
 S/RES/2540 (2020)  األمــم المتحـدة 

  

 

 مجلس األمن 
 

Distr.: General 

28 August 2020 

 

 

 

 

20-11296 (A) 

*2011296*  

 ( 2020)  2540 قرار ال   
 2020آب/أغسطس  28الذي اتخذه مجلس األمن في   

  
 إن مجلس األمن، 

 إلى قراراته السابقة وبيانات رئاسته بشأن الحالة في الصومال،إذ يشير  

اإلقليمية واسـتقهله السـياسـي ووحدته، ودشـدة احترامه لسـياةة الصـومال ولسـهمته وإذ يؤكد من جديد   
على أهمية العمل من أجل منع التداعيات المزعِزعة لهســــــتقرار النا ــــــعة عن المناةعات اإلقليمية من ا متداة 

 إلى الصومال،

ــ ا ، و  ل  من وجوة  عن بالغ القلق وإذ يعرب  ــوله حر ة الشـــــــــــ ــتمر ال ا تشـــــــــــ من التهديد المســـــــــــ
الدولة اإلســـهمية في العراا والشـــاي  تنظيم الدولة اإلســـهمية، المعروس أ  ـــا باســـم   جماعات مرت طة بتنظيم

الهجمات التي تشــــــنها حر ة الشــــــ ا  في الصــــــومال والمنطقة، بما في فل  الهجوي ال ا ن    ويدين ةاعش(، 
  آخردن،  140 ــاصــا وة ــابة أر ر من  90وأســ ر عن مقتل أر ر من   2019 انون األول/ة ســم ر  28 في
تصــــــــميمه على ةعم  ويكرر تأكيد  من تزايد اســــــــتاداي األجهزة المت جرة الصدودة الصــــــــنع، يعرب عن القلق  وإذ

 الجهوة الشاملة الرامية إلى الحد من التهديد ال ا تشوله حر ة الش ا  في الصومال،

ال بالشـــــــــجاعة التي أبدتها قوات األمن الصـــــــــومالية وبع ة ا تحاة األفردقي في الصـــــــــوم وإذ يشيييييييد 
على مسـاهمة بع ة ا تحاة األفردقي في الصـومال  ويثني  والت ـحيات التي قدمتها في مواجهة حر ة الشـ ا ، 

ــومال،  ــتقرار ةائمصن في الصـــــــــ ــهي واســـــــــ بأن األمن ال ا توفره بع ة ا تحاة األفردقي  موإذ يسيييييييل  في بناء ســـــــــ
بالحاجة إلى ةداةة الك اءة وال عالية في الدعم الدولي  م كذلك ويسيل  الصـومال   يزال  شـول مسـاهمة   صرة،  في

المقدي للجهوة األمنية الصــومالية،   ســيما في أفق تولي المتســســات والقوات األمنية الصــومالية ةماي األمور  
 ،2021في مجال األمن في عاي 

 ا تقوي به بع ة األمم المتحدة لتقد م المســـــاعدة إلى الصـــــومال  على الدور األســـــاســـــي ال وإذ يشيييد  
ةعم حوومة الصـــومال ا تحاة ة والو  ات األع ـــاء في ا تحاة عن سردق إســـداء المشـــورة ا ســـتراتيجية  في

وب ل المســـــــاعي الحمصدة وبناء القدرات وتنســـــــصق الدعم المقدي من الشـــــــر اء الدولصصن، بما في فل   يما يتعلق  
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أن هــ ه الو  ــة موملــة لو  ــات بع ــة ا تحــاة األفردقي وفردق األمم المتحــدة القطرا  ويؤكيد ا نتاــابــات، بــدعم 
 على أهمية التنسصق  يما بصن الشر اء الدولصصن، ويشد والدعم المقدي من الشر اء الدولصصن اآلخردن، 

م المتحدة لتقد م المســــــــــاعدة  عن ةعمه الكامل للمم ل الااص لألمصن العاي ورئيس بع ة األم  وإذ يعرب  
ــومال ورئيس بع ة ا تحاة األفردقي  ــومال، وللمم ل الااص لرئيس م والـــــية ا تحاة األفردقي في الصـــ إلى الصـــ

 ،المتحدة  الجهوة الرامية إلى ةداةة تعزدز العهقات بصن حوومة الصومال ا تحاة ة واألمم ويشجع في الصومال، 

إلى نقـطة اتـااف القرار في إسار مـ اةرة    2020ار/مارس آف   25بو ــــــــــــــول الصــــــــــــــومال في  وإذ يرحب  
ــع  ويرحب كذلك  ال لدان ال قصرة الم قلة بالديون،  ــاة ة والمالية التي قاي بها الصــــومال وبوالــ باإل ــــهحات ا قتصــ

خطته اإلنمائية الوسنية التاســــــــــعة التي قامه علصها ه ه، بما في فل  التعاون بصن حوومة الصــــــــــومال ا تحاة ة 
واإلنمائية  إلى أن موا ـلة التعاون في اإل ـهحات السـياسـية واألمنية وإذ يشيير  ات األع ـاء في ا تحاة، والو  

 ،ستكون أمرا الروردا  ستي اء نقطة اإلنجاة المطلوبة في م اةرة ال لدان ال قصرة الم قلة بالديون وا قتصاة ة 

ــهي والح ا وإذ يؤكد    ــامل في بناء الســـ ــيما  أهمية األخ  بنهج  ـــ ــومال،   ســـ ــهي في الصـــ على الســـ
سردق منع نشــو  النزاعات ومعالجة أســ ابها الج ردة في جميع مراحل النزاا، وا الــطها باإل ــهحات   عن

 السياسية وا قتصاة ة واألمنية، وتعزدز التنمية ا جتماعية،

الشــرارة المعني في منتدى أ ــحا  المصــلحة الصــومالصون با لتزامات التي أعلنها وإذ يرحب كذلك  
لتسـردع اإل ـهحات في القطاا األمني واإل ـهحات ا قتصـاة ة والسـياسـية، و  سـيما    2019بالصـومال لعاي 

بــرجراء انتاــابــات حرة ونزدهــة  2020/2021 فترةتكردس النظــاي ا تحــاةا وال يــاي في الراميــة إلى ا لتزامــات 
ــدا ية،  ــومال ا تحاة ة  في اآلونة األخصرة بصنبالحوار ال ا جرى  وإذ يرحب أيضيييييي وفات مصـــــــ حوومة الصـــــــ

ــاء في ا تحاة،  ، 2020/2021 فترةعلى أن ا نتاابات، المقرر إجراؤها في   ويكرر التأكيدوالو  ات األع ـــــ
مراعية  أن تكون لدستور الصومال ا تحاةا المتقه، و  أن ت جرى وفقاو  ،ين غي أن تكون   افة و املة للجميع

الصــلة، وأن تســتند إلى توافق   للجنة الوسنية المســتقلة لهنتاابات والتشــردعات ال رلمانية فاتتماما لتو ــيات ا
ا تحاة ة، الصــومال راء واســع النطاا  شــمل جميع أ ــحا  المصــلحة المعنصصن، بما في فل  حوومة في اآل

 ـــــــاملة  تكون و موعدها في ت جرى أهمية عملية انتاابية   وإذ يؤكدوال رلمان، والو  ات األع ـــــــاء في ا تحاة، 
ــ ة ل ــياســــــي في الصــــــومالللجميع بالنســــ ــتقرار الســــ ا نتاابات تك ل  إلى أن طلعهت وإذ يكرر كذلك تأكيد ،هســــ

ــيا مع ا لتزامات ال برجراء انتاابات معلنة من  ةمن بعصد  المق لة في الصــــومال تم صل جميع الصــــومالصصن، تمشــ
 فق م دأ الصوت الواحد للشاص الواحد،و 

بالتقدي ال ا أ حرة في ا جتماعات التي ع قدت في اآلونة األخصرة بصن حوومة الصــــومال  يرحب وإذ  
ــاء في ا تحـاة،  على الحـاجـة الملحـة إلى التعـاون الكـامـل بصن حوومـة   ويشيييييييييد ا تحـاةـ ة والو ـ ات األع ــــــــــــ

ــاء في ا تحاة،  ــومال ا تحاة ة والو  ات األع ــ ــتوليات جميع األ وإذ يشييييرالصــ ــصن  إلى مســ سراس في تحســ
التعاون  أهمية ويؤكد  التعاون وا ناراط في المناقشات التي تقوةها حوومة الصومال ا تحاة ة في ةوسمردب، 

التقــدي في األولودــات الوسنيــة الرئيســــــــــــــيــة، بمــا في فلــ  تن صــ   يوــل األمن  إلحراة المزدــد من وتوافق اآلراء 
ــلطة والموارة، ومراجعة الدســـــتور، والنظاي المالي   الوسني، وا ت اا على نظاي ق ـــــائي اتحاةا، وتقاســـــم الســـ

 ا تحاةا، والتاطيط لهنتاابات الوسنية وةجراؤها،

، األمر ال ا  م ل خطوة هامة إلى 2020بســن قانون ا نتاابات في  ــ اط/ف راير  وإذ يرحب أيضي  
ن مع اللجنة الوسنية المســــتقلة  األماي، وبتســــودة ال رلمان ا تحاةا الصــــومالي لمســــائل رئيســــية معلقة، بالتعاو 
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لهنتاـابـات، بمـا في فـل  تحـديـد الـدوائر ا نتاـابيـة، وتوةدع المقـاعـد على الـدوائر ا نتاـابيـة، وتن صـ  حصــــــــــــــة 
ــومال، وتم صل بناةر و 30 ــاء التي التزي بها الصـــ ــومالصهند” في المائة من المقاعد للنســـ إلى  وإذ يشييييير، “ ـــ

ــب بعد ا ت اا على نموف  انتاابي ة مقراسي قابل أهمية تقد م الدعم من الجهات الم انحة في الوقه المناســـــــ
 للتن ص  وغصر مولف،

ــمان  وإذ يؤكد من جديد كذلك   ــاملة للجميع وا نتاابات الد مقراسية في الـــــ أهمية الســـــــياســـــــات الشـــــ
ر المســاءلة إساتن ص   على الحاجة إلى التعجصل ب ويشيد الســهي وا ســتقرار على المدى الطودل في الصــومال، 

ــاة ة واألمنيةالمت اةلة المت ق عليه ــية وا قتصـ ــياسـ ــومال  وإذ يدرك ، ، بما في فل  األهداس السـ أن حوومة الصـ
ا تحاة ة تقع علصها المســتولية األولى عن الوفاء بالتزامات الصــومال، بالتعاون الومصق مع الو  ات األع ــاء  

 في ا تحاة،

ــومال، وإذ يعرب   على  ويشيييييييد عن القلق من حا ت التأخصر في توسصد النظاي ا تحاةا في الصــــــــ
أهمية إحراة تقدي في األولودات الرئيسية، بما في فل  تقاسم السلطة والموارة، وتقاسم المستوليات عن األمن،  

ســـــــياســـــــية  مون  ومراجعة الدســـــــتور، والنظاي المالي ا تحاةا، وهي أمور تتطلب  لها التو ـــــــل إلى ات اقات 
 تشول أساسا للتشردع في ال رلمان ا تحاةا، أن

ــالحة الم  ولة في غالموةو ، وإذ يعترف   أهمية اســــــــــــتمرار الســــــــــــهي  ويؤكد من جديد  بجهوة المصــــــــــ
ــالحة في جوبا ند،  ــتقرار   ويشييييييد والمصـــــــ ــالحة المحلية في تحقصق ا ســـــــ على أهمية الحوار وعمليات المصـــــــ

أهمية الدور ال ياةا ال ا ت ــــــطلع به حوومة الصــــــومال ا تحاة ة  د كذلكوإذ يؤكد من جديالصــــــومال،  في
 اء،ومشار ة الو  ات األع اء في ا تحاة في جهوة التافيف من حدة التوترات والحوار ال ن  

ال ترة  في جص وتي في  “ ومالصهند”  بالمحاةمات الم ا رة التي جرت بصن قاةة الصومال ووإذ يرحب   
ــياســـــــية بصن الطرفصن  ويشيييييجع دران/يونيه، حز  15إلى   12من  على إجراء المزدد من المناقشـــــــات التقنية والســـــ
 أجل بناء ال قة وتعزدز التنسصق السياسي، من

ــتوى في إسار النهج وإذ يرحب   ــيط ا جتماعات الر يعة المســــــــ بزداةة التر صز على الحاجة إلى تنشــــــــ
ن والعدل المنشــــــــأة حدي ا في إ ــــــــه  قطاا األمن،  الشــــــــامل لألمن من خهل التقدي ال ا أحرةته لجنة األم

في فل  في ةفع مرت ات عنا ر قوات األمن بالوسائل اإللكترونية، وةةارة الموارة ال شردة، والتقدي المحرة   بما
في تن ص  نموف  الشـــــرسة الجديد، والتقدي األولي في تن ص  العمليات الـــــد حر ة الشـــــ ا  في  ـــــ صلي الســـــ لى،  

من حــدوم مزدــد من حــا ت التــأخصر في تن صــ   يوــل األمن الوسني، وفي تن صــ  الاطــة  قي  يعرب عن قل وإذ
ا نتقــاليــة التي  قوةهــا الصــــــــــــــومــالصون، والتي التزمــه حوومــة الصــــــــــــــومــال ا تحــاة ــة بتحــدي هــا بحلول نهــا ــة  

القوات   ، وفي إنشــاء قوات  ــومالية مقتدرة وغصر مول ة وخاالــعة للمســاءلة، وفي إةما 2020أيلول/ســ تم ر 
ــلحة ا تحاة ة،  ــي  وإذ يعرب كذلك عن القلق اإلقليمية في القوات المســــــ ــياســــــ مما يترتب على انعداي حوار ســــــ

ــاء في ا تحـاة من عواـقب تـن ر   وتزاـيد التوترات بصن حوومـة الصــــــــــــــومـال ا تحـاةـ ة وبع  الو ـ ات األع ــــــــــــ
 ن ص  إ هحات قطاا األمن،الحاجة إلى التعجصل بتويؤكد بتأخصر مجموعة من اإل هحات األمنية، 

الحاجة إلى تنســــــــــــصق الت اعل بصن جميع الجهات ال اعلة من أجل ا نتقال إلى  ياةة وإذ يكرر تأكيد   
، والم هوي ا ســــــــــتراتيجي لعمليات بع ة (2020   2520، تمشــــــــــيا مع القرار 2021أمنية  ــــــــــومالية في عاي 

، واألهـداس المحـدةة في الاطـة ا نتقـاليـة التي  قوةهـا  2021-2018ا تحـاة األفردقي في الصــــــــــــــومـال ل ترة 
ــتقل بهدس عرل خيارات على مجلس األمن   ويشيييد الصـــــومالصون،  في ه ا الصـــــدة على أهمية التقصيم المســـ

https://undocs.org/ar/S/RES/2520(2020)
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،  ، بما في فل  ةور األمم المتحدة2021منية في الصـــومال بعد عاي بشـــأن المشـــار ة الدولية في الترتص ات األ
وا تحاة األفردقي والشـر اء الدولصصن، على النحو المنصـوص عليه في قراره  و  سـيما ةور بع ة األمم المتحدة،

 شات  املة مع جميع الجهات ال اعلة المعنية،، وعلى الحاجة إلى إجراء مناق(2020  2520

من األةمات اإلنسانية المستمرة في الصومال نتيجة للنزاا ال ا سال أمده القلق   وإذ يعرب عن ب لغ 
تشـــــــــــــــول تحـدـ ا   19-أن جـائحـة  وفـصدوإذ ييدرك وتكرر ظواهر من ق ـصل الجـ اس والفي ــــــــــــــاـنات وغزو الجراة، 

في الصـومال، وللحالة ا جتماعية وا قتصـاة ة واإلنسـانية، و  ل  للتماسـ   إالـا يا  وعميقا  للمنظومة الصـحية 
ــم،  ــ ب تزايد الو ـــــــــ ــومالصصن وتزايد عدة  وإذ يعرب كذلك عن القلق ا جتماعي، بســـــــــ من عدة الهجعصن الصـــــــــ

ب يـاي حوومـة الصــــــــــــــومـال ا تحـاة ـة  ويرحيبالنـاةحصن وتزايـد احتيـاجـاتهم اإلنســــــــــــــانيـة وحـاجتهم إلى الحمـا ـة، 
ــاةـقة على اتـ ا ـية ا تحـاة األفردقي لحمـاـ ة ومســــــــــــــاعـدة الـناةحصن ةاخلـيا في في أفرد ـيا  اآلوـنة األخصرة ـبالمصــــــــــــ

حوومـة الصــــــــــــــومـال ا تحـاةـ ة إلى تن ـص  أحوـاي ا تـ ا ـية تن ـص ا   ـامه  وةحراة تـقدي  وإذ ييدع  اتـ ا ـية  مـ ا (، 
إةانته الشـديدة لهسـتهداس المتعمد   ؤكد من جديدوإذ يالتزامها بر جاة حلول ةائمة للناةحصن في الصـومال،  في

واألعيان المدنية في حا ت النزاعات  ، لعاملون في مجال تقد م المســــــــــــــاعدة اإلنســــــــــــــانية، بمن فصهم اللمدنصصن
ــوان   ــوان وعواق ها على الســ ــلحة في المناسق المأهولة بالســ ــوائي لألســ ــتاداي العشــ ــلحة، ف ــــه عن ا ســ المســ

ــومال إلى الكف عن ه ه الممارســــــــات وفقا  لتزاماتها بموجب جميع أ ويدع المدنصصن،  سراس النزاا في الصــــــ
بالجهوة التي ت  لها حوومة الصومال ا تحاة ة والو  ات األع اء في ا تحاة واألمم  ويرحب  القانون الدولي، 

لجهات ال اعلة  على ةداةة التعاون مع اويشيجع أبدته الجهات المانحة من تجاو  وةعم سـاي،  المتحدة، وبما
ــاني اـلدولـية والوسنـية للتافيف من حـدة الحـاجـة اآلنـية،  الحـاجـة إلى ةـداةة وتنودع  وإذ يؤكيد في المجـال اإلنســــــــــــ

القدرة على الصـموة، بما في فل  بالنسـ ة للناةحصن ةاخليا، من أجل الحد من الحاجة الطودلة   ا سـت مارات في
 ،مةومساعدة الصومال ليحقق التنمية المستدا األمد

اســتمرار انتهارات القانون الدولي اإلنســاني وا نتهارات والتجاوةات الماســة بحقوا اإلنســان،    وإذ يدين  
بوجه خاص من ا نتهارات والتجاوةات المرتك ة الــــــــــــد األس ال وا نتهارات والتجاوةات   ويعرب عن ب لغ القلق 

بأن النساء وال تيات  وإذ يقر التي تنطوا على العنف الجنسي والجنساني في حا ت النزاا وما بعد انتهاء النزاا، 
بشـأن   2020سـتنتاجات عاي إلى ا ويشيير يتأمرن بشـول غصر متناسـب به ه ا نتهارات والتجاوةات في الصـومال، 

، وجميع القرارات الهحقة بشـأن المرأة والسـهي  ( 2000    1325والقرار  (، S/2020/174األس ال والنزاا المسـل    
الحاجة إلى احتراي حقوا اإلنســــان  ويؤكد ن قانون حقوا الط ل الصــــومالي، على اإلســــراا بســــ   ويشيييجع واألمن، 

ا نتهارات أو التجاوةات الماســــــة   وحمايتها وتعزدزها، وةلى إنهاء اإلفهت من العقا  ومحاســــــ ة المســــــتولصن عن 
لقاالـية بعدي ةعمه لسـياسـة األمم المتحدة ا   ويؤكد من جديد بحقوا اإلنسـان وانتهارات القانون الدولي اإلنسـاني، 

 ،التسام  إسهقا مع أا  ول من أ وال ا ستغهل وا نتهاك الجنسصصن 

ال ا  طالب بوقف عاي وفورا لألعمال العدائية في جميع   (2020   2532إلى القرار وإذ يشييييييييير  
عو جميع األسراس في النــــــــــزاعات المسلحة إلى الدخول فورا  الحا ت المدرجة على جدول أعمال المجلس ودد

يوما متتالية على األقل، من أجل إفســا  المجال إل صــال المســاعدات اإلنســانية  90في هدنة إنســانية تســتمر 
اإلنسانية  بشول آمن وفي الوقه المناسب وةون عوائق وةون انقطاا وفقا لم اةئ العمل اإلنساني المتم لة في

 والنزاهة وا ستقهل،والحياة 

من التهديد اإلنســــــاني الاطصر المحدا بالمدنصصن من جراء األلغاي األرالــــــية   وإذ يعرب عن ب لغ القلق  
آمار   والمت جرات من مال ات الحر  واألجهزة المت جرة الصدودة الصـــــنع في الصـــــومال، مع ما ينجم عن فل  من 
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اجتماعية واقتصــــاة ة وخيمة بالنســــ ة إلى ســــوان الصــــومال، و  ل  بالنســــ ة إلى األفراة العاملصن في مجال إن اف 
ــهي والتأهصل وةةالة األلغاي،  ــانية وح م السـ ــاعدة اإلنسـ بأن يقر  وإذ القانون وال رامج والعمليات المتعلقة بتقد م المسـ

ــهم في حما ة الم  ــهي،  اإلجراءات المتعلقة باأللغاي تسـ ــتقرار وبناء السـ دنصصن وتدعم الجهوة الرامية إلى تحقصق ا سـ
على الحاجة إلى التعجصل بتدابصر بناء القدرات التي تهدس إلى تعزدز القدرات على التافيف من خطر  ويشيييييييد  

 ،الصومال  األلغاي األرالية والمت جرات من مال ات الحر  واألجهزة المت جرة الصدودة الصنع في 

التغصرات اإل وولوجية والكوارم الط يعية،  غصره من باآلمار الســــــــــل ية لتغصر المنا  و  كذلكم وإذ يسييييييل   
ــومال، بما في فل  من خهل الج اس والتصـــحر وتدهور األراالـــي  من ــتقرار الصـ بصن عوامل أخرى، على اسـ

 ،S/PRST/2011/15وانعداي األمن الغ ائي، وةف  شصر إلى بيانه الرئاسي 

الو  ة المنوسة ب ع ة األمم المتحدة لتقد م   2021 آ /أغســـــــــــطس  31أن  مدة حتى يقرر  - 1 
 ؛(2014  2158من القرار  1في ال قرة  ةالمساعدة إلى الصومال بصيغتها الوارة

ــ ا  اإلرهابية، بما في فل  يدين بشيييييييد   - 2  ــنها جماعة الشــــــــ ــتمرة التي تشــــــــ الهجمات المســــــــ
الهجمات التي تشــنها على  ــعصد المنطقة، وعلى مجمع األمم المتحدة في مقد شــو وعلى مرافق بع ة ا تحاة 

حوومة الصــومال ا تحاة ة وبع ة ا تحاة األفردقي واألمم المتحدة على العمل   ويحثال، األفردقي في الصــوم
 بشول ومصق من أجل تعزدز السهمة واألمن لمرافق األمم المتحدة وا تحاة األفردقي وموظ صهما؛

ــاء يطليب  - 3  إلى بعـ ة األمم المتحـدة أن تحت م بوجوةهـا وتعزةه في جميع الو ـ ات األع ــــــــــــ
بالعهقة  ويرحب تحاة، رهنا بالمتطل ات األمنية لألمم المتحدة والـــــــــــــمن ما تســـــــــــــم  به الحالة األمنية، ا  في

ــومال وفردق األمم المتحدة  المتصنة القائمة بصن بع ة األمم المتحدة وموتب األمم المتحدة لتقد م الدعم في الصــــــ
ــومال،  ــتمر جميع الكيانات في ةداةة توسصد  على أهمية أن ويشييد  القطرا وبع ة ا تحاة األفردقي في الصـ تسـ

 تل  العهقات على جميع المستودات، بما في فل  من خهل منتدى التنسصق لل ياةات العليا؛

لــدعم بع ــة األمم المتحــدة لحوومــة الصــــــــــــــومــال ا تحــاة ــة وفق  يعرب عن تقيديره العييق  - 4 
، و  سـيما  يما يتعلق بوالـع سـياسـات  ـاملة للجميع  (2014   2158من قراره  1المنصـوص عليه في ال قرة 

، وعملية مراجعة الدســـتور، والوســـاسة في النزاعات ومنع نشـــوبها  2021واألعمال التح ـــصردة  نتاابات عاي 
اا األمن، وتنســـصق الدعم  وحلها، وةنشـــاء نظاي اتحاةا للشـــرسة والق ـــاء، وتعزدز ســـياةة القانون وة ـــه  قط

 المقدي ل ناء القدرات في مجال موافحة ال ساة؛

أن توا ــــــــــــــل بعـ ة األمم المتحـدة تنســــــــــــــصق الجهوة التي تـ  لـها األمم المتحـدة، يقرر كذلك  - 5 
بالتعاون الكامل مع حوومة الصـــــــــــومال ا تحاة ة والو  ات األع ـــــــــــاء في ا تحاة، مع التر صز بوجه خاص  

 تالية:على المهاي ال

تقــد م الــدعم إلى الحوومــة ا تحــاة ــة والو  ــات األع ـــــــــــــــاء في ا تحــاة لتســــــــــــــردع األخـ    أ( 
بسـياسـات  ـاملة للجميع تقوةها الحوومة الصـومالية، والتو ـل إلى ات اا سـياسـي، من أجل الوفاء با لتزامات 

ه للجميع   جرى على جميع  الســياســية واألمنية المشــتر ة، من خهل حوار ر يع المســتوى  وون منتظما و ــام
 األ عدة بصن الحوومة ا تحاة ة وجميع الو  ات األع اء في ا تحاة؛

تقــد م الــدعم للجهوة التي ت ــ لهــا الحوومــة ا تحــاة ــة والو  ــات األع ــــــــــــــــاء في ا تحــاة    ( 
أجل تحقصق المصــالحة  يما بصن العشــائر وةاخل  ل عشــصرة على حدة على المســتودات المحلي واإلقليمي   من
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والوسني، بما في فل  الجهوة الم  ولة في غالموةو  وجوبا ند، باعت ار فل  أساسا لتحقصق ا ستقرار الطودل  
 ؛“ ومالصهند” ن الحوومة ا تحاة ة واألمد في الصومال، وتقد م الدعم للجهوة الرامية إلى تعزدز الحوار بص

ــاعدة التقنية    (  ــاعصها الحمصدة ومن خهل تقد م المســــــ تقد م الدعم، من خهل ب ل ال ع ة مســــــ
ــتقلة لهنتاابات  ــتية إلى الحوومة ا تحاة ة وال رلمان الصــــــــومالي واللجنة الوسنية المســــــ ــغصلية واللوجســــــ والتشــــــ

ون لهم ةور مت ق عليه في إجراء ا نتاابات، وفل  بالتعاون  وجميع أ ــــــــــحا  المصــــــــــلحة اآلخردن ال ين  و
موـتب األمم المتحـدة لتـقد م اـلدعم في الصــــــــــــــومـال، بهـدس إجراء انتاـاـبات تكون حرة ونزدهـة وفي الموعـد   مع

بحصث وتشـــتمل على جانب  قوي على التصـــوده الم ا ـــر وســـلمية و ـــ افة وفات مصـــدا ية و ـــاملة للجميع، 
ــواتهم في  ن من المواسنصن منيتمون أر ر عدة ممو ــتور ا تحاةا 2020/2021  فترةاإلة ء بأ ـ ، وفقا للدسـ

المتقه للصـــــومال، ومع المراعاة التامة لوجهات نظر أ ـــــحا  المصـــــلحة المعنصصن، والتر صز بشـــــول خاص  
ة، جن ا على ةعم اللجنة الوسنية المسـتقلة لهنتاابات على الصـعصد الوسني وفي الو  ات األع اء في ا تحا

ــلحة المحلصصن، من ــتقلة   إلى جنب مع أ ــــــحا  المصــــ ــتوردة المســــ أجل تموصن اللجنة من الوفاء بو يتها الدســــ
وموا لة ةعم الجهوة الرامية تنظيم ا نتاابات على النحو المت ق عليه بصن أ ـحا  المصلحة المعنصصن،  في

وتقــد م الــدعم الهةي لتعزدز التنســــــــــــــصق في الــدعم إلى إحراة تقــدي نحو تحقصق هــدس إجراء انتاــابــات عــامــة، 
 ا نتاابي الدولي المقدي للصومال؛

إســـداء المشـــورة التقنية وبناء القدرات لدعم الحوومة ا تحاة ة  يما ت  له من جهوة لتموصن   ة( 
صصن، بمن فصهم النسـاء والشـ ا  وعشـائر األقليات واأل ـااص فوو اإلعاقة والناةحون والهجعون  جميع الصـومال

ــالحة وتســـودة النزاعات وبناء الســـهي   ــاودة والهاةفة في جهوة المصـ ــار ة الكاملة والمتسـ الصـــومالصون، من المشـ
في المائة   30 قل عن  وا نتاابات، بما في فل  ةعم ا لتزامات الصـــــــومالية ب ـــــــمان  ـــــــغل النســـــــاء لما  

المقاعد في مجلسي ال رلمان، وةداةة مشار ة وتموصن النساء واألقليات وال عات المهمشة األخرى في جميع   من
 مستودات  نع القرار؛

تقــد م الــدعم إلى الحوومــة ا تحــاة ــة والو  ــات األع ــــــــــــــــاء في ا تحــاة للتعجصــل بتن صــ    ه( 
ا  ــــــتراك مع الشــــــر اء الدولصصن وبع ة ا تحاة األفردقي وموتب األمم  اإل ــــــهحات الرئيســــــية لقطاا األمن، ب

المتحدة لتقد م الدعم في الصــومال، بما في فل  إقامة  يول أمني وسني متكامل، بعنصــر عســورا وعنصــر  
مدني، وتن ص  الاطة ا نتقالية التي  قوةها الصـومالصون، وا ت اا على نموف  اتحاةا للعدالة واإل ـهحيات،  

 وةنشاء وتعزدز متسسات لسياةة القانون تكون فعالة وخاالعة للمساءلة وةستوردة؛

ــامل لألمن والتعاون بصن   و(  ــصن عمل النهج الشـــ ــتراتيجية لتحســـ ــصق والمشـــــورة ا ســـ تقد م التنســـ
ــأن   الحوومـة ا تحـاة ـة والشــــــــــــــر ـاء اـلدولصصن، على النحو المت ق عليـه في مصـ اا األمن في متتمر لـندن بشــــــــــــ

 ؛2017ل لعاي الصوما

ــياســـــــــــــة ب ل العنا ة الواج ة في مراعاة   ة(  تقد م الدعم لكيانات األمم المتحدة لك الة تن ص  ســـــــــــ
حقوا اإلنســــــــــــــــان على نطــاا المنظومــة في  ــل مــا تقــدمــه األمم المتحــدة من ةعم ل ع ــة ا تحــاة األفردقي 

مع الحوومة، بما في فل    عل االصــــــــــــــومال ولقطاا األمن الصــــــــــــــومالي، مع التر صز بقوة على تعزدز الت في
 تدابصر التافيف وا مت ال والمساءلة؛تن ص   بشأن

الم والـــــية الوسنية لحقوا  إلنشـــــاء إســـــداء المشـــــورة التقنية والدعم في مجال بناء القدرات    ( 
حوومة الصـــــــومال ا تحاة ة، و  ســـــــيما الوةارة المعنية بالنهول بالمرأة وبحقوا اإلنســـــــان، وفل   لاإلنســـــــان و 
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ــومال، ل ــان وحمايتها في الصــــــ ــي  تعزدز حقوا اإلنســــــ ــاء وال تيات من العنف الجنســــــ بما في فل  لحما ة النســــــ
ولتعزدز المســـــــــــاءلة عن ا نتهارات والتجاوةات الماســـــــــــة بحقوا اإلنســـــــــــان،  ، والعنف القائم على نوا الجنس

وة في مجـــال حقوا  فلــ  من خهل العمـــل مع المجتمع المـــدني، وتعزدز ومواءمــة مــا ي  ـــ ل من جه في بمـــا
  معلومات عنها ور ـــــــد حالة حقوا اإلنســـــــان وةةرا ، اإلنســـــــان على نطاا جميع ال رامج األمنية واإلنســـــــانية

 ؛16األمصن العاي وفقا لل قرة التي  قدمها تقاردر ال في

حوومــة الصــــــــــــــومــال ، للهــا الموارة المتــاحــةالو  ــة المنوســة بهــا تقــد م الــدعم، في حــدوة   ط( 
 ؛2019تن ص  إسار المساءلة المت اةلة في الصومال لعاي  ا تحاة ة في

ة لتن ص  اســـــــــتراتيجية الصـــــــــومال وخطة عمله  ا تحاةالصـــــــــومال تقد م الدعم إلى حوومة   ا( 
،  الوسنصتصن لمنع وموافحة التطرس العنيف، وفل  من أجل تعزدز قدرة الصــومال على منع اإلرها  وموافحته

ال على معالجة الظروس المتة ة إلى انتشــــــــــــــار اإلرها ، امت ا   لتزامات قدرة الصــــــــــــــومتعزدز بما في فل  
الصــــــــــومال بموجب القانون الدولي، بما في فل  القانون الدولي اإلنســــــــــاني والقانون الدولي لحقوا اإلنســــــــــان  
 والقـانون اـلدولي لهجعصن، وتقـد م اـلدعم للجهوة التي ي ـ لهـا الصــــــــــــــومـال ليصــــــــــــــ   ةوـلة سرفـا في ا ت ـا يـات 

 وال روتو و ت الدولية لموافحة اإلرها ؛

تقد م الدعم والمشــــــورة فات الطابع ا ســــــتراتيجي بشــــــأن الســــــياســــــات لتعزدز قدرة الحوومة   ك( 
ا تحاة ة على تقد م الادمات واجت ا  ا سـت مارات، ومسـاعدة الحوومة ا تحاة ة على والـع األسر الهةمة 

تموصن الصــومال من تعزدز عمليات حشــد اإليراةات وتاصــيص الموارة  إلةارة الموارة وتقاســم الســلطة، وفل  ل
 وتن ص  المصزانية وموافحة ال ساة، على النحو الم صن في الشرارة الجديدة من أجل الصومال؛

الجهوة التي ي  لها الصــــــــــــــومال للنهول باطة التنمية المســــــــــــــتدامة لعاي في دعم تقد م ال  ل( 
فردق األمم المتحدة القطرا، وتقد م المشــــــــورة ا ســــــــتراتيجية الهةمة ل ناء ، في إسار العمل الومصق مع 2030

ــات المالية الدولية  ــسـ ــومال، والتعاون مع المتسـ ــى مع خطة التنمية الوسنية للصـ ــية بما يتما ـ ــسـ القدرات المتسـ
ت األمم  لتقد م الدعم في حشـــد المســـاعدة ا قتصـــاة ة واإلنمائية، والـــمان التعاون ال عال والمتكامل من و ا 

المتحدة و ناة قها وبرامجها وتعزدز التعاون مع الشر اء المعنصصن بهدس تحقصق ا ست اةة القصوى من تمودل  
 ؛19-التنمية في الصومال، بما في فل  في مواجهة الفي انات والجراة وجائحة  وفصد

ال ياي على س صل ا ستعجال الحوومة ا تحاة ة والو  ات األع اء في ا تحاة إلى يدع   - 6 
بتعزدز المشـاورات الواسـعة النطاا والجهوة الرامية إلى التو ـل إلى توافق في اآلراء من خهل آليات التشـاور  
على جميع المســــتودات، ومع مجلســــي ال رلمان، بشــــأن األولودات الوسنية الرئيســــية، بما في فل  تن ص   يول  

لية التي  قوةها الصــومالصون، وةجراء المزدد من اإل ــهحات ا قتصــاة ة،  األمن الوسني، وتن ص  الاطة ا نتقا
 ومراجعة الدستور، وةجراء ا نتاابات في موعدها؛

الســلطات الصــومالية على تهصعة منا  ســياســي وأمني موات إلجراء انتاابات  ــاملة يحث  - 7 
 ة السـياسـية وةفسـا  المجال السـياسـي  للجميع في جميع أنحاء الصـومال وعلى جميع المسـتودات لتعزدز التعدة

أماي األحزا  الســياســية المنشــأة بصــورة قانونية، بما في فل  أحزا  المعارالــة، لتقوي بدورها وتمارس حقوقها  
فل    في وت طلع بمستولياتها، و ون الحقوا وحردة التع صر وتكودن الجمعيات والتجمع السلمي والتنقل، بما

ويدع  ، ، وةةانة خطا  الكرا ية والتحرد  على العنفصن على العمل بحردةالـــمان قدرة الصـــح صصن المســـتقل
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ا تحـاة إلى الســــــــــــــمـا  للجنـة الوسنيـة المســــــــــــــتقلـة لهنتاـابـات بـالعمـل بحردـة  جميع الو  ـات األع ــــــــــــــاء في
 ا تحاة بالقدر المطلو  لتن ص  النموف  ا نتاابي المت ق عليه؛ و  ة من الو  ات األع اء في رل في

من جميع انتهـارـات القـانون الـدولي اإلنســـــــــــــــاني وا نتهـارـات والتجـاوةات  يعرب عن قلقي  - 8 
الماســـــة بحقوا اإلنســـــان، بما في فل  تل  التي تنطوا على العنف الجنســـــي والعنف القائم على نوا الجنس  

لي، بمـا في فـل   جميع األسراس إلى ا متـ ال  لتزامـاتهـا بموجـب الـقانون اـلدو وييدع  كيذليك في ظروس النزاا، 
القانون الدولي اإلنســــــــــــــاني، حســــــــــــــب ا قت ــــــــــــــاء،  يما يتعلق بحما ة الســــــــــــــوان المدنصصن واألعيان المدنية، 

الحـاجـة الملحـة والحتمـية إلى محـاســـــــــــــــ ة جميع المســــــــــــــتولصن عن انتهـارـات الـقانون اـلدولي  كيذليك تيأكييد  ويكرر
ــان، بما ــة بحقوا اإلنســـ ــاني وا نتهارات والتجاوةات الماســـ ــمل   اإلنســـ في فل  الحق في حردة التع صر، بما  شـــ

 ي رتكب منها الد الصح صصن وغصرهم من العاملصن في مجال اإلعهي واألفراة المرت طصن بهم؛ ما

جميع األسراس في النزاا بــاتاــاف التــدابصر المنــاســــــــــــــ ــة لوالــــــــــــــع حــد لهنتهــارــات يطي ليب  - 9 
 ألس ال واســتادامهم في النزاا المســتمر لتجنصد  ال  والتجاوةات المرتك ة الــد األس ال ومنع وقوعها، بما في فل

لقــانون الــدولي، وبتحــديــد المســــــــــــــتولصن عن هــ ه ا نتهــارــات وفقــا لهلتزامــات التي ينص علصهــا ا المســــــــــــــل ،
والتجاوةات، ومعاملة األس ال ال ين يتم تســردحهم من القوات المســلحة والجماعات المســلحة أو    صــلون عنها  

وفقا لم اةئ باردس التي وافقه علصها الحوومة ا تحاة ة، في المقاي األول  ارهم الحا ا  بأا سردقة أخرى باعت 
والتوقف عن احتجــاة جميع األس ــال بتهم المس بــاألمن الوسني حص مــا  ــان في فلــ  انتهــاك للقــانون الــدولي 

لحقوا الط ــل لعــاي  الحوومــة ا تحــاة ــة إلى التن صــ  الكــامــل  ت ــا يــة األمم المتحــدةوييدع  الواجــب التط صق، 
إلنهـاء ومنع  ـل من تجنصـد  2012عـه علصهمـا الحوومـة ا تحـاة ـة في عـاي ، وخطتي العمـل اللتصن وق  1989

واســتاداي الجنوة األس ال وقتل وتشــوده األس ال، واألمر الصــاةر عن  ياةة الجيش الوسني الصــومالي بشــأن  
، وةجراءات 2019عـِة في عـاي خردطـِة الطردق الموق  و حمـا ـة حقوا الط ـل ق ـل العمليـات وفي أمنـائهـا وبعـدهـا، 

ــليم األس ال،  ــأن تســــ ــغصل الموحدة بشــــ على الحاجة إلى تعزدز اإلسار القانوني والتن ص ا لحما ة  ويشييييد  التشــــ
سردق ان ــــــــماي الصــــــــومال إلى ال روتو ولصن ا ختياردصن الملحقصن   األس ال في الصــــــــومال، بما في فل  عن

 لى المص اا األفردقي لحقوا الط ل ورفاهصته؛بات ا ية حقوا الط ل وة

أا إسـاءة  سـتاداي المسـاعدات اإلنسـانية أو أا عرقلة لها، بما في فل   يدين كذلك بق   - 10 
ا عتـداءات على العـاملصن في المجـالصن اإلنســـــــــــــــاني والط ي، وعلى وســـــــــــــــائـل نقلهم ومعـداتهم، و ـ لـ  على  

بأن تســــــــــــــم  جميع األسراس    ويط لبانتهاك للقانون الدولي،  المســــــــــــــتشــــــــــــــفيات والمرافق الط ية األخرى، في
بالو ول الكامل واآلمن والسردع ةون عوائق وأن تيسر فل  من أجل إ صال المعونة في الوقه المناسب إلى 
المحتاجصن في جميع أنحاء الصـــــــــــومال بما يتما ـــــــــــى مع الم اةئ اإلنســـــــــــانية، بما في فل  ع ر ت كي  نقاط  

ــياا تقد م الدعم  يشيييد  و الت تيش غصر القانونية وةةالة الع  ات اإلةاردة،   ــليمة في ســـ ــ ة الســـ على أهمية المحاســـ
 اإلنساني الدولي؛

الحوومة ا تحاة ة والو  ات األع ـــــــــاء في ا تحاة وجميع الجهات ال اعلة المعنية  يدع  - 11 
إلى تيســصر التو ــل إلى حلول ةائمة للنزو  الداخلي وةعم ه ه الحلول وتن ص ها، عند ا قت ــاء، بما في فل   

حلول القـــائمـــة على اإلةمـــا  المحلي أو إعـــاةة التوسصن، وةلى تهصيء الظروس المواتيـــة التي تتي  لهجعصن  ال
 والناةحصن العوةة الطوعية واآلمنة والمستدامة التي تح م  رامتهم، بدعم من المجتمع الدولي؛
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وسنية لحقوا  على الحاجة إلى  ياي الحوومة ا تحاة ة برنشـــاء وت عصل الم والـــية اليشييد   - 12 
ــائية  ــتوردة ولجنة الادمات الق ـ ــاء وت عصل المحومة الدسـ ــية، وةنشـ ــاء الم والـ اإلنســـان، والتعجصل بتعصصن أع ـ

الحوومة ا تحاة ة إلى تن ص  التشـردعات الرامية ويدع   انسـجاما مع الدسـتور المتقه والتشـردعات فات الصـلة، 
تنطوا على انتهارات أو تجاوةات ماسـة بحقوا اإلنسـان  إلى حما ة حقوا اإلنسـان والتحقصق في الجرائم التي  

وما بعد   وانتهارات القانون الدولي اإلنســاني والعنف الجنســي والعنف القائم على نوا الجنس في ظروس النزاا
التشــــــــــردع  حوومة ا تحاة ة إلى   الة أن  وون الويدع  كذلك وةلى مهحقة مرتك ي تل  الجرائم،   انتهاء النزاا

متوافـقا  مع التزاـماتهـا بموجـب الـقانون اـلدولي وا لتزاـمات المتعلـقة بحمـاـ ة األسـ ال  ـبالجرائم الجنســـــــــــــــية  المتعلق
حوومة ا تحاة ة على أن تســرا، بدعم من األمم المتحدة، في تن ص  ال يان المشــترك واعتماة  الويحث والنســاء، 

بالحوومة ا تحاة ة  ويشيييييييدا ت النزاا، وتن ص  خطة العمل الوسنية الجديدة لموافحة العنف الجنســــــــــي في ح
 اإلنسان؛  لتزامها بالوفاء بما علصها من التزامات في مجال تقد م التقاردر في إسار هصعات معاهدات حقوا 

ا تحاة ة والو  ات األع ـــــــــــاء في ا تحاة الصـــــــــــومال إلى األمم المتحدة وحوومة يطلب  - 13 
غصر المنا  وغصره من التغصرات اإل وولوجية والكوارم الط يعية، من بصن  تراعي اآلمار السـل ية الناجمة عن ت أن

لمااسر  اتقصيم  لعوامل أخرى،  يما تن  ه من برامج في الصومال، بما في فل  من خهل ا الطها بعمليات  
ــتراتيجيات إلةارة المااسر تتعلق به ه العوامل،  تن ص و  ــدة  إلى األمصن العاي أن  قدي في ه ا الويطلب اســــــــ صــــــــ

 معلومات عن المستجدات في التقاردر التي  ولَّف بتقد مها، حسب ا قت اء؛

بأن  جرا األمصن العاي تقصيما مســتقه، بحلول  (2020   2520إلى سل ه في القرار  يشيير - 14 
ــأن الدعم الدولي لل صعة األمنية برمتها   ، وأن  قدي خيارات2021 انون ال اني/يناير  10 إلى مجلس األمن بشـــــ

أن الايارات المتعلقة بدور بع ة األمم المتحدة في ه ا الصـــــدة    ويكرر التأكيد،  2021في الصـــــومال بعد عاي 
 ين غي أن ت قدي في إسار ه ا التقصيم المستقل؛

أنه سـص قي الحالة في الصـومال قصد ا سـتعرال المسـتمر، وأنه سـيوون على اسـتعداة  يؤكد - 15 
 ســــتعرال األحواي الوارةة في ه ا القرار في أا وقه، حســــب ما تقت ــــيه ال ــــرورة وفي الــــوء مســــتجدات  

 التطورات السياسية والحالة في ال لد؛

ى حـالـة تن صـ  هـ ا القرار، وأن  إلى األمصن العـاي أن  طلع مجلس األمن بـانتظـاي عليطليب  - 16 
، و  ســـــــــيما ما   حرة من تقدي  ـــــــــو    حدة التقدي المحرة  ـــــــــو  تحقصق األهداس الســـــــــياســـــــــية الرئيســـــــــية

خهل تقد م إحاسات  ـــــــــ ودة عن المســـــــــتجدات   عن فل  التقدي، بما في فل  منأن ي لغ و   ا نتاابات، إجراء
تشــــــــــــــردن ال ـــاني/نوفم ر   15تقردر خطي بحلول  تقـــاردر خطيـــة، على أن  قـــدي أولأربعـــة ومـــا    قـــل عن 

 يوما بعد فل ؛ 90 رل مم

 أن ي قي المسألة قصد نظره ال علي. يقرر - 17 
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