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 هشذذذذذذذذذر/ن ال ذذذ  ه  12 المعقودة ته 8775الذذذات اه ذذذا  مجلس األمن ته  ل ذذذذذذذذذ ذذذ    
 2020  وتمبر

  
 إن مجلس األمن،

 إلى جميع قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن الحالة في الصومال، إذ يشير 

ــيادــــــي ووحدته،   وإذ يؤكد  ــتققله الســــ ــومال ولســــــقمته القييمية وادــــ ــياوة الصــــ من جديد احترامه لســــ
عيى أهمية العمل من أجل منع التداعيات المزعِزعة لقدــتقرار الناةــنة عن المنا عات القييمية من   يشذدد وإذ

 او إلى الصومال،االمتد

أنه دــــــــــ وا ــــــــــل  وإذ يؤكد من  ديد، (2018)  2444من القرار  8إلى  1إلى الفقرات  وإذ يشذذذذذذير 
 متابعة التطورات نحو تطبيع العققات ب ن إريتريا وج بوتي، ود دعم البيدين في حل هذه المسائل بحسن نية، 

عن وعمـه لحوومـة الصــــــــــــــومـال االتحـاويـة )الحوومـة االتحـاويـة( في ج ووهـا الراميـة إلى  يعربوإذ  
إعاوة بناء البيد، وموافحة خطر الرهاب ووقف حركة األدـــــــــــــيحة و ر المشـــــــــــــروعة وال ماعات المســـــــــــــيحة،  

مــا يتعي   فيعن اعتزامــه كفــالــة أن تمون التــداب ر الواروة في هــذا القرار الحوومــة االتحــاويــة  يعرب كذالذ  وإذ
ــتيزد هذه التداب ر، بما في ذل   ب تحق   هذه األهداف، وإذ يقحظ أن الوضـــع األمني في الصـــومال ال يزال يسـ

مع ذل  أنه دـ ققي الحالة في الصـومال ق د االدـتعراض   وإذ يؤكدفرض ضـواب   ـارمة عيى حركة األدـيحة 
واروة في هذا القرار، بما في ذل  أي تعديل، المستمر وأنه ديوون مستعدا الدتعراض مدى مقءمة التداب ر ال

 أو نقاط مرجعية ممونة، أو تعي   أو رفع ليتداب ر، حسقما ييزد في ضوء التقدد المحر  واالمتثال ل ذا القرار،

ــاء في  في الفترة األخ رة بزيــاوة الحوار وإذ يرحذ   ب ن قــاوة الحوومــة االتحــاويــة والواليــات األع ـــــــــــــ
أهميـة التعـاون والتنســــــــــــــ   ب ن الحوومـة االتحـاوـية والوالـيات   عيى يشذذذذذذذذذددوإذ تحـاويـة(، االتحـاو )الواليـات اال

تـأي ـد أهميـة إحرا  مزيـد من   وإذ يكرر 2520إلى القرار  وإذ يشذذذذذذذذذير االتحـاويـة وتنف ـذ ليوـل األمن الو ني،
 اح نقل أن ن وإذ يالحظ وادــــــــــــتعراضــــــــــــ ا وتنف ذها، التقدد فيما يتعي  بوضــــــــــــع الةطة االنتقالية ليصــــــــــــومال
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المســلوليات األمنية من بعثة االتحاو األفريقي في الصــومال إلى الســيطات الصــومالية، عيى النحو المب ن في  
 الةطة االنتقالية، أمر أدادي لصون السقد واالدتقرار في المنطقة،

ــومال وخارجه،   وإذ يدين  ــقاب في الصــــ ــنت ا حركة الشــــ عن عم   القي    وإذ يعربال  مات التي ةــــ
ــتقرار في الصــــومال والمنطقة،   إ اء ما تشــــويه حركة الشــــقاب من ت ديد خط ر ومســــتمر ليســــقد واألمن واالدــ

عن عم   القي  إ اء  وإذ يعرب كال دــيما من خقل ادــتةدام ا المتزايد لةج زة المتف رة ال دوية الصــنع،  ال
ادـتمرار وجوو جماعات مرتقطة بتنييم الدولة الدـقمية في العراو والشـاد )تنييم الدولة الدـقمية المعروف  

 أي ا بادم تنييم واعش( في الصومال،

ضـــــــــــرورة التصـــــــــــدي ب ميع الســـــــــــبل، وفقا لم ثاو األمم المتحدة وأحواد القانون    وإذ يؤكد من  ديد 
  ـما ينطب  من أحوـاد الـقانون اـلدولي لحقوو النســــــــــــــان والـقانون اـلدولي لقجن ن والـقانون  اـلدولي، بمـا في ذلـ 

 الدولي النساني، لةخطار التي ت دو السقد واألمن الدول  ن من جراء األعمال الرهابية،

عتماو  ، بما في ذل  ا بالتقدد الذي أحر ته الحوومة االتحاوية بشـأن إوارة األدـيحة والذخ رة وإذ يرح  
عيى موا ـية العمل عيى تدوين وتنف ذ دـيادـات إوارة  وإذ يحثوارة األدـيحة والذخ رة، لاالدـتراتي ية الو نية 

 وإذ يع رف األدـيحة والذخ رة بما في ذل  تطوير نياد موووو لتعق  األدـيحة ل ميع قوات األمن الصـومالية، 
ــلولية عن الوارة الفعالة لةدـــــــيحة والذخ رة تق ع عيى عات  الحوومة االتحاوية والواليات االتحاوية، بأن المســـــ

في هذا الم ال، وبما يتماةـــى    ةـــركاء الصـــومال عيى وعم الحوومة االتحاوية والواليات االتحاوية وإذ يشذذج 
 والةطة االنتقالية، يصوماللاألمن الو ني مع ليول 

لقييم  ن فيما يتعي  باحتياجات ا الحوومة االتحاوية عيى التنسـ   مع الشـركاء الدول  ن واوإذ يشذج   
حتــاإ إلى الحصــــــــــــــول عيى األدــــــــــــــيحــة هــذه القوات تأن  وإذ يالحظفي م ــال تطوير قوات األمن الو نيــة، 

 بفعالية، اهذا القرار، من أجل أواء م ام  الواروة فيوفقا ليتداب ر ، والمعدات المتةصصة

صــــــــــــــومـال وعبره في انت ـا  لحير تورـيد إلى ال  رةاألدــــــــــــــيحـة اـلذخ المـداوات من تورـيد وإذ يذدين  
األديحة، ال ديما عندما تصل إلى حركة الشقاب وال ماعات المنتسقة إل  ا المرتقطة بتنييم الدولة الدقمية  
وعندما تقوض دــياوة الصــومال ودــقمة أراضــيه، بو ــف ذل  ت ديدا خط را ليســقد واالدــتقرار في المنطقة،  

و ر المشروع لةديحة والذخائر وموونات األج زة المتف رة ال دوية الصنع من    ادتمرار التوريد  وإذ يدين كال 
 اليمن إلى الصومال،

ــومال   وإذ ي ذذذذل   ــتقرار في الصـــ ــقد واألمن واالدـــ ــقاب عيى الســـ ــويه حركة الشـــ بأن الت ديد الذي تشـــ
  عن القلق بوإذ يعر والمنطـقة يت ـاو  ـما تقود ـبه ال ـماعـة من عـمل عســــــــــــــوري تقيـ دي وحرب و ر متـنا رة، 

ــقـــاب عيى تول ـــد إيراوات عيى النحو الموو  في التقرير الن ـــائي لفري  الةبراء  القـــالز إ اء قـــدرة  حركـــة الشــــــــــــ
ب  وو الحوومة االتحاوية الرامية إلى تعزيز القطاع   يرح  وإذ،  (S/2020/949)بالصـومال  )الفري ( المعني

ــل األموال وموافحة تمويل الرهاب،  ــد مةا ر وســـ ــومالي لتحديد ور ـــ إلى الةطوات   وإذ يشذذذذيرالمالي الصـــ
التي حدوت ا الحوومة االتحاوية في الةطة االنتقالية ليصـــــومال بشـــــأن بناء القدرات الملدـــــســـــية، والتي ت دف  

ــومال،   وإذ يشذذذيرات، إلى تطوير هذه القدر  ــاوي ليصــ ــتقبل االقتصــ إلى أهمية الةدمات المالية في تمو ن المســ
بــــال  وو التي تبــــذل ــــا الحوومــــة االتحــــاويــــة، وموتــــ  األمم المتحــــدة المعني بــــالمةــــدرات  وإذ يرحذذ  كذذالذذ 

  عيى المشـــــاركة من جان وإذ يحثوالفري  لوضـــــع خطة لتعط ل الشـــــقوة المالية لمنيمة الشـــــقاب،  وال ريمة
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والقطاع الةاص والم تمع الدولي    الملدـــــــســـــــات المالية الصـــــــوماليةو   والواليات االتحاوية،  الحوومة االتحاوية،
 لدعم هذه العميية،

والدول األع ــاء في األمم   والواليات االتحاويةبالتداب ر التي اتةذت ا الحوومة االتحاوية،  وإذ يرح  
عيى ر د مةزونات الفحم   وإذ يحثلفحم ليحد من تصدير الفحم، المتحدة التي توجد ف  ا أدواو ُيوجه إل  ا ا

عيى موا ــــية تطوير الســــيادــــة الو نية ليصــــومال بشــــأن   وإذ يشذذذج الموجووة في نقاط التصــــدير ومراقبت ا، 
عن قيقه إ اء ادــــــــتمرار   يعرب وإذالفحم التي ت دف إلى تطوير الوارة المســــــــتدامة لقدــــــــتةداد المحيي ليفحم 

  وإذ يشذيرعن الصـ د و ر القانوني وو ر المنيم في المياه الةاضـعة ليوالية الق ـائية ليصـومال، وروو تقارير 
ــقاب عيى تول د اليراوات،  ــ د و ر القانوني وقدرة حركة الشـــــــ ــية ب ن الصـــــــ ــيطات   وإذ يشذذذذذذج إلى الصـــــــ الســـــــ

ــ د وفقا  لي ــدار تراخي  الصـــــ ــمان إ ـــــ ــومالية عيى أن تقود، بدعم من الم تمع الدولي، ب ـــــ ــريعات  الصـــــ تشـــــ
والســـــيطات الصـــــومالية عيى    ، والواليات االتحاويةالحوومة االتحاوية وإذ يشذذذج  كال الصـــــومالية المنادـــــقة، 

ــاحقــة  ، وال  ــات الشــــــــــــــريوــة الــدوليــةالعمــل مع الموتــ  المعني بــالمةــدرات وال ريمــة وال  ــات األخرى  ـــــــــــــ
 ، عيى تحس ن الحا ة باألحوال القحرية،المصيحة

ــري  الموارو العامة في عن القي   وإذ يعرب  ــأن مماردـــات الفســـاو وتسـ إ اء ادـــتمرار وروو تقارير بشـ
بال  وو التي تبذل ا الحوومة االتحاوية ليحد من الفســـــــــــاو، بما في ذل  دـــــــــــن القانون   وإذ يرح الصـــــــــــومال، 

ــاو في  ــبتمبر  21المتعي  بموافحة الفســ ــاو،   2019أييول/دــ ــاء ل نة موافحة الفســ لذي  بالتقدد ا وإذ يرح وإنشــ
أحر تـه الحوومـة االتحـاويـة والواليـات االتحـاويـة في تعزيز إوارة المـاليـة العـامـة وـبالعمـل الي ـابي اـلذي ين    

الحوومة االتحاوية إلى موا ــــــــية ج ووها الرامية إلى التصــــــــدي ليفســــــــاو،   وإذ يدعوبه مركز البقغ المالي، 
  ية تسريع وت رة ال قح،والتصدي  عيى اتفاقية األمم المتحدة لموافحة الفساو وموا

الت ديد المشــــــتر  الذي  وإذ يالحظعن القي  القالز إ اء الحالة النســــــانية في الصــــــومال،  وإذ يعرب 
ــويه التي ــــــانات، و  ــد العقارات أي    وإذ يدين(، 19-ال راو وجائحة مرض ف روس كورونا )يوف دوزو تشــــ بأةــــ

اختقس أو تسـري  ألي أموال أو إمداوات مةصـصـة  رف يعرقل التسـييم اممن ليمسـاعدات النسـانية، وأي 
 لةوراض النسانية، وارتكاب أعمال عنف ضد العامي ن في الم ال النساني أو م ايقت م،

اعتماو فري  م يس األمن العامل المعني باأل فال والنزاع المســـيال االدـــتنتاجات المتعيقة  يالحظ وإذ 
ــومال في  ــيال في الصــــــ مع القي  التقارير،   وإذ يالحظ كال ،  2020آب/أوســــــــطس  11باأل فال والنزاع المســــــ

قي  من العنف ال نسـي ف  ا التقارير المقدمة من األم ن العاد لةمم المتحدة، التي توو  مسـتويات مث رة لي بما
وال نســــاني في الصــــومال، وإذ يحت الســــيطات الصــــومالية عيى موا ــــية تعزيز ال  وو الرامية إلى التصــــدي 

 ،(2019) 2467ل ذا العنف، بسبل من ا تنف ذ تداب ر تتماةى مع القرار 

يفري  وبتقرير األم ن العــاد عن بعثــة التق يم التقني لبــالتقرير الن ــائي  وإذ يحيط علمذذ  م  ال قذذدير 
(S/2019/616)  ، عن األدـــــــــــــف لتقي    وإذ يعرببزياوة التعاون ب ن الفري  والحوومة االتحاوية،   وإذ يرح

عيى عمل الفري   لي ائحة  والتأو ر األودـع نطاقا 19-وف دقدرة الفري  عيى  يارة الصـومال من جراء جائحة ك
يمّون م يس األمن من تق يم  ليم ــــــــــــــي ـقدـما مســــــــــــــار إي ـاوجميع األ راف عيى  وإذ يحذث،  2020في عـاد 

إلى أن أفرقة الةبراء تعمل بتكييف  ـــــاور عن   وإذ يشذذذذيرور ـــــد االمتثال لنياد ال زاءات بشـــــول أف ـــــل، 
 م يس األمن،

 أن الحالة في الصومال ال تزال تشول ت ديدا ليسقد واألمن الدول  ن في المنطقة، وإذ يقرر 

https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
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 بموج  الفصل السابع من م ثاو األمم المتحدة، وإذ ي صرف 

الموارو وتةزين ا ونقي ا،  قدرة حركة الشـــقاب عيى تول د اليراوات ووســـل  يالحظ م  القلق - 1 
العمل مع السيطات المالية الصومالية، والملدسات المالية في القطاع  موا ية  الحوومة االتحاوية إلى   و/دعو

الةـاص والم تمع الـدولي لتحـديـد مةـا ر وســـــــــــــــل األموال وتمويـل الرهـاب وتق يم ـا والتةتيف من حـدت ـا،  
اعرف عم ـي  وتوخي العـنايـة الواجـقة( وتعزيز الةــــــــــــــراف  وتحســــــــــــــ ن االمتـثال )بمـا في ذـل  تعزيز إجراءات 

ــى  والنفاذ، بما ــومال المركزي ومركز البقغ المالي بما يتماةـــ ــرف الصـــ في ذل  من خقل  ياوة إبقغ مصـــ
  و/شذج (، 2019مة الصـ رفة المتنقية )ي( وكذل  أن2016مع قانون موافحة وسـل األموال وتمويل الرهاب )

ى النير في تنفـ ذ برـنامو و ني لقطـاـقات ال وـية ليمســــــــــــــاعـدة في التةتيف من مةـا ر  الحووـمة االتحـاوـية عي
من   و/طل عيى تقديم الدعم من الم تمع الدولي في التصــــدي ل ذه المةا ر  و/شذذذج  كال تمويل الرهاب، 

شـــــــقوة  التقاول المعيومات بشـــــــأن موا ـــــــية  والموت  المعني بالمةدرات وال ريمة والفري  ،الحوومة االتحاوية
 ؛لتعط ل تي  الشقوةحركة الشقاب وموا ية العمل مع ال  ات  احقة المصيحة لوضع خطة المالية ل

إلى الحوومة االتحـاوية تو ـ د التـعاون والتنســــــــــــــ   مع الدول األع ــــــــــــــاء األخرى،  يطلذ  - 2 
ويل الرهاب،  دـيما الدول األع ـاء األخرى في المنطقة، ومع الشـركاء الدول  ن من أجل منع وموافحة تم وال

ــ  االمتثـــال ليقرارات  والقوان ن المحييـــة  (2019) 2462و  (2014) 2178و  (2001) 1373بمـــا في ذلـ
ــأن   و/طل والدولية ذات الصــــــية،  إلى الحوومة االتحاوية أن تقدد في تقاريرها الدورية إلى الم يس تحديثا بشــــ

 الجراءات الميمودة المتةذة من قبل الحوومة االتحاوية لموافحة تمويل الرهاب؛

الحوومة االتحاوية إلى العمل، بالتنســــــ   مع الواليات االتحاوية، من أجل الدــــــراع  يدعو - 3 
بتنف ذ ليول األمن الو ني، بما في ذل  القرارات المتعيقة بتكوين قوات األمن وتو يع ا وقياوت ا والتحوم ف  ا،  

ــومال  و/رح  لحوومة االتحاوية والواليات االتحاوية ا و/حثبالتقدد المحر  فيما يتعي  بالةطة االنتقالية ليصـــــــ
بالتقدد المحر  في إوارة  و/رح تنف ذ الةطة االنتقالية ليصـــــــــــومال، تحديت و عيى اتةاذ المزيد من الةطوات ل

مســــــــــــــلولـية الحوومـة االتحـاوـية والوالـيات االتحـاوـية عن كـفاـلة إوارة مةزوـنات ـا من   و/ؤكذداألدــــــــــــــيحـة واـلذخ رة 
ت العســورية األخرى وتةزين ا وتأم ن ا وتو يع ا بطريقة مأمونة وفعالة، بما في ذل   األدــيحة والذخ رة والمعدا

 تنف ذ نياد يتيال تقفي أور جميع هذه المعدات والمداوات العسورية إلى مستوى الوحدة؛

بــالحوومــة االتحــاويــة والواليــات االتحــاويــة أن تعز  الرقــابــة المــدنيــة عيى األج زة  يهيذذ  - 4 
ــواب  جميع أفراو الدفاع واألمن،  األمنية لكل م ــقة ليتحري عن دـ ــل اعتماو وتنف ذ إجراءات منادـ ن ا، وأن توا ـ

ــلول ن عن انت ايات القانون الدولي، بما ع المســ ــِ ــان، وأن تة ــ فيه   بما في ذل  التحري المتعي  بحقوو النســ
ــي وال  ــان، والعنف ال نســــــ ــاني والقانون الدولي لحقوو النســــــ ــاني في حاالت النزاع القانون الدولي النســــــ نســــــ

بعد انت اء النزاع، ليتحق   وتقحق م ق ـائيا، حسـ  االقت ـاء، ويشـ ر في هذا السـياو إلى أهمية دـيادـة   وما
األم ن العاد لبذل العناية الواجقة في مراعاة حقوو النســــــــان فيما يتعي  بالدعم الذي تقدمه األمم المتحدة إلى 

 او األفريقي في الصومال؛قوات األمن الصومالية وبعثة االتح

ــاعدة في تطوير    يهي  - 5  ــومال ليمســـــــ بالم تمع الدولي أن يدعم تنف ذ الةطة االنتقالية ليصـــــــ
قوات أمن  ـــــومالية تمث يية محترفة ذات مصـــــداقية، بما في ذل  تقديم الدعم الضـــــافي والمنســـــ  لموا ـــــية  

ة األديحة والذخ رة، مع الترك ز بوجه خاص عيى  تطوير قدرة الحوومة االتحاوية والواليات االتحاوية عيى إوار 

https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2462(2019)
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يتعي  بموافحة تمويل   التدري  والتةزين ووعم ال يايل األدـادـية والتو يع والمسـاعدة التقنية وبناء القدرات فيما
 الرهاب، والدعم في التصدي لةطر األج زة المتف رة ال دوية الصنع؛

 
 حظر هور/د األسلحة  

أن عيى جميع الـدول، تحييقـا لمقـا ـــــــــــــــد تو  ـد الســــــــــــــقد واالدــــــــــــــتقرار  يؤكذد من  ذديذد - 6 
الصــومال، أن تنفذ حيرا عاما وكامق عيى جميع عمييات تســييم األدــيحة والمعدات العســورية ليصــومال،   في

ــورة التقنية  ــييم ا وتقديم المشـ ــورية وتسـ ــيحة والمعدات العسـ بما في ذل  حير تمويل جميع عمييات اقتناء األدـ
عدة المالية وو رها من أةـوال المسـاعدة والتدري  فيما يتصـل باألنشـطة العسـورية، دـواء بصـورة مقاةـرة  والمسـا

من   5أو و ر مـقاةــــــــــــــرة، إلى أن يقرر الم يس خقف ذـل  )عيى النحو المفروض في الـبداـية بموجـ  الفقرة 
 (؛(2002) 1425من القرار  2و  1الفقرت ن و  (1992) 733قراره 

أن األدـــــــــيحة والمعدات العســـــــــورية التي ُتقاع أو توراو حصـــــــــرا  لتطوير قوات األمن يقرر  - 7 
من هذا   9وفقا ليفقرة  الو نية الصـومالية أو ملدـسـات قطاع األمن الصـومالية و ر التابعة ليحوومة االتحاوية

القرار ال ي و  إعاوة بيع ا أو نقي ا أو إتاحت ا لقدــتةداد ألي فرو أو كيان ال يعمل في  ــفوف قوات األمن  
ُوروت إل  ا   الو نية الصـومالية أو في خدمة ملدـسـة من ملدـسـات قطاع األمن الصـومالية التي بيعأ ل ا أو

ــيحة والمعدات أ ـــــــــــق، أو و ر تابع  ليدولة أو المنيمة الدولية أو القييمية أو وون القييمية التي تي  األدـــــــــ
 تبيع ا أو توّروها؛

أن عيى كل من الحوومة االتحاوية، بالتعاون مع الواليات االتحاوية وبعثة   يؤكد من  ديد - 8 
ــيطرا عي  ا ــورية التي دــــــ ــيحة والمعدات العســــــ ــ  ل جميع األدــــــ ــومال، توو   وتســــــ   االتحاو األفريقي في الصــــــ

إ ار عمييات ه ومية أو أوناء تنف ذ واليت  ما، بما في ذل  تســــــــــــــ  ل نوع الســــــــــــــقح و/أو الذخ رة والرقم   في
التســيســيي لكل من ما، وتصــوير جميع األ ــناف والعقمات ذات األهمية، وتيســ ر قياد الفري  بفح  جميع  

 األ ناف العسورية قبل إعاوة تو يع ا أو تدم رها؛

 
 واتق ت واإلخط رات الم بقةاإلعف ءات والم ‘1’ 

أن حير األدـيحة المفروض عيى الصـومال لن يسـري عيى عمييات تسـييم األدـيحة  يقرر - 9 
والمعدات العســــــورية أو عيى إدــــــداء المشــــــورة التقنية وتقديم المســــــاعدة المالية وو رها من أةــــــوال المســــــاعدة  

ل  حصـــــــرا  تطوير قوات األمن الو نية  والتدري  المتصـــــــل باألنشـــــــطة العســـــــورية، ح نما يوون ال رض من ذ
الصـومالية أو ملدـسـات قطاع األمن الصـومالية و ر التابعة ليحوومة االتحاوية من أجل توف ر األمن لشـع   
الصـــــومال، بادـــــتثناء ما يتعي  باأل ـــــناف المب نة في المرفق ن ألف وباء ل ذا القرار وإدـــــداء المشـــــورة التقنية 

ــاعدة المالية وو  ــوريةوتقديم المســــ ــل باألنشــــــطة العســــ ــاعدة والتدري  المتصــــ ــوال المســــ إلى المقدد  رها من أةــــ
التي تة ـع ليموافقات وإجراءات الخطار   ،و ر التابعة ليحوومة االتحاويةملدـسـات قطاع األمن الصـومالية 

 ؛17إلى  10الفقرات  المسققة ذات الصية عيى النحو المب ن في

أن عمييات تســييم ةــحنات األ ــناف المب نة في المرف  ألف ل ذا القرار التي يوون يقرر  - 10 
ــومالية   ــات قطاع األمن الصــــــ ــســــــ ــومالية أو ملدــــــ ــرا هو تطوير قوات األمن الو نية الصــــــ ال رض من ا حصــــــ

التابعة ليحوومة االتحاوية من أجل توف ر األمن لشــع  الصــومال، تتطي  الحصــول عيى موافقة مســققة   و ر
لي نة عيى أداس كل حالة عيى حدة، بعد تقديم  ي  ل ذا ال رض من قبل الحوومة االتحاوية أو الدولة من ا

https://undocs.org/ar/S/RES/733(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1425(2002)
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ــة أياد  ــييم بةمسـ ــاعدة، قبل تاريل التسـ ــييم المسـ أو المنيمة الدولية أو القييمية أو وون القييمية التي تقود بتسـ
 عمل عيى األقل؛

ــناف الو  يقرر - 11  ــحنات األ ــ ــييم ةــ اروة في المرف  باء ل ذا القرار التي يوون أن عمييات تســ
ال رض من ا حصـــــــرا هو تطوير قوات األمن الو نية الصـــــــومالية من أجل توف ر األمن لشـــــــع  الصـــــــومال،  
تتطـي  توجـيه إخطـارات ليعيم إلى الي ـنة من قـبل الحوومة االتحـاوية أو الدولة أو المنيـمة الدولـية أو القييمـية 

 ود بتسييم المساعدة، قبل تاريل التسييم بةمسة أياد عمل عيى األقل؛أو وون القييمية التي تق

أنـــه ي و  ليـــدول أو المنيمـــات الـــدوليـــة والقييميـــة ووون القييميـــة إجراء عمييـــات  يقرر - 12 
المدرجة في المرف  باء ل ذا القرار أو إدـــــداء المشـــــورة التقنية وتقديم المســـــاعدة المالية وو رها من   األ ـــــناف

المســـاعدة والتدري  المتصـــل باألنشـــطة العســـورية المةصـــصـــة حصـــرا  ألوراض المســـاعدة في تطوير  أةـــوال 
في حال   لتوف ر األمن ليشـع  الصـومالي، ملدـسـات قطاع األمن الصـومالية و ر التابعة ليحوومة االتحاوية،

المنيمة الدولية  بالرف  في و ون خمسة أياد عمل عق  تيقي إخطار من الدولة أو عدد اتةاذ الي نة قرارا
إلى اـلدول أو المنيـمات اـلدولـية والقييمـية ووون القييمـية اليـياد في    و/طلذ  ،القييمـية المورِّوة والقييمـية ووون 

الوقأ نفســــه ب بقغ الحوومة االتحاوية بشــــأن أي عمييات من هذا القب ل قبل التاريل المحدو ل ا بةمســــة أياد 
 عمل عيى األقل؛

حوومة االتحاوية تتحمل المســـــــــــــلولية الرئيســـــــــــــية عن  ي  الموافقة من الي نة أن ال يقرر - 13 
، حســــــ  االقت ــــــاء، بشــــــأن أي عمييات تســــــييم لةدــــــيحة والمعدات  11أو   10عن إخطارها عمق بالفقرة  أو

ــة أياد عيى األقل، وأن   ــومالية، وذل  قبل الموعد المحدو ل ا بةمســـــ ــورية إلى قوات األمن الو نية الصـــــ العســـــ
 يقات الموافقة والخطارات ينق ي أن تشمل: تفا  ل عن ال  ة المصنِّعة والمورِّوة لةديحة والمعدات   جميع

العســـورية، وو ـــفا لةدـــيحة والذخ رة، بما في ذل  تحديد نوع ا وعيارها وكم ت ا، والتاريل والموان المقترحان  
قوات األمن الو نية الصــــــــومالية،   ليتســــــــييم، وكل المعيومات الق مة عن الوج ة المقصــــــــووة ضــــــــمن وحدات

 عن موان التةزين المقصوو؛ أو

أنــه ي و  ليــدولــة أو المنيمــة الــدوليــة أو القييميــة أو وون القييميــة التي تســــــــــــــيم  يقرر - 14 
تقدد، كةيار   ، أن11أو   10األدـــــيحة والمعدات العســـــورية إلى قوات األمن الو نية الصـــــومالية عمق بالفقرة 

ــاور مع الحوومة  بديل،  يقا مســــق ــاء، بالتشــ ــول عيى موافقة أو توجه إخطارا مســــققا، حســــ  االقت ــ قا ليحصــ
أنـه ينق ي لـيدوـلة أو المنيمـة اـلدوليـة أو القييميـة أو وون القييميـة التي تةتـار الييـاد بـذـل   و/قرراالتحـاويـة، 

ــقة واخل الحوومة االتحاوية بتوجيه  ي  الم ــ   الو نية المنادـــــ ــب  أوإبقغ ه نة التنســـــ الخطار   وافقة المســـــ
إلى  و/طل المســــــب  وتزويد الحوومة االتحاوية بالدعم التقني فيما يتعي  ب جراءات الخطار عند االقت ــــــاء، 

المنيمات الدولية أو القييمية  الي نة أن تح ل  يقات الموافقة والخطارات المســـققة التي تتيقاها من الدول أو
 س   الو نية المنادقة في الحوومة االتحاوية؛أو وون القييمية إلى ه نة التن

أن الــدولــة أو المنيمــة الــدوليــة أو القييميــة أو وون القييميــة التي تقود بتســــــــــــــييم  يقرر - 15 
ــاعدة   أي ــوال المســ ــاعدة المالية وو رها من أةــ ــورة التقنية وتقدد المســ ــدي المشــ ــورية وتســ ــيحة ومعدات عســ أدــ

إلى ملدــســات قطاع األمن الصــومالية و ر التابعة ليحوومة االتحاوية  والتدري  المتصــل باألنشــطة العســورية
تكون مسـلولة عن  ي  الموافقة من الي نة أو إخطارها، حسـ  االقت ـاء، بشـأن أي    12أو   10عمق بالفقرة 
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عمييات تسـييم لتي  األ ـناف وأي إدـداء ليمشـورة أو تقديم ليمسـاعدة أو التدري ، وعن اليياد في الوقأ نفسـه  
 ب بقغ الحوومة االتحاوية قبل خمسة أياد عمل عيى األقل من التاريل المقرر لذل ؛

موعـد  ، أن تقـدد الحوومـة االتحـاويـة إلى الي نـة، في11أو  10ح ثمـا تنطب  الفقرة  ،يقرر - 16 
ــول إوقات خطي   30يت او   ال ــييم في ةــ ــورية، إخطار ما بعد التســ ــيحة والمعدات العســ ــييم األدــ يوما بعد تســ

ب تماد أي عميية تســــييم إلى قوات األمن الو نية الصــــومالية، يت ــــمن األرقاد التســــيســــيية لةدــــيحة والمعدات  
ئم التعبنة، مع تحديد قوا العســـــورية المســـــيامة والمعيومات المتعيقة بالنقل ودـــــند الشـــــحن وبيانات الشـــــحنات أو

وون القييمية المورِّوة بالجراء  موان التةزين، ويســــــــــــــّيم بأهمية قياد الدولة أو المنيمة الدولية أو القييمية أو
 نفسه، بالتعاون مع الحوومة االتحاوية؛ 

وة أن عيى الـدولـة أو المنيمـة الـدوليـة أو القييميـة أو وون القييميـة المورِّ  من  ذديذد يؤكذد - 17 
ألوراض   إخطار الي نة بتسـييم المعدات العسـورية و ر الفتاية المةصـصـة حصـرا لقدـتةدامات النسـانية أو

 الحماية، وذل  قبل خمسة أياد من تاريل التسييم وليعيم فحس ؛

التـقارير التي تفـ د عـدد تقـ د اـلدول كمـا ينق ي ـب جراءات الخطـار المب ـنة  يالحظ م  القلق - 18 
ــابقـة، ويـذّكر اـلدول بـالتزامـات ـا عمق بـ جراءات الخطـار، المنصــــــــــــــوص عي  ـا في الفقرات  في القرارات الســــــــــــ

ــاعدة من أجل  17إلى  10 ــياو تقديم المســـــــ ، ويحت كذل  الدول عيى أن تّتقع إجراءات الخطار بدقة في دـــــــ
 تطوير ملدسات قطاع األمن الصومالية و ر التابعة ليحوومة االتحاوية؛

 
 االس  ن ءات ‘2’ 

 أن الحير ال يسري عيى ما ييي: يؤكد من  ديد - 19 

المداوات من األدــيحة أو المعدات العســورية أو تقديم المشــورة التقنية والمالية وو رها من  )أ( 
يسـتةدم ا أفراو  أةـوال المسـاعدة، والتدري  المتصـل باألنشـطة العسـورية المةصـصـة حصـرا لكي يدعم ب ا أو

ــومال وبعثة االتحاو األفريقي في  األمم المتحد ــاعدة في الصــــــــــ ة، بما في ذل  بعثة األمم المتحدة لتقديم المســــــــــ
الصـومال؛ والشـركاء االدـتراتي  ون لقعثة االتحاو األفريقي العاميون حصـرا في إ ار أحده مف ود ادـتراتي ي 

ريقي؛ وبعثـة االتحـاو األوروبي  ليعمييـات اعتمـده االتحـاو األفريقي وبـالتعـاون والتنســــــــــــــ   مع بعثـة االتحـاو األف
 ؛(2013) 2111)أ( إلى )و( من القرار  10ليتدري  في الصومال، وكل ذل  وفقا ليفقرة 

المداوات من األدــــــــيحة والمعدات العســــــــورية المةصــــــــصــــــــة حصــــــــرا لتســــــــتةدم ا الدول  )ب( 
المنيمات الدولية والقييمية ووون القييمية التي تتةذ تداب ر لقمع أعمال القر ــــــــــــنة والســــــــــــطو المســــــــــــيال   أو
 ة الحوومة االتحاويوتكون بناء عيى  ي  الحوومة االتحاوية تكون عرض القحر ققالة دـواحل الصـومال،  في
، وةــــــريطة أن يوون ما يتةذ من تداب ر متســــــقا مع األحواد الســــــارية ليقانون  بشــــــأن ا أخطرت األم ن العاد قد

 الدولي النساني والقانون الدولي لحقوو النسان؛

المــداوات من المقبس الواقيــة، بمــا في ذلــ  الســــــــــــــترات الواقيــة والةوذات العســــــــــــــوريــة،  )إ( 
ملقتة مو فو األمم المتحدة وممثيو ودــائ  العقد والعاميون في م ال  يصــدرها إلى الصــومال بصــورة  التي

 المساعدة النسانية والتنمية والمو فون المرتقطون ب م، الدتةدام م الشةصي فحس ؛

https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
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ــورية ذات األوراض الدفاعية إلى  )و(  ــيحة والمعدات العســـــــــ ــفن التي تحمل األدـــــــــ وخول الســـــــــ
يطة أن تيل هذه األ ـناف عيى متن تي  السـفن في جميع األوقات  الموانئ الصـومالية في  يارات ملقتة، ةـر 

 (؛ (2015) 2244من القرار  3)وف  ما دب  تأي ده في الفقرة 

 
 الجزاءات المحددة الم  هَدتين ته الصوم ل  

ــت دف ن    (2008)  1844إلى ما قرره في القرار يشذذذذذذير  - 20  الذي فرض جزاءات محدوة المســـــــ
ر الوراإ في القائمة، ويشــــــــــــ ر إلى اليذين ودــــــــــــعا نطاو معاي  (2013)  2093و  (2011)  2002والقرارين 

إلى أن معـاي ر الوراإ في القـائمـة  و/شذذذذذذذذذير كذالذ ، (2018) 2444و  (2012) 2060قرره في قراريـه  مـا
ــا  ــمل أي ـــــــ ــر  -تشـــــــ ــاني أو -وون حصـــــــ ــي وال نســـــــ توج   ا   التةطي  ألعمال تنطوي عيى العنف ال نســـــــ

ــاعد فري  الةبراء في تحييقاته، وإلى الحوومة االتحاوية،  هورر  يقيو  ارتكاب ا أو ــاء أن تسـ إلى الدول األع ـ
ــريوةقي والوالواليات االتحاوية، وبعثة االتحاو األفري ــأن      ات الشـــــ أن تتقاول المعيومات مع فري  الةبراء بشـــــ

 ؛أنشطة حركة الشقاب، وخا ة عندما تكون مشمولة بمعاي ر الوراإ في القائمة

إلى الممثية الةا ـة لةم ن العاد المعنية باأل فال والنزاع المسـيال والممثية الةا ة  يطل  - 21 
  من القرار 7زاع أن توافيا الي نة بالمعيومات ذات الصــــــية، وفقا ليفقرة المعنية بالعنف ال نســــــي في حاالت الن

لحقوو النسان    مفوضية األمم المتحدة السامية  و/دعو،  (2011)  1998من القرار    9والفقرة    (2010)  1960
 إلى أن توافي الي نة بالمعيومات ذات الصية، حس  االقت اء؛

  ، وون المســــــــــــــاس ببرامو المســــــــــــــاعدة النســــــــــــــانية ال اري تنف ذها في أماين أخرى،يقرر - 22 
عيى وفع األموال أو توف ر األ ــول  (2008)  1844من قراره  3تســري التداب ر المفروضــة بموج  الفقرة  أال

المالية أو الموارو االقتصـاوية األخرى الق مة ل ـمان إيصـال المسـاعدة النسـانية التي تمس الحاجة إل  ا في  
ــطة األمم المتحدة أو وكاالت ا المتةصــــــصــــــة أو برام  ا أو المنيمات   ــومال في الوقأ المنادــــــ  بوادــــ الصــــ

ــانية التي ل ا مر  ــانية، النســـ ــاعدة النســـ كز المراق  لدى ال معية العامة لةمم المتحدة، التي تقود بتقديم المســـ
وةــــــــــــــرـكائـ ا المنفّـذين، بـما في ذـل  المنيـمات و ر الحوومـية المموـلة بشـــــــــــــــول وـنائي أو متـعدو األ راف التي 

 تشار  في خطة األمم المتحدة لقدت ابة النسانية ليصومال؛

 
 المفروض على الصوم لحظر الفح    

عمييات لتصـــــدير الفحم من الصـــــومال ت رى في انت ا  ليحير التاد المفروض   أت يدين - 23 
قراره بشــأن حير ادــت راو وتصــدير الفحم الصــومالي، عيى النحو المب ن   و/ؤكد من  ديدعيى تصــدير الفحم، 

،  (2014) 2182من قراره  21إلى  11( والفقرات “حير الفحم”) (2012) 2036من قراره  22في الفقرة 
 الثاني/  تشــــــــرين  15حتى  (2014)  2182من القرار  15ت ديد األحواد المنصــــــــوص عي  ا في الفقرة  و/قرر

 ؛2021نوفمبر 

بالتداب ر التي اتةذت ا الحوومة االتحاوية والواليات االتحاوية والدول األع اء ليحد يرح    - 24 
 يقاته بأن تقود بعثة االتحاو األفريقي في الصــومال بدعم ومســاعدة   و/كررمن تصــدير الفحم من الصــومال، 

تحاوية في تنف ذ الحير التاد المفروض عيى تصـــــــــدير الفحم من الصـــــــــومال،  الحوومة االتحاوية والواليات اال
عيى موا ـــــية تطوير الســـــيادـــــة الو نية ليصـــــومال بشـــــأن الفحم من أجل تطوير الوارة المســـــتدامة  و/شذذذج 

لقدــــــــــــــتةداد المحيي ليفحم، ويشــــــــــــــ ع منيمة األوذية والزراعة لةمم المتحدة عيى تزويد الحوومة االتحاوية 

https://undocs.org/ar/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2002(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
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ات والتحي قت المعز ة بشــأن النتاإ المحيي ليفحم من أجل االدــترةــاو ب ا في وضــع الســيادــة الو نية  بالبيان
بقعثة االتحاو األفريقي في الصــــومال أن تيســــر و ــــول الفري     و/هي ليحوومة االتحاوية فيما يتعي  بالفحم، 

 بانتياد إلى موانئ تصدير الفحم؛

وال  ـات  يبـذل ـا الموتـ  المعني بـالمةـدرات وال ريمـة أهميـة ال  وو التي من  ذديذد يؤكذد - 25 
الموت ، في حدوو واليته  و/شذذذج تعط ل تصـــــدير الفحم وادـــــت راوه من الصـــــومال، الشـــــريوة الدولية لر ـــــد و 

الدول والمنيمات الدولية  عيى جمعوضــــــــمن إ ار منتدى المحي  ال ندي المعني بال ريمة القحرية،  ،الحالية
عمييـة أتقنتـا ليقوة القحريـة لقتحـاو األوروبي، والقوات القحريـة المشــــــــــــــتركـة وو رهـا من  ، بمـا في ذلـ  المعنيـة

ــروعة   ــت ابة ليتدفقات القحرية و ر المشــــــــــ ــأن االدــــــــــ القوات القحرية في المنطقة لتعزيز التعاون القييمي بشــــــــــ
ــيع المشـــــروعة وو ر المشـــــروعة التي قد تمول األنشـــــطة ا لرهابية في  وتعط ل جميع أةـــــوال االت ار في الســـ

الصـــــــــومال، ووعم الحوومة االتحاوية والواليات االتحاوية لتحســـــــــ ن وع  ا بالم ال القحري، بما في ذل  وور  
 دفن الص د في االت ار والت ارة و ر المشروعة؛  

 
 حظر مكو  ت األ هزة الم فجرة اليدو/ة الصن   

ال  مـات المنفـذة عيى  من تزايـد في يالحظذ أن عيى جميع الـدول، في ضــــــــــــــوء مـا  يقرر - 26 
حركة الشــــقاب بادــــتةداد األج زة المتف رة ال دوية الصــــنع، أن تمنع اليياد بصــــورة مقاةــــرة أو و ر مقاةــــرة   يد

ببيع أو توريد أو نقل األ ــــــــــناف الواروة في ال زء األول من المرف  جيم ل ذا القرار إلى الصــــــــــومال انطققا  
ــ  ا، أو من ــفن أو الطائرات التي ترفع  من جان  موا ن  ا الموجوو أراضـ ــتةداد السـ ــ  ا، أو بادـ ين خارإ أراضـ

أعقم ا، إذا كانأ هنا  أولة كافية تثبأ أن الصــــنف المعني دــــيســــتةدد في  ــــنع األج زة المتف رة ال دوية 
 الصنع في الصومال، أو ومة احتمال كب ر بأن يستةدد لذل  ال رض؛

 ال زء رـيد أو نـقل أحـد األ ـــــــــــــــناف الـمدرجـة فيأن تقود اـلدول، عـند بيع أو تو  يقرر كذالذ  - 27 
، ب خطار الي نة 26األول من المرف  جيم ل ذا القرار بصورة مقاةرة أو و ر مقاةرة إلى الصومال وفقا ليفقرة 

بعميية البيع أو التوريد أو النقل المقررة بعد التاريل المحدو لجرائ ا بةمســـــــــــة عشـــــــــــر يود عمل عيى األيثر،  
ت ــم ن الخطارات الموج ة عمق ب ذه الفقرة جميع المعيومات ذات الصــية، بما في ذل   عيى أهمية  و/شذذدد

ــحن ا   ــناف المقرر ةــــ ــفات التقنية لة ــــ ــتةدد الن ائي ل ا، والموا ــــ ــناف، والمســــ ــتةداد األ ــــ ال رض من ادــــ
 وكم ت ا؛

ان  ج بالدول األع ـــاء أن تتةذ التداب ر المنادـــقة ليتشـــ يع عيى توخي اليقية من  يهي  - 28 
ــركات المســــ ية في أراضــــ  ا أو الةاضــــعة لواليت ا التي  ــع ن لواليت ا والشــ بيدان ا وال  ات من األفراو الةاضــ
ــومال التي يمون   ــار  في بيع أو توريد أو نقل دــــــــــــقئف المتف رات والمواو المتف رة الموج ة إلى الصــــــــــ تشــــــــــ

المرف    ناف الواروة في ال زء الثاني منادــتةدام ا في  ــنع األج زة المتف رة ال دوية الصــنع، بما ف  ا األ ــ 
الحـاالت   جيم، وأن تحتفظ بســــــــــــــ قت المعـامقت وتوافي الحوومـة االتحـاويـة والي نـة والفري  بمعيومـات عن

تكفل تزويد   المشـــــــبوهة لشـــــــراء تي  المواو الكيميائية أو االدـــــــتقصـــــــاء عن ا من قبل أفراو في الصـــــــومال، وأن
ــقة لتةزين الحوومة االتحاوية والواليات اال ــمانات المنادـ ــاء ال ـ ــاعدة المالية والتقنية الكافية لردـ تحاوية بالمسـ

 المواو وتو يع ا؛
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ةــركاء الصــومال الدول  ن والقييم  ن عيى تنف ذ تدري  متةصــ  مســتمر ألفرقة  يشذج  - 29 
الدعم المقدد  الحوومة االتحاوية المةتصـــــــــة في إبطال الذخائر المتف رة وتوف ر المعدات المنادـــــــــقة وتنســـــــــ   

 الصومالية في م ال تحي ل المتف رات؛ ةلتعزيز القدر 

 
 تر/ق ال براء المعنه ب لصوم ل  

ــاذ هـــــــذا القرار، حتى  يقرر - 30   كـــــــانون األول/ 15أن ي ـــــــدو، اعتقـــــــارا من تـــــــاريل اتةـــــ
من   11، الفري  المعني بالصــــومال، وأن تت ــــمن والية الفري  الم اد المشــــار إل  ا في الفقرة 2021 ويســــمبر

إلى األم ن العاد أن ييح  بالفري  خبراء مةتصــــــــــ ن   و/طل من هذا القرار،  1والفقرة  (2018)  2444القرار 
عن اعتزامه ادــتعراض والية  و/عرب، (2019)  2467من القرار   11انية، تمشــيا مع الفقرة في المســائل ال نســ 

 ؛2021الثاني/نوفمبر  تشرين 15الفري  واتةاذ الجراء المناد  فيما يتعي  بأي تمديد ل ا في موعد أقصاه 

، ويطـي  إلى الحوومـة  عـاون الكـامـل ب ن الحوومـة االتحـاوـية والفري إلى أهمـية الت يشذذذذذذذذذير - 31 
تيســـــــــــ ر قياد الفري  ب جراء مقابقت مع األةـــــــــــةاص المحت زين المشـــــــــــتقه في انتمائ م إلى حركة    االتحاوية

الحوومة االتحاوية عيى تيسـ ر قياد الفري  بزيارة  و/شذج الشـقاب وتنييم الدولة الدـقمية في العراو والشـاد، 
أهمية اضطقع الفري  بواليته وفقا لما تن  عييه الوويقة  و/الحظإلى الصومال في أقرب وقأ ممون عمييا، 

S/2006/997  ، إلى الفري  أن يقدد إلى الي نة تو ـيات عن دـبل وعم الحوومة االتحاوية في م ال   و/طل
 خ رة، بما يشمل ال  وو الرامية إلى إنشاء ل نة و نية لةديحة الص  رة واألديحة الةتيفة؛إوارة األديحة والذ

 يقــه الموجــه إلى الــدول، والحوومــة االتحــاويــة، والواليــات االتحــاويــة وبعثــة االتحــاو  يكرر - 32 
ــاعدته في تحييقاته،  الحوومة االتحاوية والواليات االتحاوية عيى   و/حثاألفريقي توف ر المعيومات ليفري  ومسـ

لى جميع مســـتووعات  تيســـ ر و ـــول الفري ، بناء عيى  يقات خطية يقدم ا الفري  إلى الحوومة االتحاوية، إ
أدـيحة الحوومة االتحاوية في مقديشـو وإلى جميع ما لدى الحوومة االتحاوية من أدـيحة وذخ رة مسـتوروة قبل 
تو يع ــا، وإلى جميع مراف  التةزين العســــــــــــــوريــة التــابعــة ليحوومــة االتحــاويــة في قطــاعــات ال يش الو ني  

ومة االتحاوية والواليات االتحاوية، والسـماح بالتقاط  الصـومالي وجميع األدـيحة المصـاورة الموجووة بحو ة الحو
 ـــــــور فوتوورافية لةدـــــــيحة والذخ رة الموجووة بحو ة الحوومة االتحاوية والواليات االتحاوية، والو ـــــــول إلى 
جميع وفــاتر الق ــد ودــــــــــــــ قت التو يع الموجووة بحو ة الحوومــة االتحــاويــة والواليــات االتحــاويــة، ب يــة تمو ن  

 من ر د وتق يم تنف ذ هذا القرار؛ م يس األمن

 
 اإلبالغ  

إلى األم ن العاد أن يقدد إلى م يس األمن معيومات مســــــتكمية، في موعد أقصــــــاه  يطل  - 33 
، بشــأن التطورات في المنطقة، بما في ذل  معيومات مســتكمية عن أي تطورات أخرى  2021تمو /يوليه  31

 ج بوتي؛مست دة نحو تطبيع العققات ب ن إريتريا و 

ــتكمية  يطل  - 34  ، بما في ذل  ما ال يقل منتيمةإلى الفري  أن يقدد إلى الي نة معيومات مســــ
ــف المدة، وتقريرا ن ائيا بحيول   ــتكمية ةـــــــــامية لمنتصـــــــ عن أربعة تقارير مواضـــــــــيعية مةتيفة، ومعيومات مســـــــ

ــرين األول/أيتوبر  15 عيى التماس تعييقات  الفري  و/حثل نير فيه الم يس، عن  ري  الي نة    2021تشـــــــــ
 تقاريره؛ االدتنتاجات الواروة فيمن الي نة بشأن 

https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/2006/997
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 أييول/ 15يطيــــــ  إلى األم ن العــــــاد أن يقــــــدد إلى الم يس، في موعــــــد ال يت ــــــاو   - 35 
 ، تق يما تقنيا لقدرات الصومال في م ال إوارة األديحة والذخ رة وتو يات لزياوة تحس ن ا؛2021 دبتمبر

ســــــــــــــ  الوـاوـة في حـاالت الطوارإ أن يقـدد تقريرا إلى م يس األمن بحيول إلى من يطلذ  - 36 
عن تقديم المسـاعدة النسـانية في الصـومال وعن أي عوائ  تعترض إيصـال   2021األول/أيتوبر   تشـرين 15

 المساعدة النسانية في الصومال؛

ــا ليفقرة  يطلذذذ  - 37  ــدد إلى م يس األمن، وفقــ ــة أن تقــ ــاويــ ــة االتحــ  من القرار 9إلى الحوومــ
ــاط/ 1، تقريرا بحيول (2015) 2244من القرار  7وعيى النحو المطيوب في الفقرة  (2014) 2182 ــقـ   ةــــــــــــ
، بشــــــــــأن ليول قوات األمن التابعة ل ا وتكوين ا وقوام ا  2021آب/أوســــــــــطس  1وآخر بحيول   2021 فبراير

ونشـرها ووضع القوات القييمية وقوات الم ييشيات، ي م في ةول مرفقات تقارير فري  التحق  المشتر  عيى 
ــووة  (2014)  2182من القرار  7النحو المطيوب في الفقرة  ــمن الخطارات المتعيقة بالوج ة المقصــــــ ، ويت ــــــ

ضـــــــمن وحدات قوات األمن الو نية الصـــــــومالية أو موان التةزين والمعدات العســـــــورية لدى تو يع األدـــــــيحة  
أن يشـار في التقارير المقبية إلى األرقاد التسـيسـيية لةدـيحة التي ووق ا فري  التحق    و/طل  والذخ رة المسـتوروة، 

 ر  مع ما يقابي ا من بيانات الس قت المتاحة التي تورو تفا  ل تو يع األديحة عيى قوات األمن؛  المشت 

 أن يققي المسألة ق د نيره. يقرر - 38 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
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 المرتق ألف

 األصن ف ال  ضعة للمواتقة الم بقة للجنة  
 
 جو، بما في ذل  منيومات الدفاع ال وي المحمولة؛ -قذائف دطال  - 1

مم، والقطع المصـــــــممة خصـــــــيصـــــــا ل ذه األدـــــــيحة والذخ رة   12,7األدـــــــيحة التي يزيد عيارها عن  - 2
 المتصية ب ا؛

ــاوة لـيدـباـبات، مـثل ـقاذـفات القـناـبل   مقحيـة: )ال يشـــــــــــــــمل ذـل  ـقاذـفات الصــــــــــــــواريل الكتتـية الم ــــــــــــ
البندقية أو قاذفات جي( أو األدــــــــــيحة الةتيفة الم ــــــــــاوة ليدبابات أو القنابل  بي الصــــــــــاروخية )آر

 القنابل ال دوية(؛

 ميم وذخ رت ا؛ 82مدافع ال اون التي يزيد عيارها عن  - 3

ــاوة ليدبابات والذخ رة  - 4 ــاوة ليدبابات، بما في ذل  القذائف الموج ة الم ـــــــ ــيحة الموج ة الم ـــــــ األدـــــــ
 والقطع المصممة خصيصا ل ذه األ ناف؛

 خصيصا لقدتةداد العسوري؛ واألل اد والمواو المتصية ب ا؛  الحشوات واألج زة المصممة أو المعدلة  -   5

 أج زة التصوي  المزووة بةا ية القدرة عيى الرؤية الي يية؛ - 6

 الطائرات المصممة أو المعدلة خصيصا لقدتةداد العسوري؛ - 7

ة الدوارة مقحية: ’الطائرات‘ تشمل المركقات ذات األجنحة الثابتة أو األجنحة المحورية أو األجنح 
 األجنحة الدوارة المائية أو األجنحة المائية، أو  ائرات ال ييووبتر. أو

 السفن‘ والمركقات البرمائية المصممة أو المعدلة خصيصا لقدتةداد العسوري؛’ - 8

ــ  رة،   ــتةدد في رقعة مائية  ـ ــف نة، أو مركقة حوامة، أو  ورو يسـ ــمل أي دـ ــفن‘ تشـ مقحية: ’السـ
 مائي، وليول السف نة أو أجزاء ليوي ا.  ورو ذي انسياب أو

المركقات المقاتية المســــــ رة من وون  يار )المدرجة بو ــــــف ا الفنة الرابعة من دــــــ ل األمم المتحدة  - 9
 لةديحة التقي دية(.
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 المرتق ب ء

المعدات ال ه ه طل  إخط را بشذذذعن عملي ت ه ذذذليمه  إلى ألوات األمن الولنية الصذذذوم لية   
ومواتقة اللجنة فيم  ي ص مؤسذذذذذذذذ ذذذذذذذذ ت ألط   األمن الصذذذذذذذذوم لية  ير ال  بعة للحكومة 

 االهح دية

 
 ميم وذخ رت ا؛ 12,7جميع أنواع األديحة ذات عيار أقصاه  • 

 ، والبناوو عديمة االرتداو، وذخ رت ا؛7قاذفة القنابل الصاروخية من  را  آر بي جي  • 

 ليمعاي ر أو الموا فات العسورية أو المعاي ر الو نية المماوية؛خوذات مصنوعة وفقا  • 

 الدروع الواقية من الر اص أو المقبس الواقية، عيى النحو التالي: • 

o  الدروع الواقية من الر اص أو المقبس الواقية الي نة المصنوعة وفقا ليمعاي ر أو الموا فات
 العسورية أو ما يماوي ا؛

اي ر أو الموا ـــــــــفات العســـــــــورية، كحد أونى، موا ـــــــــفات الحماية من : تشـــــــــمل المعمقحية 
 التشيي.

o تفوو    ــفائال الدروع الصــيقة الواقية من الر ــاص التي توفر حماية من المقذوفات تعاول أو
 أو ما يعاوله في المعاي ر الو نية؛( NIJ 0101.06 July 2008المستوى الثالت )

 خصيصا لقدتةداد العسوري؛ المركقات البرية المصممة أو المعدلة • 

 معدات االتصاالت المصممة أو المعدلة خصيصا لقدتةداد العسوري؛ • 

ــتةداد  •  ــا لقدــ ــيصــ معدات تحديد المواقع بالنيم العالمية لســــواتل المقحة المصــــممة أو المعدلة خصــ
 العسوري.
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 المرتق  ي 

 مكو  ت األ هزة الم فجرة اليدو/ة الصن   
الم فجرة وسذذذذذذذذذالرف الم فجرات والمعذدات الم صذذذذذذذذذلذة بذ لم فجرات وال  نولو يذ  ذات المواد   

 به  الصلة

 
 الجزء األول  

 المواو المتف رة، عيى النحو التالي، والةقئ  التي تحتوي عيى ماوة أو أيثر من تي  المواو: - 1

 الن تروج ن بالو ن(؛في المائة من  12,5ن ترو دي يو  )الشامية أليثر من  ()أ 

 (؛tetrylنترام ن وقوي نتروفن ل مث ل ) ()ب 

 (في جرعات  بية فروية ح راإال عندما يوون معقأ/م) نترووييسرين )إ( 

 السيع المتصية بالمتف رات: - 2

المعدات واألج زة المصــــــــــممة خصــــــــــيصــــــــــا لبدء إةــــــــــعال المتف رات بودــــــــــائل ك ربائية  ()أ 
 و ال قو، والصواع ، وأج زة الةعال، واألدق  المف رة(.ي ربائية )مثل عد و ر أو

 .2و  1”التكنولوجيا“ الق مة من أجل ”إنتاإ“ أو ”ادتةداد“ األ ناف الواروة في الفقرات  - 3

 
 الجزء ال   ه  

 المواو المتف رة، عيى النحو التالي، والةقئ  التي تحتوي عيى ماوة أو أيثر من تي  المواو: - 1

 (؛ANFOمزيو نترات األمون ود و يأ الوقوو ) ()أ 

 ن ترووييوول؛ ()ب 

 (؛PETNبنتايريثريتول تتران ترات ) )إ( 

 وقوي نتروكيوروبنزين؛ )و( 

 (.TNTوالت نترات التولوين ) 6و  4و  2 )ه( 

 دقئف المتف رات: - 2

 نترات األمون ود؛ ()أ 

 نترات البوتاد ود؛ ()ب 

 ؛ييورات الصوويود )إ( 

 حم  الن تري ؛ )و( 

 حم  الكبريتي . )ه( 
 


