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 ،إن جملس األمن 
 إىل مجيع قراراته السابقة وبياانت رئيسه بشأن احلالة يف الصومال، إذ يشري 
حرتامه لســيا ة الصــومال ولســإلمته اةقويسية وا ــتقإلله الســيا ــ  ووحدته، ا وإذ يؤكد من جديد 

عوى أمهية العسل من أجل منع تداعيات املنازعات اةقويسية املزعزِعة لإل ــــــــتقرار من ا متدا   يشدددددددد وإذ
 إىل الصومال،

د، عن  عســه حلمومــة الصـــــــــــــــومــال ا ةــا إــة يف جاو اــا الراميــة إىل إعــا ة بنــا  ال وــ وإذ يعرب 
 وإذ يعرب كذلكوممافحة خطر اةرااب والتصدي لتدفق األ وحة غري املشروعة واجلساعات املسوحة، 

أبن إمفــل نيما احلمومــة ا ةــا إــة من ةقيق توــن األاــدار عن لرإق ح ر األ ـــــــــــــــوحــة  عن اعتزامــه
 ،رارأحمام ح ر األ وحة يف اذا الق املفروض يف اذا القرار، وإذ إإلحظ اعتزامه ت يان مجيع

عن عسيق القوق وإذ يعرب اهلجسات اليت شنتاا حركة الش اب يف الصومال وخارجه،  وإذ يدين 
إزا  ما تشــموه حركة الشــ اب من  دإد خطري ومســتسر لوســإلم واألمن وا  ــتقرار يف الصــومال واملنطقة، 

عن عسيق وإذ يعرب كذلك    ــــــــيسا من خإلل ا ــــــــتألداماا املتزاإد ليجازة املتفجرة اليدوإة الصــــــــنع، 
ة يف العراق والشــــــــــــــام  تن يم الدولة القوق إزا  ا ــــــــــــــتسرار وجو  مجاعات مرت طة بتن يم الدولة اة ــــــــــــــإلمي

 ،اة إلمية املعرور أإضا اب م تن يم  اعش( يف الصومال
ضــــرورة التصــــدي بسيع الســــ ل، وفقا مليحاق األمم املتحدة وأحمام القا ون  وإذ يؤكد من جديد 

ئا والقا ون الدويل، مبا يف ذلن ما إنط ق من أحمام القا ون الدويل حلقوق اة سان والقا ون الدويل لإلج
 الدويل اة ساين، ليخطار اليت  د  السإلم واألمن الدوليا من جرا  األعسال اةراابية،

أي تدفقات من إمدا ات األ ــــوحة والذخرية إىل الصــــومال وعها يف ا تاار حل ر تورإد  وإذ يدين 
عات املرت طة بتن يم الدولة األ ــــوحة، مبا يف ذلن عندما تإ ي إىل تورإد إمدا ات إىل حركة الشــــ اب واجلسا

اة ــإلمية وعندما تقوض  ــيا ة الصــومال و ــإلمة أراضــيه، بودــخ ذلن  دإدا خطريا لوســإلم وا  ــتقرار 
 الصومال، ا تسرار التدفقات غري املشروعة لي وحة والذخرية من اليسن إىل وإذ يدين كذلكيف املنطقة، 
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 تفيد ا  ـــــتملإلل املتزاإد لوصـــــومال من جا   حركة عن القوق ال الغ إزا  التقارإر اليتوإذ يعرب  
الشــ اب وشــ مات اجلرملة املن سة عه الولنية، ألغراض الع ور والشــحن العابر يف عسويات ا سار ابلســوع 
غري املشــــــروعة وغري املســــــتوفية لوسعاإري وذات ا  ــــــتألدام املز وا، وإزا  اةإرا ات اليت إدر اا اذا ا سار 

عن القوق إزا  ا ــــــــــتسرار ورو  تقارإر عن الصــــــــــيد غري املشــــــــــرو  وإذ يعرب كذلك  اب، عوى حركة الشــــــــــ
احلمومة ا ةا إة، بدعم  يشدددددددد  إذ و ، يف املياا اخلاضـــــــــــعة لو إة الصـــــــــــومال امل وغ عنه وغري املن م وغري
 اجملتسع الدويل، عوى ضسان إددار تراخيص الصيد وفقا لوتشرإعات الصومالية املنا  ة، من

با احلمومة ا ةا إة والو ايت األعضــــــــــا  يف ا ةا   والتنســــــــــيقأمهية التعاون  يكرر أتكيدوإذ  
أن جناح  قل املســــــــــــإوليات األمنية من بعحة  وإذ يالحظ الو ايت ا ةا إة( وتنفيذ ايمل األمن الولين، 

ة ا  تقالية، أمر أ ـا   ا ةا  األفرإق  يف الصـومال إىل السـوطات الصـومالية، عوى النحو امل ا يف اخلط
 لصون السإلم وا  تقرار يف املنطقة،

ممار ــــات الفســــا  وتســــرإ  املوار  العامة إزا  ا ــــتسرار ورو  تقارإر بشــــأن يعرب عن القلق وإذ  
ابجلاو  اليت ت ذهلا احلمومة ا ةا إة لوحد من الفسا ، مبا يف ذلن  ن القا ون  يرحب وإذالصومال،  يف

، وابلتقدم الذي أحرزته احلمومة ا ةا إة يف تعزإز 2019أإوول/ ــــ تسه  21ة الفســــا  يف املتعوق مبمافح
احلمومة ا ةا إة  يدعو وإذ، إ ارة املالية العامة، وابألعسال اةجيابية اليت إناض هبا مركز اةبإلغ املايل

 دإلح،تسرإع وترية اةإىل موادوة إىل موادوة جاو اا الرامية إىل التصدي لوفسا  و 
أبشـــــــــــــــد الع ارات  وإذ يدينعن القوق ال الغ إزا  احلالة اة ســـــــــــــــا ية يف الصـــــــــــــــومال، وإذ يعرب  

لرر إعرقل التســويم انمن لوسســاعدات اة ســا ية، وأي اختإلس أو تســرإ  ألي أموال أو إمدا ات  أي
 ضد العاموا يف اجملال اة ساين، واملضاإقات املوجاة عنخالخمصصة ليغراض اة سا ية، وأعسال 

سا ي والت عن القوق ال الغ إزا  ا تشــار العنخ اجلنســ  واجلنســاين يف الصــومالوإذ يعرب كذلك  
بســ ل  اجلاو  اليت ت ذهلا من أجل التصــدي له،الســوطات الصــومالية عوى موادــوة تعزإز  يشدد   وإذ، فيه

 ،(2019  2467مناا تنفيذ تدابري تتألذ وفقا لوقرار 
 (S/2019/858)ا  املعين ابلصـــــــــــــــومـــال ابلتقرإر الناـــائ  لفرإق اخله  وإذ حييط علمددا م  التقدددير 

لعــــدم تعـــاون  القوق ال ــــالغعن وإذ يعرب ، (S/2019/616 وبتقرإر األما العــــام عن بعحــــة التقييم التقين 
بتعاون احلمومة ا ةا إة مع  يرحب وإذ اجلز  األكه من فرتة و إته، احلمومة ا ةا إة مع الفرإق خإلل

احلمومة ا ةا إة عوى ا خنراط مستق إل  حيث وإذفرإق التقييم التقين ومشاركتاا الفعوية فيه خإلل زايرته، 
إىل وإذ يشدددددري ، مســـــــار ملم ن نوم األمن من تقييم وردـــــــد ا متحال لن ام اجلزا ات بشـــــــمل أفضـــــــل يف
 بتمويخ دا ر عن نوم األمن، أفرقة اخلها  تعسل أن

تط يع العإلقات با إرإرتاي   عم إىل  ــــــــــعيا اةقويس  الصــــــــــعيد عوى امل ذولة ابجلاو يرحب وإذ  
عن القوق إزا  ا ـتسرار ورو  وإذ يعرب وجي ويت، مبا يف ذلن أي منازعات بشـأن احلدو  املشـرتكة بيناسا، 

 تقارإر تفيد بفقدان مقاتوا جي وتيا يف  احة القتال،
 نطقة،أن احلالة يف الصومال   تزال تشمل  دإدا لوسإلم واألمن الدوليا يف امل وإذ يقرر 
 مبوج  الفصل السابع من ميحاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
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ما تســـــــــتدرا حركة الشـــــــــ اب من اةإرا ات عن لرإق ا ـــــــــتألراا املوار  الط يعية،  يدين - 1 
ابةضــــــافة إىل سارة الفحم، مبا يف ذلن فرض ضــــــرائ  عوى سارة الســــــمر غري املشــــــروعة واة تاا الزراع  

ية،  إىل الفرإق أن جيري، ا ـــــــــــــــتنا ا إىل  ويطلبر ا عوى ختزإن املوار  و قواا، قد ويالحظ بقلقواملاشـــــــــــــــ
مدخإلت من احلمومة ا ةا إة وممت  األمم املتحدة املعين ابملألدرات واجلرملة، ةويإل جلسيع مصـــــــــــــــا ر 

 و ية، اةإرا ات اليت تعتسد عوياا احلركة، وأ ـــــــــــالي اا يف التألزإن والنقل، وجر  لن ساا الضـــــــــــرإ ية غري القا
 بشأن الصومال  الوجنة(؛ (1992  751إقدم توديات إىل الوجنة املنشأة عسإل ابلقرار  وأن

إىل احلمومة ا ةا إة توليد التعاون والتنســــــــــيق مع الدول األعضــــــــــا  األخر ،  يطلب - 2 
األخر  يف املنطقة، ومع الشــــــــــــــركا  الدوليا من أجل منع وممافحة نيوإل األعضــــــــــــــا   ــــــــــــــيسا الدول  و 

 (2019  2462 و (2014  2178و  (2001  1373 اتوقرار لاةراـــاب، مبـــا يف ذلـــن ا متحـــال 
يف تقـارإراا الدورإة إىل إىل احلمومة ا ةا إة أن تقـدم  ويطلبوالقوا ا احملويـة والدوليـة ذات الصـــــــــــــــوـة، 

 ملمافحة نيوإل اةرااب؛ اليت اختذ اةدإحا بشأن اةجرا ات احملد ة  جنةالو
احلمومة ا ةا إة إىل العسل، ابلتنسيق مع الو ايت ا ةا إة، من أجل اة را   يدعو - 3 

بتنفيذ ايمل األمن الولين، مبا يف ذلن القرارات املتعوقة بتموإن قوات األمن وتوزإعاا وقيا  ا والتحمم 
مســــإولية احلمومة  ويؤكدياا، واختاذ املزإد من اخلطوات لتنفيذ اخلطة ا  تقالية اليت إقو اا الصــــوماليون، ف

وأتميناا ا ةا إة عن كفالة إ ارة خمزوان ا من األ ــــــــــوحة والذخرية واملعدات العســــــــــمرإة األخر  وختزإناا 
تقف  أثر مجيع اــذا املعــدات واةمــدا ات مبــا يف ذلــن تنفيــذ   ــام إتي   وتوزإعاــا بطرإقــة مــأمو ــة وفعــالــة،
 العسمرإة إىل مستو  الوحدة؛

 أمهية قيام احلمومة ا ةا إة والو ايت ا ةا إة بتعزإز الرقابة املد ية عوى يكرر أتكيد - 4 
مجيع مإ ــــــــــــــســــــــــــــا ا األمنية، وتنفيذ إجرا ات منا ــــــــــــــ ة لوتحري عن  ــــــــــــــوابق مجيع أفرا  الدفا  واألمن، 

املســـــــإولا  توادـــــــل إخضـــــــا ابحلمومة ا ةا إة أن  ويهيبتحري املتعوق حبقوق اة ســـــــان، ذلن ال يف مبا
 ا تااكات القا ون الدويل، مبا فيه القا ون الدويل اة ســــــاين والقا ون الدويل حلقوق اة ســــــان، لوتحقيق عن

العام ل ذل العناإة إىل أمهية  ــيا ــة األما ويشري إلحقام قضــائيا حســ  ا قتضــا ، مو عوى وجه الســرعة 
مراعاة حقوق اة سان فيسا إتعوق ابلدعم الذي تقدمه األمم املتحدة إىل قوات األمن الصومالية  الواج ة يف

 وبعحة ا ةا  األفرإق  يف الصومال؛
دعم تنفيـــذ اخلطـــة ا  تقـــاليـــة اليت إقو اـــا الصـــــــــــــــومـــاليون إـــ أن ابجملتسع الـــدويل يهيددب - 5 

أمن دــــومالية نيحيوية  رتفة ذات مصــــداقية، مبا يف ذلن تقدا الدعم اةضــــايف تطوإر قوات  يفلوسســــاعدة 
إ ارة األ ــوحة والذخرية، مع الرتكيز بوجه  عوى والو ايت ا ةا إةلتطوإر قدرة احلمومة ا ةا إة واملنســق 

إتعوق  درات فيسا عم اهلياكل األ ا ية والتوزإع واملساعدة التقنية وبنا  القالتألزإن و و  التدرإ  خاص عوى
 والدعم يف التصدي خلطر األجازة املتفجرة اليدوإة الصنع؛ مبمافحة نيوإل اةرااب،

 
 حظر توريد األسلحة  

أن عوى مجيع الدول، ةقيقـا ملقـادــــــــــــــــد إقرار الســـــــــــــــوم وا  ـــــــــــــــتقرار  يؤكد من جديد - 6 
املعدات العســـــــــــمرإة الصـــــــــــومال، أن تنفذ ح را عاما وكامإل عوى مجيع عسويات تســـــــــــويم األ ـــــــــــوحة و  يف

لوصـــــومال، مبا يف ذلن ح ر نيوإل مجيع عسويات اقتنا  األ ـــــوحة واملعدات العســـــمرإة وتســـــويساا وتقدا 
املشـــورة التقنية واملســـاعدة املالية وغرياا من أشـــمال املســـاعدة والتدرإ  فيسا إتصـــل ابأل شـــطة العســـمرإة، 

https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2462%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2462%20(2019)
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املفروض يف ال داإة  نحوالخإلر ذلن  عوى   ــــــوا  بصــــــورة م اشــــــرة أو غري م اشــــــرة، إىل أن إقرر اجملوم
 (؛(2002  1425من القرار  2 و 1 اوالفقرت (1992  733من قرارا  5الفقرة  مبوج 

أن األ ـــــــــوحة واملعدات العســـــــــمرإة اليت تً ا  أو تورا  حصـــــــــرا  لتطوإر قوات األمن  يقرر - 7 
من  9وفقا لوفقرة  غري التابعة لوحمومة ا ةا إة الولنية الصـــومالية أو مإ ـــســـات قطا  األمن الصـــومالية

قرار   جيوز إعا ة بيعاا أو  قواا أو إاتحتاا لإل ـــــــــــتألدام ألي فر  أو كيان   إعسل يف دـــــــــــفور اذا ال
مإ ــســة من مإ ــســات قطا  األمن الصــومالية اليت بيع  هلا  خدمة يف قوات األمن الولنية الصــومالية أو

ة أو اةقويسية أو  ون ، أو غري اتبع لودولة أو املن سة الدوليأدـــإل ًور ت إلياا تون األ ـــوحة واملعدات أو
 ؛اةقويسية اليت ت يعاا أو تور  اا

أن عوى كل من احلمومة ا ةا إة، ابلتعاون مع الو ايت ا ةا إة،  يؤكد من جديد - 8 
 عوياا وبعحة ا ةا  األفرإق  يف الصــومال، توثيق وتســجيل مجيع األ ــوحة واملعدات العســمرإة اليت  ــيطرا

أو أثنا  تنفيذ و إتياسا، مبا يف ذلن تســجيل  و  الســإلح و/أو الذخرية والرقم إلار عسويات اجومية  يف
التســــــوســــــو  لمل مناسا، وتصــــــوإر مجيع األدــــــنار والعإلمات ذات األمهية، وتيســــــري قيام الفرإق بفحص 

 مجيع األدنار العسمرإة ق ل إعا ة توزإعاا أو تدمرياا؛
 

 قةاإلعفاءات واملوافقات واإلخطارات املسب ‘1’ 
 تشــــرإن الحاين/ 15أن ح ر األ ــــوحة املفروض عوى الصــــومال لن إســــري، ح   يقرر - 9 
، عوى عسويات تســـويم األ ـــوحة واملعدات العســـمرإة أو عوى إ ـــدا  املشـــورة التقنية وتقدا 2020 وفسه 

ن الملرض املســاعدة املالية وغرياا من أشــمال املســاعدة والتدرإ  املتصــل ابأل شــطة العســمرإة، حينسا إمو 
غري التابعة  مإ ـــــســـــات قطا  األمن الصـــــومالية وأمن ذلن حصـــــرا  تطوإر قوات األمن الولنية الصـــــومالية 

اب تحنا  ما إتعوق ابألدنار امل ينة يف املرفقا  من أجل توفري األمن لشع  الصومال، لوحمومة ا ةا إة
املالية وغرياا من أشمال املساعدة والتدرإ   ألخ واب  هلذا القرار وإ دا  املشورة التقنية وتقدا املساعدة

عوى النحو ذات الصــــوة املتصــــل ابأل شــــطة العســــمرإة اليت ختضــــع لوسوافقات وإجرا ات اةخطار املســــ قة 
 ؛17إىل  10الفقرات  امل ا يف
أن عسويات تســويم شــحنات األدــنار امل ينة يف املرفق ألخ هلذا القرار اليت إمون  يقرر - 10 
 مإ ـــــــــســـــــــات قطا  األمن الصـــــــــومالية وأا حصـــــــــرا او تطوإر قوات األمن الولنية الصـــــــــومالية الملرض منا

من أجل توفري األمن لشـــــــــــع  الصـــــــــــومال، تتطو  احلصـــــــــــول عوى موافقة  التابعة لوحمومة ا ةا إة غري
هلذا الملرض من ق ل احلمومة  تقدا لو  بعدالوجنة عوى أ ـــــــــــــــاس كل حالة عوى حدة،  مســـــــــــــــ قة من

ق ل اترإخ  ا ةا إة أو الدولة أو املن سة الدولية أو اةقويسية أو  ون اةقويسية اليت تقوم بتســويم املســاعدة،
 التسويم خبسسة أايم عسل عوى األقل؛

إ ـــــدا  و أن عسويات تســـــويم شـــــحنات األدـــــنار الوار ة يف املرفق اب  هلذا القرار  يقرر - 11 
التقنية وتقدا املســاعدة املالية وغرياا من أشــمال املســاعدة والتدرإ  املتصــل ابأل شــطة العســمرإة  املشــورة

اليت إمون الملرض مناا حصـــــــــرا او تطوإر قوات األمن الولنية الصـــــــــومالية من أجل توفري األمن لشـــــــــع  
دولـة أو املن سـة من ق ــل احلمومـة ا ةـا إـة أو الــالصـــــــــــــــومـال، تتطوــ  توجيــه إخطــارات لوعوم إىل الوجنــة 

ق ل اترإخ التســــــويم خبسســــــة أايم عسل  الدولية أو اةقويسية أو  ون اةقويسية اليت تقوم بتســــــويم املســــــاعدة،
 عوى األقل؛

https://undocs.org/ar/S/RES/733%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1425%20(2002)
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أ ــه جيوز لوــدول أو املن ســات الــدوليــة واةقويسيــة و ون اةقويسيــة إجرا  عسويــات  يقرر - 12 
إ ـــــــدا  املشـــــــورة التقنية وتقدا أو رفق اب  هلذا القرار تســـــــويم األ ـــــــوحة واملعدات العســـــــمرإة املدرجة يف امل

املســــاعدة املالية وغرياا من أشــــمال املســــاعدة والتدرإ  املتصــــل ابأل شــــطة العســــمرإة املألصــــصــــة حصــــرا  
يف حال  غري التابعة لوحمومة ا ةا إة، ألغراض املســـــاعدة يف تطوإر مإ ـــــســـــات قطا  األمن الصـــــومالية

ابلرفض يف غضـــــــــــــــون  ســـــــــــــــة أايم عسل عق  توق  إخطار من الدولة أو املن سة عدم اختاذ الوجنة قرارا 
ـــدوليـــة واةقويسيـــة و ون  ويطلدددبالـــدوليـــة واةقويسيـــة و ون اةقويسيـــة املور ِ ة؛  ـــدول أو املن ســـات ال إىل ال

إخ تار المن اذا الق يل ق ل  عسوياتاةقويسية القيام يف الوق   فســـــه ابإلغ احلمومة ا ةا إة بشـــــأن أي 
 خبسسة أايم عسل عوى األقل؛احملد  هلا 
أن احلمومة ا ةا إة تتحسل املســـــــــــــإولية الرئيســـــــــــــية عن لو  املوافقة من الوجنة  يقرر - 13 

، حســــــــ  ا قتضــــــــا ، بشــــــــأن أي عسويات تســــــــويم لي ــــــــوحة 11أو  10عن إخطاراا عسإل ابلفقرة  أو
ا املســاعدة املالية وغرياا من أشــمال املســاعدة إ ــدا  املشــورة التقنية وتقدأو بشــأن  ،واملعدات العســمرإة

 املوعد احملد  هلا ق لإىل قوات األمن الولنية الصـــــــومالية، وذلن  والتدرإ  املتصـــــــل ابأل شـــــــطة العســـــــمرإة
اجلاة  اةخطارات إن مل  أن تشـــــــــــسل  تفادـــــــــــيل عنلو ات املوافقة و وأن مجيع ، سســـــــــــة أايم عوى األقلخب

واملعدات العســـــــمرإة، وودـــــــفا لي ـــــــوحة والذخرية، مبا يف ذلن ةدإد  وعاا  املصـــــــنِ عة واملور ِ ة لي ـــــــوحة
وعياراا وكسيتاا، والتارإخ واملمان املقرتحان لوتســـويم، وكل املعوومات الإلزمة عن الوجاة املقصـــو ة ضـــسن 

 أو عن ممان التألزإن املقصو ؛ ،وحدات قوات األمن الولنية الصومالية
تســـــــــــــــوم أو املن ســة الــدوليــة أو اةقويسيــة أو  ون اةقويسيــة اليت أ ــه جيوز لوــدولــة  يقرر - 14 

وغرياا من أشمال املساعدة األ وحة واملعدات العسمرإة أو تسدي املشورة التقنية وتقدم املساعدة املالية 
 ،11أو  10عسإل ابلفقرة  إىل قوات األمن الولنية الصـــــــــومالية والتدرإ  املتصـــــــــل ابأل شـــــــــطة العســـــــــمرإة

 ، حســـــ  ا قتضــــا ،تقدم، كأليار بدإل، لو ا مســـــ قا لوحصـــــول عوى موافقة أو توجه إخطارا مســـــ قا أن
أ ه إن مل  لودولة أو املن سة الدولية أو اةقويسية أو  ون اةقويسية  ويقررابلتشــــــــــــاور مع احلمومة ا ةا إة، 

توجيه لو  املوافقة لولنية املنا ــــ ة  اخل احلمومة ا ةا إة باليت ختتار القيام بذلن إبإلغ ايئة التنســــيق ا
اةخطار املســــــــــ ق وتزوإد احلمومة ا ةا إة ابلدعم التقين فيسا إتعوق اجرا ات اةخطار عند املســــــــــ ق أو 
من الدول  اليت تتوقااات املســـــــــــــــ قة الو ات املوافقة واةخطار إىل الوجنة أن ةيل  ويطلبا قتضـــــــــــــــا ، 

 إىل ايئة التنسيق الولنية املنا  ة يف احلمومة ا ةا إة؛ ت الدولية أو اةقويسية أو  ون اةقويسيةاملن سا أو
تقوم بتســـــــــــــــويم  أن الــدولــة أو املن ســة الــدوليــة أو اةقويسيــة أو  ون اةقويسيــة اليت يقرر - 15 

ا من أشـمال املسـاعدة أ ـوحة ومعدات عسـمرإة وتسـدي املشـورة التقنية وتقدم املسـاعدة املالية وغريا أي
غري التابعة لوحمومة ا ةا إة  مإ سات قطا  األمن الصوماليةوالتدرإ  املتصل ابأل شطة العسمرإة إىل 

 أو إخطاراا، حســـــــ  ا قتضـــــــا ، الوجنةلو  املوافقة من  تمون مســـــــإولة عن 12أو  10عسإل ابلفقرة 
وعن  تقدا لوسســــاعدة أو التدرإ ، وأي إ ــــدا  لوسشــــورة أو لتون األدــــنار تســــويمأي عسويات شــــأن ب

 ؛املقرر لذلنتارإخ الأايم عسل عوى األقل من   سة القيام يف الوق   فسه ابإلغ احلمومة ا ةا إة ق ل
، أن تقـــــدم احلمومـــــة ا ةـــــا إـــــة إىل الوجنـــــة، 11 وأ 10 ةحيحســـــا تنط ق الفقر  يقرر - 16 

إوما بعد تســويم األ ــوحة واملعدات العســمرإة، إخطار ما بعد التســويم يف شــمل  30موعد   إتجاوز  يف
، إتضــــــــسن األرقام التســــــــوســــــــوية إىل قوات األمن الولنية الصــــــــومالية عسوية تســــــــويمأي إث ات خط  انيام 

انت الشـــــــحنات لي ـــــــوحة واملعدات العســـــــمرإة املســـــــواسة واملعوومات املتعوقة ابلنقل و ـــــــند الشـــــــحن وبيا
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قوائم التع ئــة، مع ةــدإــد ممــان التألزإن، وإســـــــــــــــو م أبمهيــة قيــام الــدولــة أو املن ســة الــدوليــة أو اةقويسيــة  أو
  ون اةقويسية املور ِ ة ابةجرا   فسه، ابلتعاون مع احلمومة ا ةا إة؛ أو

أن عوى الدولة أو املن سة الدولية أو اةقويسية أو  ون اةقويسية املور ِ ة  يؤكد من جديد - 17 
إخطار الوجنة بتســــــــويم املعدات العســــــــمرإة غري الفتاكة املألصــــــــصــــــــة حصــــــــرا لإل ــــــــتألدامات اة ســــــــا ية 

 ألغراض احلساإة، وذلن ق ل  سة أايم من اترإخ التسويم ولوعوم فحس ؛  أو
 تفيد عدم تقيد الدول كسا إن مل  اجرا ات اةخطار امل ينة التقارإر اليت يالحظ بقلق - 18 

 10الدول ابلتزاما ا عسإل اجرا ات اةخطار، املنصــوص عوياا يف الفقرات  ويذّكريف القرارات الســابقة، 
من أجل  يف  ــــــياق تقدا املســــــاعدةالدول عوى أن تت  ع إجرا ات اةخطار بدقة  كذلك وحيث، 17إىل 

 وحمومة ا ةا إة؛ل التابعةغري  طا  األمن الصوماليةتطوإر مإ سات ق
 

 االستثناءات ‘2’ 
 أن احل ر   إسري عوى ما إو   يؤكد من جديد - 19 
اةمدا ات من األ ــــــوحة أو املعدات العســــــمرإة أو تقدا املشــــــورة التقنية واملالية وغرياا  ( أ 

إستألدماا  ة املألصصة حصرا لم  إدعم هبا أومن أشمال املساعدة، والتدرإ  املتصل ابأل شطة العسمرإ
 أفرا  األمم املتحدة، مبا يف ذلن بعحة األمم املتحدة لتقدا املســــاعدة يف الصــــومال وبعحة ا ةا  األفرإق  يف

مفاوم ا رتاتيج  أحدث الصومال؛ والشركا  ا  رتاتيجيون ل عحة ا ةا  األفرإق  العاموون حصرا يف إلار 
 ةا  األفرإق  وابلتعـاون والتنســـــــــــــــيق مع بعحـة ا ةا  األفرإق ؛ وبعحـة ا ةا  األورو  ا اوعسويـات اعتسـدل

 ؛(2013  2111 أ( إىل   ( من القرار  10، وكل ذلن وفقا لوفقرة الصومال لوتدرإ  يف
واملعدات العســـــمرإة املألصـــــصـــــة حصـــــرا لتســـــتألدماا الدول اةمدا ات من األ ـــــوحة  ( ب 

املن سات الدولية واةقويسية و ون اةقويسية اليت تتألذ تدابري لقسع أعسال القردــــــــنة والســــــــطو املســــــــو   أو
عرض ال حر ق الة  واحل الصومال، بنا  عوى لو  احلمومة ا ةا إة الذي أخطرت به األما العام،  يف

ألذ من تدابري متسقا مع األحمام السارإة لوقا ون الدويل اة ساين والقا ون الدويل وشرإطة أن إمون ما إت
 حلقوق اة سان؛

اةمدا ات من املإلبم الواقية، مبا يف ذلن الســـــرتات الواقية واخلوذات العســـــمرإة، اليت   ا( 
موون يف نال إصــــــــــدراا إىل الصــــــــــومال بصــــــــــورة مإقتة موعفو األمم املتحدة وممحوو و ــــــــــائ  اةعإلم والعا

 املساعدة اة سا ية والتنسية واملوعفون املرت طون هبم،   تألدامام الشألص  فحس ؛
 خول الســــــــفن اليت ةسل األ ــــــــوحة واملعدات العســــــــمرإة ذات األغراض الدفاعية إىل    ( 

املوا ئ الصـــــــــــومالية يف زايرات مإقتة، شـــــــــــرإطة أن ت ل اذا األدـــــــــــنار عوى م  تون الســـــــــــفن يف مجيع 
 (؛(2015  2244من القرار  3وقات  وفق ما   ق أتكيدا يف الفقرة األ
 

 اجلزاءات احملددة املستهَدفني يف الصومال  
الذي فرض جزا ات  د ة املســــتادفا  (2008  1844إىل ما قررا يف القرار  يشدددري - 20 
الوذإن و ــــــــعا  طاق معاإري اة راا يف القائسة، وإشــــــــري  (2013  2093و  (2011  2002والقرارإن 

إىل أن معـــاإري اة راا  ويشدددددددددددري كددذلددك، (2018  2444و  (2012  2060 قرارإـــه إىل مـــا قررا يف
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واجلنســــــــاين التألطي  ألعسال تنطوي عوى العنخ اجلنســــــــ   - ون حصــــــــر  -القائسة تشــــــــسل أإضــــــــا  يف
 توجيااا أو ارتماهبا؛ أو

املسحوة اخلادـــة إىل املسحوة اخلادــــة ليما العام املعنية ابأللفال والنزا  املســــو  و يطلب  - 21 
من  7أن توافيا الوجنة ابملعوومات ذات الصـــــــــــــــوة، وفقا لوفقرة  املعنية ابلعنخ اجلنســـــــــــــــ  يف حا ت النزا 

مية ، وإدعو مفوضـــــية األمم املتحدة الســـــا(2011  1998من القرار  9والفقرة  (2010  1960 القرار
 حلقوق اة سان أن توايف الوجنة ابملعوومات ذات الصوة، حس  ا قتضا ؛

و ون املساس بهامج املساعدة  2020تشرإن الحاين/ وفسه  15أ  تسري، ح   يقرر - 22 
 (2008  1844من قرارا  3اة سا ية اجلاري تنفيذاا يف أماكن أخر ، التدابري املفروضة مبوج  الفقرة 

عوى  فع األموال أو توفري األدـــول املالية أو املوار  ا قتصـــا إة األخر  الإلزمة لضـــسان إإصـــال املســـاعدة 
اة ســـــــــــا ية اليت نيم احلاجة إلياا يف الصـــــــــــومال يف الوق  املنا ـــــــــــ  بوا ـــــــــــطة األمم املتحدة أو وكا  ا 

ا أو املن سات اة ســا ية اليت هلا مركز املراق  لد  اجلسعية العامة ليمم املتحدة، اليت املتألصــصــة أو برانا
تقوم بتقدا املســـــاعدة اة ســـــا ية، وشـــــركائاا املنف ذإن، مبا يف ذلن املن سات غري احلمومية املسولة بشـــــمل 

 ة لوصومال؛ثنائ  أو متعد  األلرار اليت تشارر يف خطة األمم املتحدة لإل تجابة اة سا ي
 

 حظر الفحم املفروض على الصومال  
يف ا تاار لوح ر التام املفروض سر  تصـــدإر الفحم من الصـــومال عسويات ل أييدين  - 23 

قرارا بشــــأن ح ر ا ــــتريا  وتصــــدإر الفحم الصــــومايل، عوى النحو  ويؤكد من جديدعوى تصــــدإر الفحم، 
من قرارا  21إىل  11والفقرات ‘( ح ر الفحم ’ (2012  2036من قرارا  22امل ا يف الفقرة 

 (2014  2182من القرار  15سدإد األحمام املنصـــــــــــــــوص عوياا يف الفقرة  ويقرر، (2014  2182
 ؛2020تشرإن الحاين/ وفسه  15ح  

لو ه أبن تقوم بعحة ا ةا  األفرإق  بدعم ومساعدة احلمومة ا ةا إة والو ايت يكرر  - 24 
ابل عحة أن تيسر الودول  ويهيبا ةا إة يف تنفيذ احل ر التام املفروض عوى تصدإر الفحم من الصومال، 

 املنت م لوفرإق إىل موا ئ تصدإر الفحم؛
لقوات ال حرإة املشرتكة لتعطيل تصدإر الفحم أمهية اجلاو  اليت ت ذهلا ا يؤكد من جديد - 25 

ممت  األمم املتحدة املعين ابملألدرات واجلرملة عوى موادـــــــوة العسل  ويشدددددد  وا ـــــــتريا ا من الصـــــــومال، 
احلمومة ا ةا إة والو ايت ا ةا إة، يف حدو  و إته احلالية وضـــــــــــــــسن إلار منتد  احملي  اهلندي  مع

توتئم الدول واملن سات الدولية املعنية من أجل وضـــــــع ا ـــــــرتاتيجيات ترم  إىل املعين ابجلرملة ال حرإة، ح  
تعطيل سارة الفحم الصـــومايل وا سار بملري ذلن من ال ضـــائع املشـــروعة وغري املشـــروعة اليت ملمن أن نيول 

 األ شطة اةراابية يف الصومال؛
 

 حظر مكوانت األجهزة املتف رة اليدوية الصن   
من تزاإد يف اهلجسات املنفذة عوى  يالحظهأن عوى مجيع الدول، يف ضـــــــــــــــو  ما  يقرر - 26 

حركة الشــ اب اب ــتألدام األجازة املتفجرة اليدوإة الصــنع، أن نينع القيام بصــورة م اشــرة أو غري م اشـرة  إد
ا طإلقا  ذا القرار إىل الصـــــــــــــومالهلاملرفق جيم  اجلز  األول من ب يع أو تورإد أو  قل األدـــــــــــــنار الوار ة يف

من جا   موالنياا املوجو إن خارا أراضــــــياا، أو اب ــــــتألدام الســــــفن أو الطائرات اليت  أراضــــــياا، أو من
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يســـــتألدم يف دـــــنع األجازة املتفجرة  ـــــانار أ لة كافية تح   أن الصـــــنخ املعين  إذا كا  ترفع أعإلماا، 
 ؛رض، أو مثة احتسال ك ري أبن إستألدم لذلن الملاليدوإة الصنع يف الصومال

أن تقوم الــدول، عنــد بيع أو تورإــد أو  قــل أحــد األدـــــــــــــــنــار املــدرجــة  يقرر كددذلددك - 27 
، 27وفقا لوفقرة  إىل الصـــــــومال ذا القرار بصـــــــورة م اشـــــــرة أو غري م اشـــــــرةهلاملرفق جيم األول من  اجلز  يف

 عسلعشــــر إوم ا خبسســــة التارإخ احملد  ةجرائا بعداخطار الوجنة بعسوية ال يع أو التورإد أو النقل املقررة 
الفقرة مجيع املعوومات ذات ذا عوى أمهية تضــــــــــــــسا اةخطارات املوجاة عسإل هب يشدددددددددددددعوى األكحر، و

الصوة، مبا يف ذلن الملرض من ا تألدام األدنار، واملستألدم الناائ  هلا، واملوادفات التقنية ليدنار 
 املقرر شحناا وكسيتاا؛

ابلدول األعضـــــــــــــــا  أن تتألذ التدابري املنا ـــــــــــــــ ة لوتشـــــــــــــــجيع عوى توخ  اليق ة  يهيب - 28 
جا   بوداهنا واجلاات من األفرا  اخلاضــــــعا لو إتاا والشــــــركات املســــــجوة يف أراضــــــياا أو اخلاضــــــعة  من

يت لو إتاا اليت تشـــارر يف بيع أو تورإد أو  قل  ـــإلئخ املتفجرات واملوا  املتفجرة املوجاة إىل الصـــومال ال
ملمن ا ـــــــــتألداماا يف دـــــــــنع األجازة املتفجرة اليدوإة الصـــــــــنع، مبا فياا األدـــــــــنار الوار ة يف اجلز  الحاين 

املرفق جيم، وأن ةتفظ بســـــــــــــــجإلت املعــامإلت وتوايف احلمومــة ا ةــا إــة والوجنــة والفرإق مبعوومــات  من
من ق ل أفرا  يف الصـــــــــومال، احلا ت املشـــــــــ واة لشـــــــــرا  تون املوا  الميسيائية أو ا  ـــــــــتقصـــــــــا  عناا  عن
تمفل تزوإد احلمومة ا ةا إة والو ايت ا ةا إة ابملساعدة املالية والتقنية المافية ةر ا  الضساانت  وأن

 املنا  ة لتألزإن املوا  وتوزإعاا؛
 

 فريق اخلرباء املعين ابلصومال  
 كـــــــا ون األول/  15أن جيـــــــد ، اعت ـــــــارا من اترإخ اختـــــــاذ اـــــــذا القرار، ح   يقرر - 29 
من  11، الفرإق املعين ابلصــــومال، وأن تضــــسن و إة الفرإق املاام املشــــار إلياا يف الفقرة 2020  إســــسه
إىل األما العــــام أن إوحق ابلفرإق خها   ويطلدددبمن اــــذا القرار،  1والفقرة  (2018  2444 القرار
عن اعتزامه  ويعرب؛ (2019  2467من القرار  11املســــــائل اجلنســــــا ية، نيشــــــيا مع الفقرة  تصــــــا يفخم

تشــــــــرإن  15ا ــــــــتعراض و إة الفرإق واختاذ اةجرا  املنا ــــــــ  فيسا إتعوق أبي نيدإد هلا يف موعد أقصــــــــاا 
 ؛2020الحاين/ وفسه 

احلمومة ا ةا إة عوى التعاون مع الفرإق لتيســري إجرا  املقابإلت مع األشــألاص  حيث - 30 
ويكرر احملتجزإن املشــــت ه يف كوهنم أعضــــا  يف حركة الشــــ اب وتن يم الدولة اة ــــإلمية يف العراق والشــــام، 

احلمومــة ا ةــا إــة عوى ا ـــــــــــــــتئنــار  وحيدثالتعــاون با الفرإق واحلمومــة ا ةــا إــة،  التدككيدد على أةيدة
 ون مزإد من لوصــومال  املرتق  تشــميوه التعاون المامل مع الفرإق، مبا يف ذلن ةدإد موعد لزايرة الفرإق

إىل  ويطلب، S/2006/997أمهية اضـــــــــــــــطإل  الفرإق بو إته وفقا ملا تنص عويه الوثيقة  ويالحظ، التأخري
إقدم إىل الوجنة تودــــــيات عن  ــــــ ل  عم احلمومة ا ةا إة يف نال إ ارة األ ــــــوحة والذخرية،  الفرإق أن

 ؛إشسل اجلاو  الرامية إىل إ شا  جلنة ولنية لي وحة الصملرية واأل وحة اخلفيفة مبا
جـــه إىل الـــدول واحلمومـــة ا ةـــا إـــة والو ايت ا ةـــا إـــة وبعحـــة لو ـــه املو  يكرر أتكيددد - 31 

احلمومــة ا ةــا إــة والو ايت  وحيثا ةــا  األفرإق  بتوفري املعوومــات لوفرإق ومســــــــــــــــاعــدتــه يف ةقيقــاتــه، 
ا ةا إة عوى تيســـــــــــري ودـــــــــــول الفرإق، بنا  عوى لو ات خطية إقدماا الفرإق إىل احلمومة ا ةا إة، إىل 

و عات أ ــوحة احلمومة ا ةا إة يف مقدإشــو وإىل مجيع ما لد  احلمومة ا ةا إة من أ ــوحة مجيع مســت

https://undocs.org/ar/S/RES/2444%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/2006/997
https://undocs.org/ar/S/2006/997
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وذخرية مســــتور ة ق ل توزإعاا، وإىل مجيع مرافق التألزإن العســــمرإة التابعة لوحمومة ا ةا إة يف قطاعات 
إة والو ايت ا ةا إة، اجليش الولين الصـــــومايل ومجيع األ ـــــوحة املصـــــا رة املوجو ة حبوزة احلمومة ا ةا 

والسساح ابلتقاط دور فوتوغرافية لي وحة والذخرية املوجو ة حبوزة احلمومة ا ةا إة والو ايت ا ةا إة، 
والودـــــــــول إىل مجيع  فاتر القيد و ـــــــــجإلت التوزإع املوجو ة حبوزة احلمومة ا ةا إة والو ايت ا ةا إة، 

 ييم تنفيذ اذا القرار؛بملية نيما نوم األمن من ردد وتق
 

 اإلبالغ  
أن إقدم إىل نوم األمن معوومات مستمسوة، يف موعد أقصاا  العام األما إىل يطلب - 32 

، بشـــــــــــأن التطورات يف املنطقة، مبا يف ذلن معوومات مســـــــــــتمسوة عن أي تطورات 2020نيوز/إوليه  31
 حنو تط يع العإلقات با إرإرتاي وجي ويت؛ أخر  مستجدة

 إىل الفرإق أن إقدم إىل الوجنة معوومات مســـتوفاة شـــاراي، مبا يف ذلن معوومات يطلب - 33 
مســـــــتوفاة شـــــــاموة ملنتصـــــــخ املدة، وأن إعرض عوى   ر نوم األمن، عن لرإق الوجنة، تقرإرا هنائيا حبوول 

 ؛1الش اب عسإل ابلفقرة إتضسن ةويإل إركز عوى العائدات املالية حلركة  2020تشرإن األول/أكتوبر  15
إىل منســــــــــــــق اةغاثة يف حا ت الطوارر أن إقدم تقرإرا إىل نوم األمن حبوول  يطلب - 34 

عن تقدا املســـــــاعدة اة ســـــــا ية يف الصـــــــومال وعن أي عوائق تعرتض  2020تشـــــــرإن األول/أكتوبر  15
 إإصال املساعدة اة سا ية يف الصومال؛

ــــــة أن تقــــــدم إىل نوم األمن، وفقــــــا لوفقرة إىل احلمومــــــة ا ةــــــا  يطلدددددب - 35  من  9إ
، تقرإرا حبوول (2015  2244من القرار  7وعوى النحو املطووب يف الفقرة  (2014  2182 القرار
، بشــــأن ايمل قوات األمن التابعة هلا 2020آب/أغســــطم  15وآخر حبوول  2020اإر شــــ اط/فه  15

وتموإناا وقواماا و شراا ووضع القوات اةقويسية وقوات امليويشيات، إضم يف شمل مرفقات تقارإر فرإق 
خطارات اة، وإتضــــــــــــسن (2014  2182من القرار  7التحقق املشــــــــــــرتر عوى النحو املطووب يف الفقرة 

أو ممان التألزإن واملعدات  املتعوقة ابلوجاة املقصــــــــــو ة ضــــــــــسن وحدات قوات األمن الولنية الصــــــــــومالية
أن إشـــــــــــار يف التقارإر املق وة إىل األرقام  ويطلبلد  توزإع األ ـــــــــــوحة والذخرية املســـــــــــتور ة،  العســـــــــــمرإة

يت وثقاا فرإق التحقق املشرتر مع ما إقابواا من بياانت السجإلت املتاحة اليت تور  التسوسوية لي وحة ال
 تفاديل توزإع األ وحة عوى قوات األمن؛

 أن إ ق  املسألة قيد   را. يقرر - 36 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
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 املرفق ألف
 األصناف اخلاضعة للموافقة املسبقة لل نة  

 
 الدفا  اجلوي احملسولة؛جو، مبا يف ذلن من ومات  -قذائخ  ط   - 1
مم، والقطع املصـــــسسة خصـــــيصـــــا هلذا األ ـــــوحة والذخرية  12.7األ ـــــوحة اليت إزإد عياراا عن  - 2

 املتصوة هبا؛
مإلح ة     إشــسل ذلن قاذفات الصــوارإخ المتفية املضــا ة لودابابت، محل قاذفات القنابل الصــاروخية 

 ت أو القنابل ال ندقية أو قاذفات القنابل اليدوإة(؛ آر   ج ( أو األ وحة اخلفيفة املضا ة لوداباب
 موم وذخري ا؛ 82مدافع اهلاون اليت إزإد عياراا عن  - 3
األ ــــــوحة املوجاة املضــــــا ة لودابابت، مبا يف ذلن القذائخ املوجاة املضــــــا ة لودابابت والذخرية  - 4

 والقطع املصسسة خصيصا هلذا األدنار؛
 سسة أو املعدلة خصيصا لإل تألدام العسمري؛ واأللملام واملوا  املتصوة هبا؛احلشوات واألجازة املص - 5
 أجازة التصوإ  املزو ة خبادية القدرة عوى الرؤإة الويوية؛ - 6
 الطائرات املصسسة أو املعدلة خصيصا لإل تألدام العسمري؛ - 7

رإــة أو األجنحــة الــدوارة تشـــــــــــــــســل املرك ــات ذات األجنحــة الحــابتــة أو األجنحــة احملو ‘ الطــائرات’مإلح ــة  
 األجنحة الدوارة املائوة أو األجنحة املائوة، أو لائرات اهلويموبرت. أو
 واملرك ات الهمائية املصسسة أو املعدلة خصيصا لإل تألدام العسمري؛‘ السفن’ - 8

رق تشــسل أي  ــفينة، أو مرك ة حوامة، أو زورق إســتألدم يف رقعة مائية دــملرية، أو زو ‘ الســفن’مإلح ة  
 ذي ا سياب مائ ، وايمل السفينة أو أجزا  ايمواا.

املرك ات املقاتوة املســـــــرية من  ون ليار  املدرجة بودـــــــفاا الفئة الرابعة من  ـــــــجل األمم املتحدة  - 9
 لي وحة التقويدإة(.
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 املرفق ابء
 املعدات اليت تتطلب إخطارا بشدددكن عمليات تسدددليمها إ  ألوات األمن الولنية الصدددومالية  

 غري التابعة للحكومة االحتاديةوموافقة الل نة فيما خيص مؤسسات ألطاع األمن الصومالية 
 ؛موم وذخري ا 12.7مجيع أ وا  األ وحة ذات عيار أقصاا  • 
 ، وال نا ق عدملة ا رتدا ، وذخري ا؛7قاذفة القنابل الصاروخية من لراز آر   ج   • 
 لوسعاإري أو املوادفات العسمرإة أو املعاإري الولنية املساثوة؛خوذات مصنوعة وفقا  • 
 الدرو  الواقية من الرداص أو املإلبم الواقية، عوى النحو التايل  • 

o املوادـــــفات  الدرو  الواقية من الردـــــاص أو املإلبم الواقية الوينة املصـــــنوعة وفقا لوسعاإري أو
 العسمرإة أو ما ملاثواا؛

تشــــسل املعاإري أو املوادــــفات العســــمرإة، كحد أ حل، موادــــفات احلساإة  مإلح ة   
 .من التش  

o تفوق  دــــفائ  الدرو  الصــــو ة الواقية من الردــــاص اليت توفر واإة من املقذوفات تعا ل أو
 ؛( أو ما إعا له يف املعاإري الولنيةNIJ 0101.06 July 2008املستو  الحالث  

 أو املعدلة خصيصا لإل تألدام العسمري؛ املرك ات الهإة املصسسة • 
 معدات ا تصا ت املصسسة أو املعدلة خصيصا لإل تألدام العسمري؛ • 
معدات ةدإد املواقع ابلن م العاملية لســـــواتل املإلحة املصـــــسسة أو املعدلة خصـــــيصـــــا لإل ـــــتألدام  • 

 العسمري.
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 املرفق جيم
 مكوانت األجهزة املتف رة اليدوية الصن   

 
املواد املتف رة وسدددددددددددال ف املتف رات واملعددددات املتصدددددددددددلدددة ابملتف رات والتكنولوجيدددا   

 الصلة هبا ذات
 

 اجلزء األول  
 املوا  املتفجرة، عوى النحو التايل، واخلإلئ  اليت ةتوي عوى ما ة أو أكحر من تون املوا   - 1

 ا ابلوزن(؛يف املائة من النيرتوج 12.5 يرتو  ويووز  الشاموة ألكحر من   أ( 
 (؛tetryl رتاما ثإلث   رتوفنيل محيل    ب( 

 السوع املتصوة ابملتفجرات  - 2
املعدات واألجازة املصــــــــــسسة خصــــــــــيصــــــــــا ل د  إشــــــــــعال املتفجرات بو ــــــــــائل كارابئية  ( أ 

 كارابئية  محل عد  اةلإلق، والصواعق، وأجازة اةشعال، واأل إلر املفجرة(. غري أو
 .3 و 2 و 1الفقرات  األدنار الوار ة يف “ا تألدام”أو  “إ تاا”الإلزمة من أجل  “التمنولوجيا” - 3
 

 اجلزء الثاين  

 املوا  املتفجرة، عوى النحو التايل، واخلإلئ  اليت ةتوي عوى ما ة أو أكحر من تون املوا   - 1
 (؛ANFOمزإج  رتات األمو يوم وزإ  الوقو    ( أ 
 ول؛ يرتوغويم ( ب 
 (؛PETNبنتاإرإحرإتول ترتا يرتات   (ا  
 ثإلث   رتوكووروبنزإن؛ (   
 (.TNTاثلث  رتات التولوإن   6و  4و  2 (ه  

  إلئخ املتفجرات  - 2
  رتات األمو يوم؛ ( أ 
  رتات ال وات يوم؛ ( ب 
 كوورات الصو إوم؛ ( ا 
 وض النيرتإن؛   ( 
 وض المهإ .  ه( 

 


