل املؤسسات والقوات األمنية الصومالية، مش

على بعوة ايقاد  وإذ يثنيعش القلق ال الغ إقاء احلالة اإلنســـــــــــــــانية يف الصـــــــــــــــومال،  وإذ يعرب 
 فريقي ملا ت وله مش جهود يف س يل هتيئة الظروف املواتية إليصال املساعدة اإلنسانية،األ

على ضـــرورة  ن تيـــع حملومة الصـــومال ايقادية واألمم املتحدة اســـرتاتيجيات وافية  يشدددد وإذ 
لتقييم املخــــاطر وإدارهتــــا فيمــــا يتعلق بتةت املنــــاو، والتةتات اإليملولوجيــــة األخر،، والملوار  الط يعيــــة، 

 وإمملانية احلصول على الطاقة، وغت ذلك مش العوامل اليت تؤثر على استقرار الصومال،
املشــــرتذ الوه  جراحت ايقاد األفريقي واألمم املتحدة ل عوة ايقاد  بايســــتعرا  علما يحيط وإذ 

 وبال يان الصـــــادر عش للل الســـــلم واألمش التابع لالقاد األفريقي ،2019يف عاو  الصـــــومالاألفريقي يف 
 يار/مايو بشــأن بعوة  10بشــأن احلالة يف الصــومال، وبرســالة األم  العاو املؤرخة  2019 يار/مايو  9 يف

 ايقاد األفريقي،
  ن احلالة يف الصومال ي ت ال تشملل هتديدا للسالو واألمش الدولي ، وإذ يقرر 
 مبوجة الفصل السابع مش ميواا األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
حملومة الصــــــــــومال ايقادية والوييات ايقادية األعيــــــــــاء إىل القياو على وجه  يدعو - 1 
تقاسم  على ها( اتفاق1: )تتيمش ال بتسريع وتتة التقدو حنو التوصل إىل تسوية سياسية  املةايستعج

( إنشـــــــــاء اياتل ل دارة 2يف تنقيح الدســـــــــتور ايقاده املؤق ، )ايتفاا ا او ليملر وتالســـــــــلطة واملوارد 
ملومة الصــــومال حب ويهيب كذلك ( قديد  دوار ومســــؤوليات املؤســــســــات األمنية الصــــومالية 3والرقابة، )

ايقادية والوييات ايقادية األعيـــــاء اإلســـــرا  بالتخطيت األمت لالنتخابات، بالتنســـــيق مع بعوة ايقاد 
األفريقي يف الصـــــــــــــــومال ومملتة األمم املتحدة لتقدل الدعم يف الصـــــــــــــــومال وبعوة األمم املتحدة لتقدل 

 ـــــــاملة للجميع وســـــــلمية وحرة ون يهة على  املســـــــاعدة إىل الصـــــــومال، مبا يف ذلك إتاحة إجراء انتخابات
  2020/2021 ساس صوت واحد للشخص الواحد يف الفرتة 

 ن القيـــــــــــــاء على التهديد الوه تشـــــــــــــملله حرتة الشـــــــــــــ ا  وغتاا مش مجاعات  يؤكد - 2 
حبملومة الصومال ايقادية  يهيباملعارضة املسلحة لش يتأتى بالوسائل العسملرية وحداا، ويف اوا الصدد 

والوييات ايقادية األعيـــــــــــــاء وبعوة ايقاد األفريقي واألمم املتحدة والدول األعيـــــــــــــاء يف األمم املتحدة 
 العمل معا مش  جل ات ا  هنج  امل إقاء األمش 

على التوصية الواردة يف ايستعرا  املشرتذ  ويشددإىل تأييدحت للخطة اينتقالية،  يشير - 3 
بأن يُنظر إىل املهاو واألولويات ايســــرتاتيجية ل عوة ايقاد األفريقي يف املقاو األول يف ســــياا  2019او لع

 املرحلة اينتقالية 
على ضــرورة ات ا  هنج منســق ومتســق إقاء اإلصــالحات الســياســية واألمنية اليت  يشدددد - 4 

 :يهيبقوداا الصومال، وبالتاس ي
ي يف الصــــومال وبعوة األمم املتحدة لتقدل املســــاعدة إىل الصــــومال ب عوة ايقاد األفريق ) ( 

ومملتة األمم املتحدة لتقدل الدعم يف الصومال وحملومة الصومال ايقادية والوييات ايقادية األعياء 
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قيادة التنسـيق والتعاون على مجيع املسـتويات، مبا يف ذلك مش خالل منتد، التنسـيق للقيادات العليا وةلية 
 النهج الشامل إقاء األمش 

بالشـــرتاء الدولي  واإلقليمي  القياو، بالتنســـيق مع بعوة األمم املتحدة لتقدل املســـاعدة  ) ( 
إىل الصــــومال ومش خالل ةلية النهج الشــــامل إقاء األمش، بتنســــيق وقســــ  مواءمة دعمهم املقدو إىل بعوة 

مش والتممل  مش تنفيو اخلطة اينتقالية، مبا يف ذلك ايقاد األفريقي وإىل الصــــــــــومال ثشــــــــــيا مع ميواا األ
 فيما يتعلق بالتوجيه والتدرية واملعدات وبناء القدرات، ودفع  جور قوات الشرطة والقوات العسملرية 

حبملومـة الصـــــــــــــــومـال ايقـاديـة والوييـات ايقـاديـة األعيــــــــــــــــاء وبعوــة ايقـاد األفريقي  )ج( 
اد األفريقي والشــــرتاء املعني  قيادة التخطيت املشــــرتذ والتنســــيق وت ادل الصــــومال واألمم املتحدة وايق يف

املعلومات على حنو  ـــــــــــــامل مش خالل ا،ليات املناســـــــــــــ ة، للتممل  مش ققيق م يد مش الفعالية يف تنفيو 
 اخلطة اينتقالية ورصداا 

ة يف تـل موقع األمنيــ ضـــــــــــــــرورة  ن تـأخـو مجيع اجلهــات املعنيــة يف ايعت ــار احلـالـة   يؤكد - 5 
و ن يتم قــديــد مواقع اخلفت التــدراي لقوات بعوــة ايقــاد  املواقع عنــد القيــاو بــأه عمليــة انتقــاليــة، مش

مع إيالء املراعـــاة الواج ـــة للحـــاجـــة إىل وـــايـــة املـــدني  والتخفي  و األفريقي بنـــاءل على تقييم للتهـــديـــدات 
على  ن مجيع العمليات اينتقالية ويشددددددددددد ا، حدة املخاطر ق ل  ية عملية عســــــــــــملرية و ثناءاا وبعدا مش

ين ةي  ن يتم ايتفاا عليها ب  بعوة ايقاد األفريقي وقوات األمش الصـــــــــــومالية والســـــــــــلطات الصـــــــــــومالية 
املشــــمولة يف عمليات صــــنع القرار ايســــرتاتيجية والعملياتية ومع األمم املتحدة والشــــرتاء الدولي  ا،خريش 

الدور األســـــــــــاســـــــــــي الوه تقوو به الشـــــــــــرطة وقطا  العدل يف جهود ققيق  كيدويعيد تأعند ايقتيـــــــــــاء، 
 ايستقرار والتحيت لالنتخابات وإجرائها 

 ن توّجه ترتي اا، بدعم منســــــــــــــق مش ا تمع حملومة الصــــــــــــــومال ايقادية على يحث  - 6 
، مبا يتيح نقل قادرة وميســــــورة التمللفة ومق ولة وخاضــــــعة للمســــــاءلةالدوس، إىل تشــــــمليل قوات صــــــومالية 

املســؤوليات األمنية تدرايال مش بعوة ايقاد األفريقي يف الصــومال إىل املؤســســات األمنية الصــومالية ويهي  
  2020/2021حالةل مش ايستقرار تشتد احلاجة إليها إلجراء انتخابات الفرتة 

 
 بعثة االتحاد األفريقي في الصومال  
 األولويات والمهام  

 ن يأذن للدول األعيـــــاء يف ايقاد األفريقي مبواصـــــلة نشـــــر بعوة ايقاد األفريقي  يقرر - 7 
 ـــــــــــــــرطيا  1 040، مبا يف ذلك قواو مش  فراد الشـــــــــــــــرطة التابعة لل عوة  دناحت 2020 يار/مايو  31حىت 

إىل  1 000يشملون مخل وحدات مش الشرطة املشمللة، وخبفت مستو،  فراد ال عوة النظامي  مبا عددحت 
وتســـــــليم ثشـــــــيا مع اخلطة اينتقالية، ، 2020 فرباير/ ـــــــ ا  28حبلول  فردا 19 626 قصـــــــاحت  ســـــــتو،م

املســـــــــؤوليات إىل القوات األمنية الصـــــــــومالية، ما ن يقرر للُل األمش  ن يعد ل وتتة خفت القوات ةخوا 
على تشـمليل قوات قادرة قدرة الصـومال ايعت ار الشـرو  املنصـوص عليها يف اخلطة اينتقالية، مبا فيها  يف

وميســـورة التمللفة ومق ولة وخاضـــعة للمســـاءلة، وتولك التقييمات املشـــرتتة لتهديدات األوضـــا  يف امليدان 
اليت اريها ايقاد األفريقي/األمم املتحدة/حملومة الصـــــــــــومال ايقادية بالتنســـــــــــيق مع الشـــــــــــرتاء املعني ، 

ع مقرتحات، تستند إىل خطت حملومة الصومال ايقادية، ويدعو األمم املتحدة وايقاد األفريقي إىل وض
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 جل التعامل مع اجلوانة األمنية لالنتخابات القادمة، مبا يف ذلك ت ّ  ما إذا تان  اناذ حاجة إىل  مش
 قيادة مؤقتة يف  عداد  فراد الشرطة 

ة لتنفيو وييتها،  ن يأذن ل عوة ايقاد األفريقي باختاذ مجيع التدابت الالقم يقددددرر كذلك - 8 
يف إطــار ايمتوــال التــاو يلت امــات الــدول املشــــــــــــــــارتــة مبوجــة القــانون الــدوس، مبــا يف ذلــك القــانون الــدوس 
اإلنســا  والقانون الدوس حلقوا اإلنســان، وبايضــطال  بوييتها يف احرتاو تاو لســيادة الصــومال وســالمته 

 اإلقليمية واستقالله السياسي ووحدته 
 ن يأذن ل عوة ايقاد األفريقي بالعمل مش  جل ققيق األاداف ايســـــــــــــــرتاتيجية  يقرر - 9 

 التالية يف سياا اينتقال إىل قمل الصومال املسؤولية عش األمش، على النحو امل   يف اخلطة اينتقالية:
ات التســليم التدراي للمســؤوليات األمنية مش بعوة ايقاد األفريقي يف الصــومال إىل قو  ) ( 

  2021األمش الصومالية هبدف توس املؤسسات األمنية الصومالية قماو القيادة حبلول عاو 
احلد مش التهديد الوه تشــــملله حرتة الشــــ ا  وغتاا مش مجاعات املعارضــــة املســــلحة  ) ( 

 هبدف التوصل إىل صومال مستقر واقاده وذه سيادة وموحد 
ت األمش للعملية الســــــــــــياســــــــــــية على مجيع مســــــــــــاعدة قوات األمش الصــــــــــــومالية على توف )ج( 

املســــــــتويات، وجهود ققيق ايســــــــتقرار، واملصــــــــاحلة، وبناء الســــــــالو وتقدل الدعم املناســــــــة إىل الشــــــــرطة 
والســلطات الصــومالية لتهيئة بيئة ةمنة يف الفرتة الســابقة لالنتخابات هبدف تســليم املســؤوليات األمنية إىل 

 املؤسسات األمنية الصومالية 
 ن يـــأذن ل عوـــة ايقـــاد األفريقي يف الصـــــــــــــــومـــال بـــأن تيـــــــــــــــطلع بـــاملهـــاو التـــاليـــة  يقرر - 10 

 األولوية لتحقيق األاداف املوتورة: ذات
إقــامــة وجود مســـــــــــــــتمر يف القطــاعــات املنصـــــــــــــــوص عليهــا يف مفهوو عمليــات ال عوــة،  ) ( 

طار ال مت وامل ادئ إعطاء األولوية للمرات  الســــــــملانية الرئيســــــــية، وإعادة تشــــــــمليل ايمللها ضــــــــمش اإل مع
 التوجيهية احملددة يف اوا القرار 

توفت التوجيه واملســـاعدة لقوات األمش الصـــومالية، مبا يف ذلك توجيه القوات العســـملرية  ) ( 
 الصومالية يف لال اجلاا ية القتالية، وتوجيه الشرطة الصومالية وتدري ها، عند ايقتياء 

مبا فيها املفيــــــيُة إىل املناطق اليت ا اســــــرتداداا مش حرتة تأم  طرا اإلمداد الرئيســــــية  )ج( 
الشـــ ا ، بالتنســـيق مع اجلهات الفاعلة يف لال ققيق ايســـتقرار واملصـــاحلة، وخاصـــة طرقات اإلمداد اليت 
تملتسي   ية بالةة يف قس  احلالة اإلنسانية، مما قد يشمل ال يائع التجارية اليرورية لتل ية ايحتياجات 

اســـــــــية للمدني ، واملناطق ذات األ ية ال الةة لتوفت الدعم اللوجســـــــــيت ل عوة ايقاد األفريقي وطرا األســـــــــ
اإلمداد الرئيســــية اليت تدعم تنفيو اخلطة اينتقالية، مع التشــــديد على  ن الدعم اللوجســــيت يظل مســــؤولية 

 مشرتتة ب  األمم املتحدة وايقاد األفريقي 
الصــــومالية، حســــة ايقتيــــاء، يف ثمل  الســــلطات الصــــومالية  مســــاعدة قوات األمش )د( 

 داء مهامها املتعلقة باحلملم، مبا يف ذلك اجلهود اليت ت وهلا مش  جل ققيق ايســـــــــــــــتقرار، بالتنســــــــــــــيق  مش
قارة الداخلية والشؤون ايقادية واملصاحلة، والفريق املعت بتعايف ا تمعات احمللية وبست سلطة الدولة و  مع
 ساءلة، واملصاحلة وبناء السالو والتحيت لالنتخابات وتوفت األمش لل ىن التحتية الرئيسية وامل



S/RES/2472 (2019) 
 

 

19-08938 5/9 

 

القياو بعمليات اجومية حمددة األاداف تدعم اخلطة اينتقالية، مبا يف ذلك باي ـــــرتاذ  )اـ( 
مع قوات األمش الصـــــــــــومالية، مش  جل إضـــــــــــعاف وتعطيل حرتة الشـــــــــــ ا  وغتاا مش مجاعات املعارضـــــــــــة 
  املسلحة، واختاذ اإلجراءات الرامية إىل التخفي  مش التهديد الوه تشملله األجه ة املتفجرة اليدوية الصنع

إعادة تشــمليل بعوة ايقاد األفريقي، حســ ما تســمح به الظروف األمنية، دعما للخطة  )و( 
 لل عوة اينتقالية ولصاحل  فراد الشرطة يف حدود العدد األقصى مش األفراد املأذون به 

واية  فراداا ومرافقها ومنشـــــــــهتهتا ومعداهتا ومهامها، حســـــــــة ايقتيـــــــــاء، وتفالة  مش  )ق( 
 وحرية تنقل  فراداا و فراد األمم املتحدة الويش ييطلعون مبهاو صدر هبا تمللي  مش للل األمش 

تلّقي املنشــــــّق  على  ســــــاس مؤق ، حســــــة ايقتيــــــاء وبالتنســــــيق مع األمم املتحدة  )ا( 
 ومة الصومال ايقادية وحمل

دعم ومســــــــــاعدة حملومة الصــــــــــومال ايقادية والوييات ايقادية األعيــــــــــاء يف تنفيو  ) ( 
احلظر التاو لتصــــــدير الفحم مش الصــــــومال وتوثيق وتيســــــت عمليات تفتيع املعدات املصــــــاد رة على النحو 

  (2014) 2182مش القرار  6والفقرة  (2013) 2111مش القرار  18املطلو  يف الفقرة 
، بتحديث 2019إىل ايقاد األفريقي  ن يقوو، حبلول تشـــــــــــــــريش الوا /نوفمرب  يطلب - 11 

اينتقالية، بالتعاون الوثيق مع حملومة الصـــــــــــــــومال  ومواصـــــــــــــــلة تطوير املفهوو العاو للعمليات خالل الفرتة
 ايقادية واألمم املتحدة والشرتاء الرئيسي  

إىل ايقــاد األفريقي تع ي  التنســـــــــــــــيق العمليــاة فيمــا ب  وحــدات بعوــة ايقــاد  يطلدب - 12 
م هبا واملســاءلة ااحت األفريقي، وتع ي  قيادة الوحدات التمملينية لل عوة، مبا يف ذلك األصــول اجلوية، والتحمل

تفعيلها، وقيادة عمليات صـــــــــــــــنع القرارات العملياتية ق  قيادة تل مش قائد القطا  والقوة، وتفالة عمل 
 مجيع عناصر ثمل  القوة وعناصر مياعفة قدراهتا ق  قيادة قائد القوة 

األفريقي ( ل عوة ايقاد 2019التوصــــــــــية الواردة يف ايســــــــــتعرا  املشــــــــــرتذ )لعاو  يؤيد - 13 
يف اوا الصـــــــــــــــدد  ويؤيدبات ا  هنج تدراي حنو توفت القدر األمول مش املعدات يف حدود املوارد املتاحة، 
، مع مراعاة بيان 2019اعت او ايقاد األفريقي واألمم املتحدة إجراء استعرا  للمعدات حبلول ثوق/يوليه 

القــدرات العمليــاتيــة ل عوــة ايقــاد األفريقي وتع ي  احتيــاجــات الوحــدة ويف حــدود املوارد املتــاحــة بةيــة تع ي  
، ويشجع الدول األعياء على دعم ايقاد تدابتاا حلماية القوات مش  جل ايضطال  باملهاو املنوطة هبا

األفريقي يف مســــــــاعيه إىل حشــــــــد املوارد واملعدات املطلوبة، مبا يف ذلك مش خالل تقدل مســــــــا ات مالية 
  دوا ايستئما  ل عوة ايقاد األفريقيمقّيدة يف الصن غت

 ،اجلهود الرامية إىل نشــــر عناصــــر مدنية تابعة ل عوة ايقاد األفريقي إىل القطاعات يؤيد - 14 
  ية التشــــــــــةيل الملامل للعنصــــــــــر املد  مش  جل دعم املهاو العســــــــــملرية والشــــــــــرطية املنوطة بال عوة  ويؤكد

 ية واملتصلة باملرحلة اينتقالية والتصف
اســتمرار   ية اضــطال  قوات بعوة ايقاد األفريقي بوييتها يف الل ايمتوال التاو  يؤكد - 15 

لاللت امات الواقعة على عاتق الدول املســـــــــــــــا ة فيها مبوجة القانون الدوس، مبا يف ذلك ما يتعلق حبماية 
تحدة لتقدل املســـــاعدة إىل الصـــــومال املدني ، وخباصـــــة النســـــاء واألطفال، و  ية تعاوهنا مع بعوة األمم امل

ومملتة األمم املتحدة للدعم يف الصومال يف تنفيو سياسة بول العناية الواج ة يف مراعاة حقوا اإلنسان 

https://undocs.org/ar/S/RES/2111%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
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ســـــــــــــــياســـــــــــــــة بول العناية الواج ة )عند تقدل دعم األمم املتحدة إىل قوات  منية غت تابعة لألمم املتحدة 
ب عوة  ويهيباحل املتصـلة بالتحيـت للعمليات وإجرائها واسـتعراضـها   ثناء املر  (مراعاة حقوا اإلنسـان يف

رصـــــــــد التحقيقات الســـــــــريعة والشـــــــــاملة يف ايدعاءات حبصـــــــــول انتهاتات  ن تيـــــــــطلع بايقاد األفريقي 
ضمان  على و وااوقات القانون الدوس حلقوا اإلنسان وانتهاتات للقانون اإلنسا  الدوس واإلبالغ عنها 

فافية والســـــــــــلوذ واينيـــــــــــ ا  ومواءمة إجراءاهتا مع بعوة ايقاد األفريقي، مبا يف ذلك لالل معايت الشـــــــــــ
ال لدان املســـــــــا ة بقوات وبأفراد  ـــــــــرطة على  ويحث، ، ويهية بايقاد األفريقي  ن يملفل ذلكالتحقيق

تســـــــــــــــريع وتتة اجلهود اليت ت ـــوهلـــا يف التعـــاون مع ايقـــاد األفريقي واألمم املتحـــدة ألجـــل تع ي  فعـــاليـــة 
 التدابت  اوحت

إىل بعوة ايقاد األفريقي  ن تع ق اتســـــــــــــــاا اإلبالغ عش اخللية املعنية حبصــــــــــــــر  يطلب - 16 
وقليلها وايســـــــتجابة هلا يف مجيع القطاعات، و ن تتخو خطوات إضـــــــافية  اخلســـــــائر يف صـــــــفوف املدني 
  ية تفالة ت ادل املعلومات مع األطراف الفاعلة املعنية، مبا فيها األمم  ويؤكدلملفالة وضـــــع تدابت ،ف فة، 

العملياتية، املتحدة، وإدراجها يف تقارير بعوة ايقاد األفريقي وتيـــــــــــــــمينها يف امل ادئ التوجيهية واخلطت 
إىل ال لدان املســـــا ة بقوات وبأفراد  ـــــرطة تقدل الدعم الملامل هلوحت اخللية، بالتعاون مع اجلهات ويطلب 

 الفاعلة يف لايت املساعدة اإلنسانية وحقوا اإلنسان واحلماية 
  ية ســــياســــة بعوة ايقاد األفريقي اليت تقيــــي بعدو التســــامح إطالقا  من جديد يؤكد - 17 

إىل ايقاد األفريقي وال لدان املسا ة بقوات  يطلبء ايستةالل واينتهاذ اجلنسي ، ويف اوا الصدد، إقا
فرق األفراد، وإجراء تقييمات للمخاطر، وتقدل مجيع التدري ات املناســـــــ ة لألفراد، مش  جل وبأفراد  ـــــــرطة 

عاءات يف الوق  املناســـــــــــــة ملســـــــــــــاءلة واية الناج  الويش ي لةون عش ايعتداء عليهم، والتحقيق يف ايد
اجلنــاة، وإعــادة الوحــدات إىل  وطــاهنــا حيومــا وجــدت  دلــة موثوقــة على تور  تلــك الوحــدات يف ارتملــا  

إىل ايقاد األفريقي  ويطلب كذلك عمال ايســـتةالل  و اينتهاذ اجلنســـي  على نطاا واســـع  و معّمم، 
 العمل عش توة مع األمم املتحدة يف اوا الصدد 

اجلهود اليت ت وهلا ال لدان املســـــا ة بقوات وبأفراد  ـــــرطة ل يادة نســـــ ة  يشددددجع بشدددددة - 18 
ال عوة على ضـــــمان مشـــــارتة  ويحث تعي  النســـــاء يف صـــــفوف األفراد النظامي  يف بعوة ايقاد األفريقي،

 ارات اجلنســــــــانية النســــــــاء مشــــــــارتة تاملة وفعالة ولدية يف مجيع عملياهتا وعلى إدماج منظور يراعي ايعت
 مجيع مراحل تنفيو وييتها  يف
 

 الدعم اللوجستي والمالي  
مملتــة األمم املتحــدة لتقــدل الــدعم مش خالل واصــــــــــــــــل  ن يإىل األم  العــاو  يطلدب - 19 

ســـــــياســـــــة بول العناية الواج ة يف ثتول امتواي تاما للدعم اللوجســـــــيت للموعة عناصـــــــر وفت  الصـــــــومال ت يف
األفراد النظامي  يف بعوة األمم املتحدة لتقدل الدعم يف الصـــــــــومال وبعوة  ، لفائدةاإلنســـــــــانمراعاة حقوا 

عنصـــــــــرا مدنيا يف بعوة ايقاد األفريقي يف الصـــــــــومال، اســـــــــتنادا إىل  70ايقاد األفريقي يف الصـــــــــومال و 
مش قوات األمش  10 900، وملا عددحت (2015) 2245مش منطوا القرار  2األســـــــــــاس احملدد يف الفقرة 

الصــــومالية الويش ا إدماجهم ريفيا يف قوات األمش الصــــومالية، انســــجاما مع ايملل األمش الوطت، والويش 
 م ا رة اينتقالية  مع بعوة ايقاد األفريقي تدعم اخلطة و منسقة مشرتتة  يشارتون بنشا  يف عمليات 
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مع األم  العاو على  ن الرقابة واملساءلة، وخصوصا ايمتوال لسياسة بول العناية  يتفق - 20 
الواج ة يف مراعاة حقوا اإلنسـان سـيشـملالن حجر األسـاس للشـراتة ب  األمم املتحدة وايقاد األفريقي 

م  العاو  ن يملفل ايمتوال، إىل األ ويطلبوحملومة الصــــــــومال ايقادية والوييات ايقادية األعيــــــــاء، 
 ه دعم يقدَّو إىل القوات األمنية غت التابعة لألمم املتحدة، امتواي تاما لســـــــياســـــــة بول العناية الواج ة  يف
إىل مملتة األمم املتحدة لتقدل الدعم يف الصــــــــــــومال تع ي   ويطلب كذلكمراعاة حقوا اإلنســــــــــــان،  يف

رة فيما يتصــل بالدعم الوه يقدمه إىل بعوة ايقاد األفريقي وقوات قدرته على تفالة تنفيو الســياســة املوتو 
 األمش الصومالية 

إىل األم  العاو  ن يعمل على حنو وثيق مع ايقاد األفريقي لدعم تنفيو اوا  يطلب - 21 
فريقي القرار، مبا يف ذلك تقدل املشـــــــورة التقنية ومشـــــــورة اخلرباء بشـــــــأن  نشـــــــطة التخطيت ل عوة ايقاد األ

 ونشراا وإدارهتا ايسرتاتيجية وفقا لويية مملتة األمم املتحدة لد، ايقاد األفريقي 
 دعوته إىل اجلهات املاحنة اجلديدة تقدل الدعم إىل: يكرر - 22 
ايقاد األفريقي عش طريق توفت ثويل إضـــــــايف ألجور القوات واملعدات واملســـــــاعدة بعوة  ) ( 

 ،، على النحو املوصى به يف تقرير التمويل املشرتذ ب  ايقاد األفريقي واألمم املتحدةالتقنية اخلاصة بال عوة
 صندوقي األمم املتحدة ايستئماني  ل عوة ايقاد األفريقي واجليع الوطت الصوماس، ) ( 
املؤســـــــســـــــات على الصـــــــعيد الوطت وعلى مســـــــتو، املقاطعات مش  جل تطوير القطا   )ج( 

  (2015) 2246س، مبا يف ذلك بناء القدرات للشرطة ال حرية، مبا يتما ى مع قرار األمت الصوما
ضـــــــــــــرورة تع ي  إمملانية التن ؤ بتمويل عمليات دعم الســـــــــــــالو اليت يقوداا ايقاد  يؤكد - 23 

ا لل وفق  حملاو الفصـــــــل الوامش مش امليواا واســـــــتدامة  األفريقي بإذن مش للل األمش ومبوجة ســـــــلطة
األم  العاو وايقاد األفريقي والدول األعيـــــــــــاء على مواصـــــــــــلة اجلهود  ويشددددددددجعذلك التمويل ومرونته، 

حبوهم اجلاد لرتتي ات ثويل ال عوة، ةخويش يف ايعت ار ا موعة الملاملة للخيارات املتاحة لألمم املتحدة  يف
ألفريقي وايقاد األورويب والشــــــــــــرتاء ا،خريش ومراع  حلدود التمويل الطوعي، مش  جل وضــــــــــــع وايقاد ا

 ترتي ات لتأم  ثويل بعوة ايقاد األفريقي يف املستق ل 
 

 الصومال  
حملومة الصــومال ايقادية والوييات ايقادية األعيــاء على الوفاء بايلت امات يحث  - 24 

األمش املتفق عليه يف مؤثر لندن بشـــــــــأن الصـــــــــومال، مبا يف ذلك ايجتماعات الفصـــــــــلية احملددة يف ميواا 
 لل األمش الوطت، ووضــــع خطة مفصــــلة على مســــتو، ايملل القيادة العملياتية على املســــتو، ايقاده 
ت وعلى مستو، الوييات، ووضع خطة  املة لن   السالا والتسريح وإعادة اإلدماج، تسهم فيها الوييا

ايســــــــتمرار ايقادية األعيــــــــاء  وتشــــــــمليل قوات قادرة وميســــــــورة التمللفة ومق ولة وخاضــــــــعة للمســــــــاءلة و 
، ووضـــــــع قائمة مش  فراد القوات املســـــــلحة على املســـــــتو، ايقاده وعلى مســـــــتو، الوييات، نشـــــــراا يف
الشــــــــــرطة ايقادية ذلك القوات اإلقليمية اليت ســــــــــيتم إدماجها يف القوات املســــــــــلحة ايقادية  ويف  يف مبا

 و رطة الوييات 
على   ية اخلطوات اليت اختوهتا حملومة الصــــــــــــــومال ايقادية حنو إصـــــــــــــالا  يشدددددددددددد - 25 

املؤســـــــســـــــات وبناء القدرات يف قطا  األمش، مبا يف ذلك التســـــــجيل ال يومرته للجيع الصـــــــوماس الوطت، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2246%20(2015)


 S/RES/2472 (2019) 

 

8/9 19-08938 

 

تفاقات اليت توصـــــل  إليها احلملومة ايقادية ودفع املرت ات عش طريق التحويالت اإللملرتونية امل ا ـــــرة واي
والوييات ايقادية األعيـــاء إلنشـــاء دوائر اخلدمات الشـــرطية األســـاســـية يف مجيع  حناء الصـــومال، وذلك 

  املشمّلل على الصعيد ايقادهاجلديد العمل الشرطي إطار منوذج  يف
ايقاد األفريقي والشــرتاء بالســلطات الصــومالية  ن تتصــد،، بالتنســيق مع بعوة  يهيب - 26 

الدولي  وتيانات األمم املتحدة املعنية، للنقل غت املشــــــــــــــرو  لألســــــــــــــلحة الصــــــــــــــةتة واألســــــــــــــلحة اخلفيفة 
الصــــومال ولتملديل اوحت األســــلحة امل ع  ر  لالســــتقرار وإســــاءة اســــتخدامها، و ن تملفل إدارهتا وخت ينها  يف

 على حنو ةمش وفعال 
اهلاو للمشـــــــــــــــارتة الملاملة واملتســـــــــــــــاوية وا دية والفعالة جلميع الدور يؤكد من جديد  - 27 

الصومالي ، مبش فيهم النساء والش ا  واأل خاص ذوو اإلعاقة واأل خاص املشردون داخليا والالجئون، 
وبناء الســـــالو، واينتخابات والعمليات الســـــياســـــية وعمليات املصـــــاحلة، يف منع نشـــــو  الن اعات وحلها، 

 باإلسهاو المل ت الوه ميملش  ن يقدمه ا تمع املد  يف اوا الصدد  ويسلماألخر،، 
 للجميعماية احلعمل مع الشـــــــــرتاء املعني  لملفالة ية  ن تالصـــــــــومال بالســـــــــلطات يهيب - 28 

العن  اجلنســـــــي واجلنســـــــا ، مبا يف ذلك ايســـــــتةالل واينتهاذ اجلنســـــــيان والعن  اجلنســـــــي املتصـــــــل  مش
وتع ق التشـــــــــــــــريعات لدعم املســـــــــــــــاءلة وات املناســـــــــــــــ ة للتحقيق يف ايدعاءات تخو اخلط ن تبالن اعات، و 

تنفيو ال يان املشــــــرتذ وخطة  عمال العن  اجلنســــــي مبا يتســــــق مع القرارات ذات الصــــــلة، و ن تعّجل ب عش
  العمل الوطنية ململافحة العن  اجلنسي يف حايت الن ا 

 جل منع قتل األطفال وتشــــويههم  الســــلطات الصــــومالية إىل اختاذ إجراءات مش يدعو - 29 
واختطافهم وانيدام وإعادة انيدام واستةالهلم يف الن ا  املسلح ووقوعهم ضحية للعن  اجلنسي خالله 
ومســـــــــــــــاءلة اجلناة عش ذلك، وإىل وق  احتجاق  ه  طفال بتهم تتعلق باألمش الوطت مىت تعار  ذلك 

اختاذ إجراءات إىل و بوصـــــــــــــفهم ضـــــــــــــحايا يف املقاو األول، القانون الدوس الواجة التط يق ومعاملترهم   مع
اســـــــــــــــتنتاجات الفريق العامل املعت و  2018وخريطة طريق عاو  2012خطت عملها لعاو  تنفيو ل ج مش

 ( S/AC.51/2017/2باألطفال والن ا  املسلح يف الصومال )
 ويؤكداإلعرا  عش قلقه املســــــــتمر إقاء ارتفا  عدد الالجئ  واملشــــــــرديش داخليال،  يكرر - 30 

حملومة  ويشدددجع ن  ه عمليات إخالء ين ةي  ن تملون متســــقة مع األطر الوطنية والدولية ذات الصــــلة، 
 الصومال ايقادية على اينتهاء مش عملية التصديق على اتفاقية تم اي وتنفيو  حملامها بالملامل 

عش القلق الشديد مش استمرار األقمة اإلنسانية  ويعرب، (2018) 2417إىل قرارحت  يشير - 31 
يف الصومال وتأثتاا على  عة الصومال، ويشجع مجيع الشرتاء مبا يف ذلك اجلهات املاحنة على ايستمرار 

، ويديش بشـــــــدة اهلجمات ضـــــــد العامل  يف لال تقدل املســـــــاعدة 2019نية يف عاو يف بول اجلهود اإلنســـــــا
و ه إساءة استخداو للمساعدة اإلنسانية  ، مبا يف ذلك تلك اليت تشنها حرتة الش ا ،اإلنسانية وا ال الطيب

وائق مش  جل مطال ته  ن تسـمح مجيع األطراف بالوصـول الملامل وا،مش والسـريع دون ع ويكرر و عرقلة هلا، 
يتما ـــــى مع امل ادئ اإلنســـــانية،  إيصـــــال املعونة يف الوق  املناســـــة إىل احملتاج  يف مجيع  حناء الصـــــومال مبا

  على   ية احملاس ة السليمة يف سياا تقدل الدعم اإلنسا  الدوس ويشدد
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 اإلبالغ  
يوما، عش طريق  90إىل ايقاد األفريقي  ن ي قي للل األمش على اطال  تل  يطلب - 32 

األم  العاو، على تنفيو ويية بعوة ايقاد األفريقي، مش خالل ما ي يقل عش  ربعة تقارير خطية، على 
يف اوا الصـــــــــــــدد  ن يتم  كذلك ويطلب، 2019ة / غســـــــــــــطل  15 ن يقدو  وهلا يف موعد  قصـــــــــــــاحت 

( العمليات املشــــــــرتتة دعما للخطة اينتقالية مبا يف ذلك اســــــــتخداو ةليات 1ل حمدد عش )اإلبالغ بشــــــــمل
( 3( املســـــائل املتعلقة باألداء، مبا يف ذلك القيادة واملراق ة والســـــلوذ واينيـــــ ا ، )2التنســـــيق وفعاليتها، )

قوات يف املواقع اليت ال( خطة إلعادة تشـــــــــــــــمليل 5( توفت املعدات، )4التدابت املتخوة حلماية املدني ، )
 يتقرر فيهــا اخلفت التــدراي للقوات بنــاءل على تقييم للتهــديــدات اليت تتعر  هلــا بعوــة ايقــاد األفريقي،

 يوما  90التقرير الوه يةطي  ول  يفوذلك 
ع للل األمش بانتظاو على تنفيو اوا القرار يف تقاريرحت إىل األم  العاو  ن يطلر  يطلب - 33 

اإلبالغ  كذلك يطلب الصــــــــــــــــدد اـوا يف، و (2019) 2461مش القرار  22الـدوريـة املطلوبـة يف الفقرة 
 24بت ذات األولوية احملددة يف الفقرة عدد وقدرة قوات األمش الصـــــــومالية، والتقدو احملرق بشـــــــأن التدا عش

  ـــــــــــهر  6مش املنطوا، وتنفيو ســـــــــــياســـــــــــة بول العناية الواج ة يف مراعاة حقوا اإلنســـــــــــان، واإلبالغ تل 
التدابت احملددة املتخوة ل يادة مســــاءلة وفعالية و ــــفافية الدعم املقدو مش مملتة األمم املتحدة لتقدل  عش

اد األفريقي يف الصــــــــــــــومال وبعوة األمم املتحدة لتقدل املســــــــــــــاعدة إىل الصــــــــــــــومال إىل بعوة ايق الدعم يف
 الصومال وقوات األمش الصومالية 

اعت او للل األمش على إبقــاء تشـــــــــــــــمليلــة بعوــة ايقــاد األفريقي قيــد  يؤكدد من جدديدد - 34 
بةية تقدل  ،2021تانون الوا /يناير   31باألم  العاو إجراء تقييم مســــــتقل، ق ل  ويهيبايســــــتعرا ، 

، مبا يف ذلك دور 2021خيارات إىل للل األمش بشـــــــــــــــأن املشـــــــــــــــارتة الدولية يف الصـــــــــــــــومال بعد عاو 
 املتحدة وايقاد األفريقي والشرتاء الدولي   األمم

  ن ي قي املسألة قيد نظرحت الفعلي. يقرر - 35 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2461%20(2019)

