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  )٢٠١١ (٢٠١٠القرار     
  ٢٠١١سبتمرب /أيلول ٣٠، املعقودة يف ٦٦٢٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
 إىل مجيع قراراته السابقة وبيانات رئيسه املتعلقة باحلالة يف الـصومال، ومحايـة              إذ يشري   

  املسلحة، فال يف النـزاعاتاملدنيني يف النـزاعات املسلحة، واملرأة والسالم واألمن، واألط
ــد     ــن جديـ ــد مـ ــيه   وإذ يؤكـ ــالمة أراضـ ــصومال وسـ ــسيادة الـ ــه لـ ــتقالله  احترامـ  واسـ
  ووحدته، السياسي
  الصومال، التزامه بتحقيق تسوية شاملة ودائمة للوضع يفوإذ يكرر تأكيد   
ين  دعمه الكامل لعملية جيبويت للسالم وامليثاق االحتادي االنتقايل اللـذ          وإذ يكرر تأكيد    

 بـضرورة حتقيـق املـصاحلة       موإذ يـسلّ  يوفران إطارا للتوصل إىل حـل سياسـي دائـم يف الـصومال،              
 علـى أمهيـة التوصـل إىل إقامـة     يـشدد  وإذوالنـهوض بـاحلوار فيمـا بـني أبنـاء الـشعب الـصومايل،        

  مؤسسات نيابية عريضة القاعدة، من خالل عملية سياسية تشمل اجلميع يف هناية املطاف،
تــضطلع بــه مــن دور   دعمــه للحكومــة االحتاديــة االنتقاليــة فيمــا  مــن جديــدوإذ يؤكــد  

 مــسؤولية املؤســسات االحتاديــة االنتقاليــة يف املقــام  وإذ يؤكــدإطــار عمليــة جيبــويت للــسالم،   يف
إجنــاز املهــام  وعــن تكثيــف جهودهــا مــن أجــل   ،األول عــن العمــل بــصورة متماســكة ومتحــدة  

املؤسـسات االحتاديـة االنتقاليـة     يـدعو  وإذيت وامليثاق االنتقـايل،  االنتقالية اليت حددها اتفاق جيبو 
  إىل التنسيق بشكل وثيق مع اجلماعات الصومالية األخرى، مبا فيها اإلدارات احمللية واإلقليمية،

 على ضرورة وضع استراتيجية شـاملة تـشجع علـى إحـالل الـسالم               تأكيده وإذ يكرر   
  ن اليت يبذهلا مجيع األطراف املعنية،واألمن يف الصومال بفضل جهود التعاو
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 على املمثل اخلاص لألمني العام، الدكتور أوغـسطني ماهيغـا، وكـذلك علـى               وإذ يثين   
ــي للــصومال، الــسفري بــوبكر غاســو ديــارا،           ــل اخلــاص لــرئيس مفوضــية االحتــاد األفريق املمث

   دعمه القوي ملا يبذالنه من جهود،يؤكد جمددا وإذ
 الــرئيس الــسابق جــريي راولينغــز مــن أعمــال بوصــفه املمثــل  مبــا يقــوم بــهوإذ يرحــب  

  السامي لالحتاد األفريقي يف الصومال،
 بقـرار   وإذ حيـيط علمـا    ،  ٢٠١١يونيه  / حزيران ٩ إىل توقيع اتفاق كامباال يف       وإذ يشري   

ــدة       ــه مل ــان ونائبي ــيس الربمل ــة ورئ ــيس اجلمهوري ــات رئ  / آب٢٠ شــهرا، حــىت  ١٢إرجــاء انتخاب
   املوقِّعني بقوة على احترام التزاماهتم،وإذ حيثوجب أحكام االتفاق، ، مب٢٠١٢أغسطس 
ــدمها ماهيغــا، املمثــل     وإذ يرحــب   ــق، بتــسهيالت ق  باالتفــاق علــى وضــع خارطــة طري

سـبتمرب، حتـدد    /أيلـول  ٦اخلاص لألمني العـام، يف االجتمـاع التـشاوري املعقـود يف مقديـشو، يف                
 أن تقــوم هبــا املؤســسات االحتاديــة االنتقاليــة علــى مــدى  املهــام واألولويــات الرئيــسية الــيت يــتعني

األشــهر االثــين عــشر املقبلــة، وفــق مواعيــد زمنيــة ومؤشــرات مرجعيــة وآليــات امتثــال واضــحة،   
 املؤسسات االحتادية االنتقالية، باعتبارها تتوىل املـسؤولية األساسـية عـن تنفيـذ خارطـة                حيث وإذ

 يـشري  وإذى التقيد بالتزاماهتا مبوجـب اخلارطـة املـذكورة،    عة األخرى، علالطريق، واجلهات املوقّ 
  إىل أن ما سيقدم من دعم للمؤسسات االحتادية االنتقالية يف املستقبل مرهون بإجناز هذه املهام،

 بــأن الــسالم واالســتقرار يف الــصومال يعتمــدان علــى املــصاحلة واحلوكمــة   وإذ يــسلِّم  
 مجيــع األطــراف الــصومالية علــى نبــذ العنــف   حيــثوإذ الفّعالــة يف جممــوع أرجــاء الــصومال،  
  والعمل معا إلحالل السالم واالستقرار،

املؤسسات االحتادية االنتقالية على التحلي مبزيد من الـشفافية وعلـى مكافحـة              وإذ حيث   
  الفساد هبدف تعزيز شرعيتها ومصداقيتها ولتيسري مواصلة الدعم املقدم من اجملتمع الدويل،

الصومال، وأثـر    إزاء الوضع اإلنساين العصيب واملتفاقم يف    لقه البالغ وإذ يعرب عن ق     
 مجيـع األطـراف     يدعو وإذاجلفاف واجملاعة على شعب الصومال، وال سيما النساء واألطفال،          

مبوجب القانون اإلنساين الدويل، أن تتيح للوكاالت اإلنسانية إمكانية الوصـول إىل املتـضررين              
 أمهيــة توطيــد مبــادئ احليــاد يؤكــد وإذ هــذه األوقــات احلرجــة، بأمــان ومــن دون معوقــات يف

  ة يف تقدمي املساعدات اإلنسانية،وعدم التحيز واإلنسانية واالستقاللي
 قيــام أي مــن األطــراف، وال ســيما اجلماعــات املــسلحة، باســتهداف  وإذ يــدين بقــوة  

 أي هجمـات تـشن   شجبوإذ يـ املعونات اإلنسانية املقدمة يف الصومال أو إعاقتـها أو منعهـا،          
  ،العاملــني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانيةعلى 
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 ألن نداء األمم املتحدة املوحد مـن أجـل الـصومال مل يلـق             وإذ يعرب عن قلقه البالغ      
ة للمــوارد مــن أجــل أولئــك الــذين  علــى احلاجــة إىل تعبئــة عاجلــوإذ يــشددالتمويــل الكامــل، 

ول األعـضاء أن تـساهم يف النـداءات اإلنـسانية املوحـدة           جبميع الـد   وإذ يهيب حباجة إليها،    هم
  احلالية واملقبلة،

علـــى بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف الـــصومال إلســـهامها يف إحـــالل الـــسالم  وإذ يـــثين   
 ضـخامة التـضحيات الـيت قدمتـها تلـك القـوات،             وإذ يدرك واالستقرار الدائمني يف الصومال،     

ــدا وب وإذ يعــرب ــة   ورونــدي ملــسامهتهما املــستمرة يف  عــن تقــديره حلكــوميت أوغن ــد البعث تزوي
 النظـــر  الـــدول األخـــرى األعـــضاء يف االحتـــاد األفريقـــي إىل وإذ يـــدعوبـــالقوات واملعـــدات، 

  املسامهة بقوات يف البعثة، يف
الـصومال، وأثـره علـى      مـن اسـتمرار القتـال يف    وإذ يكرر اإلعـراب عـن قلقـه البـالغ           

ــدنيني،   ــسكان امل ــدينال ــع اهلوإذ ي ــة      مجي ــة ضــد احلكوم ــا اهلجمــات اإلرهابي ــا فيه جمــات، مب
االحتادية االنتقالية، وبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، والسكان املدنيني من جانـب مجاعـات            

 علـى مـا متثلـه       وإذ يؤكـد  املعارضة املسلحة، واملقـاتلني األجانـب، وال سـيما حركـة الـشباب،              
حركــة الــشباب،   ســيما اتلون األجانــب، والمجاعــات املعارضــة املــسلحة الــصومالية، واملقــ    

  هتديد إرهايب للصومال وللمجتمع الدويل، من
 بأوجـــه التحـــسن الـــيت طـــرأت مـــؤخرا يف الوضـــع األمـــين يف مقديـــشو، وإذ يرحـــب  
 بــاجلهود الـيت تبــذهلا بعثــة االحتـاد األفريقــي وقــوات األمـن الــصومالية يف الــصومال،    يـشيد  وإذ
املؤســسات االحتاديــة االنتقاليــة علــى  وإذ حيــث  ،ملكاســب علــى توطيــد هــذه ايــشجعهما وإذ

االستفادة من حتسن الوضع األمين بالعمل على الفـور علـى تـسهيل االتفـاق علـى إعـداد خطـة           
 يف مقديشو وتنفيذها وبتسهيل تقـدمي اخلـدمات األساسـية وتـأمني احلوكمـة               لتحقيق االستقرار 

  الرشيدة جلميع املواطنني،
الحتادية االنتقالية إىل توحيـد مواقفهـا ومـضاعفة جهودهـا إلجنـاز      احلكومة اوإذ يدعو    

املهام ذات األولوية واألهـداف املتفـق عليهـا يف خارطـة الطريـق هبـدف متهيـد الـسبيل ملـستقبل           
االجتماعيــة، وإعمــال حقــوق اإلنــسان، أفــضل للــصوماليني، مبــا يف ذلــك التنميــة االقتــصادية و 

 إىل تعاون اجملتمـع الـدويل مـع احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة                يف الوقت نفسه باحلاجة    يسلّم وإذ
  وإداراهتا احمللية واإلقليمية وتزويدها بالدعم يف هذا الصدد،

ية وتدريبــها وجتهيزهــا  أمهيــة إعــادة تــشكيل قــوات األمــن الــصومال  وإذ يؤكــد جمــددا  
مال علـى املـدى    عناصرها، وذلك أمر حيوي لتحقيق االستقرار واألمن يف الـصو   واحلفاظ على 

 عــن دعمــه لبعثــة التــدريب التابعــة لالحتــاد األورويب اجلاريــة يف الــصومال،  وإذ يعــربالبعيــد، 
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 ، وإذ يـشجع  أمهية تنسيق دعم اجملتمع الدويل واطـراده وتقدميـه يف الوقـت املناسـب             يؤكد وإذ
أجـل توطيـد    قوات األمن الصومالية على إثبات فعاليتها بالعمل مع بعثـة االحتـاد األفريقـي مـن                 

  األمن يف مجيع أحناء مقديشو،
 على الدول األعضاء واملنظمات اليت قدمت مسامهات لدعم الصومال وبعثـة         وإذ يثين   

 اجملتمـع الـدويل علـى حـشد أمـوال إضـافية، حـسب              وإذ يشجع االحتاد األفريقي يف الصومال،     
 علـى  وإذ يـشدد لتنبؤ بـه،   بأمهية تقدمي التمويل يف حينه وعلى حنو ميكن ا   موإذ يسلّ االقتضاء،  

  احلاجة إىل إقامة تنسيق فعال بني اجلهات املاحنة واألمم املتحدة واالحتاد األفريقي،
وإذ يعــرب عــن قلقــه  ، )٢٠١١ (١٩٧٦ و) ٢٠١٠ (١٩٥٠ إىل قراريــه وإذ يــشري  
 إزاء مــا تــشكله أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح قبالــة ســواحل الــصومال مــن هتديــد،   البــالغ
 أن اســتمرار حالــة عــدم االســتقرار يف الــصومال يزيــد مــن حــدة مــشكلة القرصــنة   يــدرك وإذ

علــى وإذ يــشدد والــسطو املــسلح يف البحــر قبالــة ســواحل الــصومال، ويف احتجــاز الرهــائن،   
يتخذ اجملتمع الدويل واملؤسسات االحتادية االنتقالية تدابري شاملة ملعاجلة مـشكلة            احلاجة إىل أن  

ساسية، مبا يف ذلك احلاجة إىل التحقيق مع أولئـك الـذين يقومـون بـصورة                القرصنة وأسباهبا األ  
غري مشروعة بتمويل هجمات القراصنة والتخطيط هلا وتنظيمها وحتقيق مكاسـب غـري قانونيـة               

 باجلهود اليت يبذهلا يف هذا الصدد كل مـن فريـق االتـصال            وإذ يرحب من ورائها وحماكمتهم،    
  ، سواحل الصومال والدول واملنظمات الدولية واإلقليميةاملعين مبكافحة القرصنة قبالة

، )S/2011/549 (٢٠١١أغــسطس /آب ٣٠م، املــؤرخ ا األمــني العــيــرر بتقوإذ يرحـــــب  
وبتوصياته اليت تدعو املؤسسات االحتادية االنتقالية إىل أن تواصل عملها علـى الـصعيد الـسياسي                

  واألمين واإلنعاشي، بدعم من اجملتمع الدويل،
  أن الوضع يف الصومال ما زال يشكِّل هتديدا للسلم واألمن الدوليني يف املنطقة،وإذ يقرر  

 املتحدة،  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمموإذ يتصرف  

 أن يــــأذن للـــدول األعــــضاء يف االحتـــاد األفريقــــي أن تواصـــل حــــىت    يقـــرر   - ١  
 يف الـصومال، الـيت سـوف يـؤذن          ، نشر بعثة االحتاد األفريقي    ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  ٣١

  مـن القـرار    ٩هلا باختاذ كل التدابري الالزمة ألداء واليتـها احلاليـة علـى النحـو املقـرر يف الفقـرة                    
 مــن االحتــاد األفريقــي أن يعجــل بزيــادة قــوام قواتــه ليــصل إىل        ويطلــب، )٢٠٠٧ (١٧٧٢

رة القــوات علــى  مــن األفــراد النظــاميني، ليعــزز بــذلك قــد  ١٢ ٠٠٠املــستوى املــأذون، وهــو  
  االضطالع بالوالية املنوطة هبا؛
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 املؤســـسات االحتاديـــة االنتقاليـــة إىل التقيـــد بأحكـــام خارطـــة الطريـــق يـــدعو  - ٢  
املتضمنة للمهام واألولويات اليت ينبغي أن تنجزها هـذه املؤسـسات علـى مـدى األشـهر االثـين                

ــة وآليــات امت    ــة ومؤشــرات مرجعي ــة، وفقــا ملواعيــد زمني ــال واضــحة، عــشر املقبل  إىل ويــشريث
الدعم الذي سيقدمه جملـس األمـن إىل املؤسـسات االحتاديـة االنتقاليـة يف املـستقبل سـيكون                    أن

 إىل األمني العـام أن يقـدم، ضـمن تقريـره إىل جملـس األمـن،         ويطلبمرهونا بإجناز هذه املهام،     
  اء خارطة الطريق؛حترزه املؤسسات االحتادية االنتقالية من تقدم إز معلومات مستوفاة عما

إىل التوصــيات املتعلقــة بالــصومال الــصادرة عــن جملــس الــسالم واألمــن يــشري   - ٣  
علـى اعتزامـه أن ُيبقـي الوضـع         يـشدد   و،  ٢٠١١ سـبتمرب /أيلـول  ١٣التابع لالحتاد األفريقي يف     

املــستقبل بــشأن بعثــة  يراعــي فيمــا يتخــذه مــن قــرارات يف علــى األرض قيــد االســتعراض، وأن
املؤسسات االحتادية االنتقالية من تقـدم يف إجنـاز املهـام           األفريقي يف الصومال، ما حترزه      االحتاد  

   أعاله؛٢األساسية كما حددت يف خارطة الطريق املشار إليها يف الفقرة 
 باخلطوات اليت اختذها مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي يف الـصومال،               يرحب  - ٤  

 مبــا فيهــا مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بعثــة االحتــاد وســائر مكاتــب األمــم املتحــدة ووكاالهتــا،
الـصومال، باعتبـار     األفريقي يف الصومال، لتعزيز وجود منظمات األمـم املتحـدة وموظفيهـا يف            

املتحدة يكـون أطـول       على إنشاء وجود لألمم    وحيثذلك عنصرا هاما لتنفيذ والياهتا بفعالية،       
، متشيا مع الظروف األمنيـة، علـى النحـو املـبني            بقاء ومتناميا يف الصومال، وخباصة يف مقديشو      

  ؛S/2009/210 و S/2010/447يف تقريري األمني العام 
 ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١٣ إىل تقريــر رئــيس االحتــاد األفريقــي املــؤرخ  يــشري  - ٥  

علـــى  ويوافـــق ،)S/2011/549 (٢٠١١أغـــسطس / آب٣٠وإىل تقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ 
منظمـات األمـم املتحـدة وموظفيهـا وسـائر مكاتـب األمـم املتحـدة                حدوث زيـادة يف عـدد        أن

ــوفري        ــصومال يف جمــال ت ــة االحتــاد األفريقــي يف ال ــشكل ضــغوطا إضــافية علــى بعث ووكاالهتــا ي
 األمـم املتحـدة علـى العمـل مـع االحتـاد األفريقـي               ويـشجع خدمات األمن واملرافقـة واحلمايـة،       

ــم، ضــمن مــس     ــاحلجم املالئ ــوة حراســة ب ــشاء ق ــأذون، وذلــك لتقــدمي    إلن ــة امل ــوات البعث توى ق
 ويعـرب ذلـك األمـم املتحـدة،      يف خدمات األمن واملرافقة واحلماية ألفـراد اجملتمـع الـدويل، مبـا           

عن اعتزامه أن يقوم باسـتعراض احتمـاالت نـشوء حاجـة إىل تعـديل مـستويات البعثـة املأذونـة                     
، وأن ينظــر يف هــذه املــسألة   فــرد١٢ ٠٠٠ البــالغ عنــدما تــصل إىل مــستواها املــأذون احلــايل، 

  مجيع نواحيها؛ من
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إىل األمني العام مواصلة تقـدمي املـشورة التقنيـة وإسـداء اخلـربة لالحتـاد                يطلب    - ٦  
األفريقي يف التخطيط لبعثة االحتاد األفريقـي يف الـصومال ونـشرها، وذلـك مـن خـالل مكتـب                    

  ا يف ذلك مفهوم البعثة للعمليات؛األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي، مب
الـصومال يف خفـض      بالتقـدم الـذي أحرزتـه بعثـة االحتـاد األفريقـي يف             يرحب  - ٧  

 البعثــة علــى مواصــلة بــذل  وحيــثعــدد الــضحايا بــني املــدنيني أثنــاء العمليــات الــيت تقــوم هبــا،   
يني وفقـا   محايـة املـدن    جهودها من أجل منـع سـقوط ضـحايا مـن املـدنيني واتبـاع هنـج فعـال يف                   

  طلبه جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي؛ ملا
 إىل بعثة االحتاد األفريقـي يف الـصومال أن تواصـل تقـدمي املـساعدة إىل                 يطلب  - ٨  

احلكومة االحتادية االنتقالية إلنشاء قوات الـشرطة الـصومالية وقـوات األمـن الوطنيـة، ال سـيما                  
قـوات األمنيـة الـصومالية، واملـساعدة علـى دمـج الوحـدات              تنفيذ سلسلة قيادة وحتكم فعالـة لل      

  الصومالية اليت دّربتها دول أعضاء أو منظمات أخرى داخل الصومال وخارجه؛
 الدور اهلام الذي ميكن أن يقوم به الوجود الفعلـي للـشرطة يف حتقيـق                يالحظ  - ٩  

لـة يف الـصومال،    على ضرورة مواصـلة إنـشاء قـوات شـرطة فعا     ويؤكداالستقرار يف مقديشو،    
   برغبة االحتاد األفريقي يف إنشاء عنصر شرطة داخل البعثة؛ويرحب
 إىل األمني العام أن يواصـل تزويـد بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال                  يطلب  - ١٠  

ــرار       ــا يف الق ــشار إليه ــدعم اللوجــسيت امل ــة عناصــر ال ــدد أقــصاه  ) ٢٠٠٩ (١٨٦٣مبجموع لع
 أعـاله، تـشمل     ٥ ذلك قوات احلرس املشار إليهـا يف الفقـرة            جندي يف البعثة، مبا يف     ١٢ ٠٠٠

املعدات واخلدمات، مبا يف ذلك الدعم اإلعالمي، ولكن ال تشمل حتويل األموال، على النحـو               
ــام    ــني العـ ــالة األمـ ــبني يف رسـ ــة    ) S/2009/60(املـ ــن، وذلـــك إىل غايـ ــة إىل جملـــس األمـ املوجهـ

اءلة والشفافية يف إنفاق أموال األمم املتحـدة        ، مع كفالة املس   ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  ٣١
  ؛)٢٠١٠ (١٩١٠ من القرار ٦ على النحو املبني يف الفقرة

على أساس استثنائي، ونظرا للطـابع الفريـد هلـذه البعثـة، تقـدمي جمموعـة                يقرر    - ١١  
 جنـدي،  ١٢ ٠٠٠عناصر الدعم اللوجـسيت لبعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال لعـدد أقـصاه              

 ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٢١لنحـو املـبني يف رسـالة األمـني العـام إىل جملـس األمـن بتـاريخ                   على ا 
)S/2011/591 (           ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٢٩ورسالة رئيس جملس األمن إىل األمني العـام بتـاريخ 
)S/2011/602(        ــل، يف الوقــت نفــسه، علــى مواصــلة كفالــة أقــصى درجــات الكفــاءة ، والعم

  املعنية؛ ثنائيةومشاركة اجلهات الداعمة ال
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أن أنشطة مكافحة األجهزة املتفجـرة االرجتاليـة والـتخلص مـن الـذخائر              يرى    - ١٢  
املوجهة إىل جملس األمـن ميكـن   ) S/2009/60(املتفجرة، على النحو املبني يف رسالة األمني العام     

ءة إجنازها من خالل جمموعة عناصر الدعم اللوجسيت مع مواصلة كفالة أقصى درجـات الكفـا              
  ومشاركة اجلهات الداعمة الثنائية املعنية يف الوقت نفسه؛

إىل إعالن النوايا الذي أصدره بشأن إنشاء عملية لألمـم املتحـدة حلفـظ        يشري    - ١٣  
 إىل أن أي قــرار ُيتخــذ لنــشر ويــشري، )٢٠٠٩ (١٨٦٣الــسالم علــى النحــو الــوارد يف القــرار 

مور منها الشروط املبينة يف تقريري األمني العـام         تلك العملية يتعني أن يأخذ يف احلسبان مجلة أ        
 ديـسمرب /كـانون األول   ٣٠ و) S/2009/210 (٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ١٦املؤرخني على التـوايل     

٢٠١٠) S/2010/675(، خلطــــوات احملــــددة يف الفقــــرات  إىل األمــــني العــــام اختــــاذ اويطلــــب
  ة يف هذا التقرير؛، رهنا بالشروط املبين)S/2009/210( من تقريره ٨٦إىل  ٨٢ من

تأكيد دعوته الدول األعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات الدوليـة             يكرر    - ١٤  
إىل دعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال من خالل توفري املعدات، وتقـدمي املـساعدة التقنيـة،                

ألفريقـــي االحتـــاد اوالتمويـــل دون حمـــاذير لـــصندوق األمـــم املتحـــدة االســـتئماين التـــابع لبعثـــة  
الصومال، أو تقدمي تربعات ثنائية مباشرة لدعم البعثة، مبا يف ذلك احلاجـة املاسـة إىل سـداد                   يف

تكـــاليف املعـــدات اململوكـــة للوحـــدات، والـــرحالت اإلنـــسانية لفائـــدة قـــوات بعثـــة االحتـــاد  
ة  املاحنني على العمل عن كثب مع األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي لكفالـ                ويشجعاألفريقي،  

  التعجيل بتوفري األموال واملعدات الالزمة؛
 على أن ضمان أمن الصومال يف املدى الطويل يستلزم اإلنـشاء الفعلـي          يشدد  - ١٥  

ــة صــومالية،   ــوات أمني ــة    ويكــررلق ــة والدولي ــدول األعــضاء واملنظمــات اإلقليمي ــه إىل ال  دعوت
لفائـدة مؤسـسات األمـن    للمسامهة بسخاء وعلى الفور يف صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين              

الصومالية، وتقدمي املساعدة إىل قوات األمن الصومالية، من خـالل تـوفري التـدريب واملـساعدة                
) ب (١١التقنية واملعـدات، والتنـسيق مـع بعثـة االحتـاد األفريقـي، مبـا يتفـق وأحكـام الفقـرتني                      

  ؛)٢٠٠٧ (١٧٧٢ من القرار ١٢ و
ــب  - ١٦   ــام أن يواصــل مــ   يطل ــني الع ــة   ساعدة ا إىل األم ــة االنتقالي ــة االحتادي حلكوم

إنــشاء املؤســسات األمنيــة االنتقاليــة، مبــا فيهــا قــوات الــشرطة الــصومالية، وقــوات األمــن   علــى
الـوطين، ويواصـل دعــم احلكومـة االحتاديـة االنتقاليــة يف وضـع اسـتراتيجية أمنيــة وطنيـة ميــسك        

اإلنــسان، وكــذلك اإلطــار بزمامهــا الــصومال وجتــسد احتــرام ســيادة القــانون ومحايــة حقــوق   
القانوين والسياسايت الالزم إلدارة قوات األمن التابعـة هلـا، مبـا يف ذلـك إقامـة آليـات احلوكمـة                     

  والفرز والرقابة؛
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ــددا يؤكـــد  - ١٧   ــرة  جمـ ــة مبوجـــب الفقـ ــدابري املفروضـ ــرار ٥ أن التـ  ٧٣٣ مـــن القـ
) ٢٠٠٢( ١٤٢٥ مـــن القـــرار ٢ و ١الـــيت تـــرد مبزيـــد مـــن التفـــصيل يف الفقـــرتني  ) ١٩٩٢(
 مـن   ١٢ و) ب( ١١تسري على اإلمدادات واملـساعدات التقنيـة الـيت تقـدم وفقـا للفقـرتني                 ال

إىل احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة ألغـراض تطـوير مؤسـسات القطـاع               ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢القرار  
نـة  الغ املبي األمين التابعة هلا، وذلك مبـا يتفـق مـع عمليـة جيبـويت للـسالم ورهنـا بـإجراءات اإلبـ                     

  ؛)٢٠٠٧ (١٧٧٢ من القرار ١٢الفقرة  يف
ــد   - ١٨   ــويت،     يكــرر تأكي ــاق جيب ــدعم اتف ــصومالية ل ــع األطــراف ال ــه إىل مجي  دعوت

ويدعو إىل إهناء كل األعمال العدائية وأعمال املواجهة املسلحة واحملاوالت الرامية إىل تقـويض              
  االستقرار يف الصومال واحلكومة االحتادية االنتقالية؛

 إىل األمني العام أن يواصل، عـن طريـق ممثلـه اخلـاص يف الـصومال، بـذل                   طلبي  - ١٩  
وعمليـة الـسالم ككـل، وذلـك بـدعم مـن            مساعيه احلميدة لتيسري املصاحلة بني مجيع الصوماليني،        

  اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، دعم جهود املصاحلة والسالم على املستوى احمللي؛
 اهلــام الــذي ميكــن أن يقــوم بــه املــديرون اإلقليميــون واجملتمــع    الــدوريالحــظ  - ٢٠  

 علــى أن تقــوم املؤســسات االحتاديــة االنتقاليــة بتكثيــف  ويــشجعاملــدين يف العمليــة الــسياسية، 
  احلوار واالتصاالت السياسية مع هذه اجملموعات؛

 اجملتمــع الــدويل علــى تقــدمي، كجــزء مــن الــدعم املتواصــل للــصومال،  يــشجع  - ٢١  
يد مـن الـدعم يف جمـاالت بنـاء الـسالم، وبنـاء قـدرات، واحلوكمـة الرشـيدة يف املنـاطق الـيت                         مز

تشهد استقرارا نـسبيا داخـل الـصومال، مبـا يف ذلـك صـوماليالند وبونتالنـد ولكـن لـيس علـى                     
  سبيل احلصر؛

 إىل الوقـف الفـوري      ويـدعو  مجيع اهلجمات ضد املـدنيني يف الـصومال،          يدين  - ٢٢  
لعنـــف، مبـــا يف ذلـــك العنـــف اجلنـــسي والعنـــف القـــائم علـــى نـــوع اجلـــنس،  جلميـــع أعمـــال ا

االعتداءات على املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفال واألفـراد العـاملون يف اجملـال اإلنـساين،                 أو
 علـى   ويؤكـد مبا يشكل انتـهاكا للقـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان،                   

الـصومال عـن الوفـاء بالتزاماهتـا حلمايـة الـسكان املـدنيني مـن آثـار                  مسؤولية مجيع األطراف يف     
  األعمال العدائية، ال سيما من خالل تفادي أي استخدام عشوائي أو مفرط للقوة؛

ــالغ   - ٢٣   ــهاكات حقــوق   يعــرب عــن قلقــه الب  إزاء التقــارير املتعلقــة باســتمرار انت
ــصومال،   ــسان يف ال ــذه  ويؤكــداإلن ــق يف ه ــة التحقي ــى أمهي ــوق    عل ــة حلق ــهاكات املزعوم  االنت

  اإلنسان وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة؛
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 إىل االســتنتاجات الــيت أقرهــا الفريــق العامــل التــابع جمللــس األمــن املعــين  يــشري  - ٢٤  
تكـف    جبميع األطراف أن   ويهيب،  )S/AC.51/2011/2(باألطفال والنـزاع املسلح يف الصومال      
 احلكومـة االحتاديـة     وحيث يف حق األطفال يف الصومال،       عن االنتهاكات واالعتداءات اخلطرية   

االنتقالية على إعداد وتنفيذ خطة عمل ملموسة وعملية وحمدودة زمنيـا لوقـف جتنيـد األطفـال                  
 إىل األمــني العــام أن يواصــل إجــراء حــوار مــع احلكومــة االحتاديــة        ويطلــبواســتخدامهم، 

 ألمــني العــام تعزيــز عنــصر محايــة األطفــال تأكيــد طلبــه إىل اويكــرراالنتقاليــة يف هــذا الــصدد، 
ــال يف         يف ــة األطف ــة مواصــلة رصــد حال ــصومال وكفال ــسياسي يف ال ــم املتحــدة ال ــب األم مكت

  الصومال واإلبالغ عنها؛
إزاء التقارير املتزايدة بشأن العنـف اجلنـسي ذي الـصلة       يعرب عن بالغ القلق       - ٢٥  

 ،كـف عـن هـــذه االنتـهاكات واالعتـداءات          مجيع األطراف إىل ال    ويدعوبالرتاع يف الصومال،    
، )٢٠٠٠ (١٣٢٥لــصلة مــن القـــرارات    إلـــى األمــني العــام تنفيــذ األحكــام ذات ا     ويطلــب 

ــ)٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و ،)٢٠٠٩ (١٨٨٨، و )٢٠٠٨ (١٨٢٠ و ا يف ، مبــ
  ذلك تعزيز عنصر محاية املرأة يف مكتب األمم املتحدة السياسي يف الصومال؛

 مجيع األطراف واجلماعات املسلحة باختاذ اخلطـوات املالئمـة لـضمان            يطالب  - ٢٦  
 ويطالـب كـذلك   السالمة واألمن لكـل مـن األفـراد العـاملني يف اجملـال اإلنـساين واإلمـدادات،                  

ــام وآمــن ودون عــائق لتقــدميها       ــسانية علــى حنــو ت ــة اإلن ــة إيــصال املعون مجيــع األطــراف بكفال
  اجة إليها يف شىت أحناء الصومال؛الوقت املناسب إىل َمن هم يف ح يف

 إىل األمني العام القيام، من خالل ممثله اخلـاص يف الـصومال، ومكتـب               يطلب  - ٢٧  
األمم املتحدة السياسي يف الصومال، مبضاعفة اجلهود الراميـة إىل التنـسيق بفعاليـة ووضـع هنـج                  

 احلميــدة وتقــدمي متكامـل جلميــع أنــشطة منظومـة األمــم املتحــدة يف الــصومال، وبـذل املــساعي   
الدعم السياسي للجهود املبذولة مـن أجـل إحـالل الـسالم واالسـتقرار الـدائمني يف الـصومال،                   
وحشد املوارد والدعم من اجملتمع الدويل لتحقيق االنتعاش العاجل والتنمية االقتصادية الطويلـة             

 علــى ويؤكــد، (S/2009/684)األجــل يف الــصومال، مــع مراعــاة التوصــيات الــواردة يف تقريــره  
أمهيــة أن يعمــل مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي يف الــصومال وســائر مكاتــب األمــم املتحــدة    

  ووكاالهتا بشفافية، وأن تنسق أنشطتها مع اجملتمع الدويل؛
تعزيز التعاون فيما بني اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، واالحتـاد           يطلب    - ٢٨  

حـة إمكانيـة التقـسيم املالئـم للمـسؤوليات يف الـصومال يف حماولـة          األفريقي واألمم املتحدة إلتا   
للحد من ازدواجية اجلهـود وكفالـة االسـتخدام الـصائب للمـوارد، وأن يتـضمن تقريـر األمـني                    

  العام املنتظم بشأن الصومال آخر املستجدات بشأن هذا املوضوع؛
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 ن هــذا القــرار إىل األمــني العــام أن يقــدم كــل أربعــة أشــهر تقريــرا عــ  يطلــب  - ٢٩  
 بـه فيمـا     عن اعتزامه استعراض الوضع، يف إطـار االلتزامـات املنوطـة           ويعربمجيع جوانبه،    من

 /تـشريـــن األول   ٣١ يتصل باإلبالغ، علـى النحـو احملـدد يف بيـان رئـيس جملـس األمـن املـؤرخ                  
ــوب ــ) S/PRST/2001/30 (٢٠٠١ر أكتـ ــن وقـ ــس األمـ  ١٨٧٢ ، و)٢٠٠٩ (١٨٦٣ رارات جملـ

  ؛)٢٠١٠ (١٩٦٤، و )٢٠١٠ (١٩١٠، و )٢٠٠٩(
  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٣٠  

  


	القرار 2010 (2011)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6626، المعقودة في 30 أيلول/سبتمبر 2011

	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة وبيانات رئيسه المتعلقة بالحالة في الصومال، وحماية المدنيين في النـزاعات المسلحة، والمرأة والسلام والأمن، والأطفال في النـزاعات المسلحة،
	وإذ يؤكد من جديد احترامه لسيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته،
	وإذ يكرر تأكيد التزامه بتحقيق تسوية شاملة ودائمة للوضع في الصومال،
	وإذ يكرر تأكيد دعمه الكامل لعملية جيبوتي للسلام والميثاق الاتحادي الانتقالي اللذين يوفران إطارا للتوصل إلى حل سياسي دائم في الصومال، وإذ يسلّم بضرورة تحقيق المصالحة والنهوض بالحوار فيما بين أبناء الشعب الصومالي، وإذ يشدد على أهمية التوصل إلى إقامة مؤسسات نيابية عريضة القاعدة، من خلال عملية سياسية تشمل الجميع في نهاية المطاف،
	وإذ يؤكد من جديد دعمه للحكومة الاتحادية الانتقالية فيما تضطلع به من دور في إطار عملية جيبوتي للسلام، وإذ يؤكد مسؤولية المؤسسات الاتحادية الانتقالية في المقام الأول عن العمل بصورة متماسكة ومتحدة، وعن تكثيف جهودها من أجل إنجاز المهام الانتقالية التي حددها اتفاق جيبوتي والميثاق الانتقالي، وإذ يدعو المؤسسات الاتحادية الانتقالية إلى التنسيق بشكل وثيق مع الجماعات الصومالية الأخرى، بما فيها الإدارات المحلية والإقليمية،
	وإذ يكرر تأكيده على ضرورة وضع استراتيجية شاملة تشجع على إحلال السلام والأمن في الصومال بفضل جهود التعاون التي يبذلها جميع الأطراف المعنية،
	وإذ يثني على الممثل الخاص للأمين العام، الدكتور أوغسطين ماهيغا، وكذلك على الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للصومال، السفير بوبكر غاسو ديارا، وإذ يؤكد مجددا دعمه القوي لما يبذلانه من جهود،
	وإذ يرحب بما يقوم به الرئيس السابق جيري راولينغز من أعمال بوصفه الممثل السامي للاتحاد الأفريقي في الصومال،
	وإذ يشير إلى توقيع اتفاق كامبالا في 9 حزيران/يونيه 2011، وإذ يحيط علما بقرار إرجاء انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ونائبيه لمدة 12 شهرا، حتى 20 آب/ أغسطس 2012، بموجب أحكام الاتفاق، وإذ يحث الموقِّعين بقوة على احترام التزاماتهم،
	وإذ يرحب بالاتفاق على وضع خارطة طريق، بتسهيلات قدمها ماهيغا، الممثل الخاص للأمين العام، في الاجتماع التشاوري المعقود في مقديشو، في 6 أيلول/سبتمبر، تحدد المهام والأولويات الرئيسية التي يتعين أن تقوم بها المؤسسات الاتحادية الانتقالية على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، وفق مواعيد زمنية ومؤشرات مرجعية وآليات امتثال واضحة، وإذ يحث المؤسسات الاتحادية الانتقالية، باعتبارها تتولى المسؤولية الأساسية عن تنفيذ خارطة الطريق، والجهات الموقّعة الأخرى، على التقيد بالتزاماتها بموجب الخارطة المذكورة، وإذ يشير إلى أن ما سيقدم من دعم للمؤسسات الاتحادية الانتقالية في المستقبل مرهون بإنجاز هذه المهام،
	وإذ يسلِّم بأن السلام والاستقرار في الصومال يعتمدان على المصالحة والحوكمة الفعّالة في مجموع أرجاء الصومال، وإذ يحث جميع الأطراف الصومالية على نبذ العنف والعمل معا لإحلال السلام والاستقرار،
	وإذ يحث المؤسسات الاتحادية الانتقالية على التحلي بمزيد من الشفافية وعلى مكافحة الفساد بهدف تعزيز شرعيتها ومصداقيتها ولتيسير مواصلة الدعم المقدم من المجتمع الدولي،
	وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني العصيب والمتفاقم في الصومال، وأثر الجفاف والمجاعة على شعب الصومال، ولا سيما النساء والأطفال، وإذ يدعو جميع الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي، أن تتيح للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول إلى المتضررين بأمان ومن دون معوقات في هذه الأوقات الحرجة، وإذ يؤكد أهمية توطيد مبادئ الحياد وعدم التحيز والإنسانية والاستقلالية في تقديم المساعدات الإنسانية،
	وإذ يدين بقوة قيام أي من الأطراف، ولا سيما الجماعات المسلحة، باستهداف المعونات الإنسانية المقدمة في الصومال أو إعاقتها أو منعها، وإذ يشجب أي هجمات تشن على العاملــين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية،
	وإذ يعرب عن قلقه البالغ لأن نداء الأمم المتحدة الموحد من أجل الصومال لم يلق التمويل الكامل، وإذ يشدد على الحاجة إلى تعبئة عاجلة للموارد من أجل أولئك الذين هم بحاجة إليها، وإذ يهيب بجميع الدول الأعضاء أن تساهم في النداءات الإنسانية الموحدة الحالية والمقبلة،
	وإذ يثني على بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لإسهامها في إحلال السلام والاستقرار الدائمين في الصومال، وإذ يدرك ضخامة التضحيات التي قدمتها تلك القوات، وإذ يعرب عن تقديره لحكومتي أوغندا وبوروندي لمساهمتهما المستمرة في تزويد البعثة بالقوات والمعدات، وإذ يدعو الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى النظر في المساهمة بقوات في البعثة،
	وإذ يكرر الإعراب عن قلقه البالغ من استمرار القتال في الصومال، وأثره على السكان المدنيين، وإذ يدين جميع الهجمات، بما فيها الهجمات الإرهابية ضد الحكومة الاتحادية الانتقالية، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، والسكان المدنيين من جانب جماعات المعارضة المسلحة، والمقاتلين الأجانب، ولا سيما حركة الشباب، وإذ يؤكد على ما تمثله جماعات المعارضة المسلحة الصومالية، والمقاتلون الأجانب، ولا سيما حركة الشباب، من تهديد إرهابي للصومال وللمجتمع الدولي،
	وإذ يرحب بأوجه التحسن التي طرأت مؤخرا في الوضع الأمني في مقديشو، وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها بعثة الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الصومالية في الصومال، وإذ يشجعهما على توطيد هذه المكاسب، وإذ يحث المؤسسات الاتحادية الانتقالية على الاستفادة من تحسن الوضع الأمني بالعمل على الفور على تسهيل الاتفاق على إعداد خطة لتحقيق الاستقرار في مقديشو وتنفيذها وبتسهيل تقديم الخدمات الأساسية وتأمين الحوكمة الرشيدة لجميع المواطنين،
	وإذ يدعو الحكومة الاتحادية الانتقالية إلى توحيد مواقفها ومضاعفة جهودها لإنجاز المهام ذات الأولوية والأهداف المتفق عليها في خارطة الطريق بهدف تمهيد السبيل لمستقبل أفضل للصوماليين، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعمال حقوق الإنسان، وإذ يسلّم في الوقت نفسه بالحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي مع الحكومة الاتحادية الانتقالية وإداراتها المحلية والإقليمية وتزويدها بالدعم في هذا الصدد،
	وإذ يؤكد مجددا أهمية إعادة تشكيل قوات الأمن الصومالية وتدريبها وتجهيزها والحفاظ على عناصرها، وذلك أمر حيوي لتحقيق الاستقرار والأمن في الصومال على المدى البعيد، وإذ يعرب عن دعمه لبعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي الجارية في الصومال، وإذ يؤكد أهمية تنسيق دعم المجتمع الدولي واطراده وتقديمه في الوقت المناسب، وإذ يشجع قوات الأمن الصومالية على إثبات فعاليتها بالعمل مع بعثة الاتحاد الأفريقي من أجل توطيد الأمن في جميع أنحاء مقديشو،
	وإذ يثني على الدول الأعضاء والمنظمات التي قدمت مساهمات لدعم الصومال وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وإذ يشجع المجتمع الدولي على حشد أموال إضافية، حسب الاقتضاء، وإذ يسلّم بأهمية تقديم التمويل في حينه وعلى نحو يمكن التنبؤ به، وإذ يشدد على الحاجة إلى إقامة تنسيق فعال بين الجهات المانحة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي،
	وإذ يشير إلى قراريه 1950 (2010) و 1976 (2011)، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء ما تشكله أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال من تهديد، وإذ يدرك أن استمرار حالة عدم الاستقرار في الصومال يزيد من حدة مشكلة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، وفي احتجاز الرهائن، وإذ يشدد على الحاجة إلى أن يتخذ المجتمع الدولي والمؤسسات الاتحادية الانتقالية تدابير شاملة لمعالجة مشكلة القرصنة وأسبابها الأساسية، بما في ذلك الحاجة إلى التحقيق مع أولئك الذين يقومون بصورة غير مشروعة بتمويل هجمات القراصنة والتخطيط لها وتنظيمها وتحقيق مكاسب غير قانونية من ورائها ومحاكمتهم، وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها في هذا الصدد كل من فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال والدول والمنظمات الدولية والإقليمية،
	وإذ يرحـــب بتقرير الأمين العام، المؤرخ 30 آب/أغسطس 2011 (S/2011/549)، وبتوصياته التي تدعو المؤسسات الاتحادية الانتقالية إلى أن تواصل عملها على الصعيد السياسي والأمني والإنعاشي، بدعم من المجتمع الدولي،
	وإذ يقرر أن الوضع في الصومال ما زال يشكِّل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يقرر أن يأذن للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أن تواصل حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012، نشر بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، التي سوف يؤذن لها باتخاذ كل التدابير اللازمة لأداء ولايتها الحالية على النحو المقرر في الفقرة 9 من القرار 1772 (2007)، ويطلب من الاتحاد الأفريقي أن يعجل بزيادة قوام قواته ليصل إلى المستوى المأذون، وهو 000 12 من الأفراد النظاميين، ليعزز بذلك قدرة القوات على الاضطلاع بالولاية المنوطة بها؛
	2 - يدعو المؤسسات الاتحادية الانتقالية إلى التقيد بأحكام خارطة الطريق المتضمنة للمهام والأولويات التي ينبغي أن تنجزها هذه المؤسسات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، وفقا لمواعيد زمنية ومؤشرات مرجعية وآليات امتثال واضحة، ويشير إلى أن الدعم الذي سيقدمه مجلس الأمن إلى المؤسسات الاتحادية الانتقالية في المستقبل سيكون مرهونا بإنجاز هذه المهام، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم، ضمن تقريره إلى مجلس الأمن، معلومات مستوفاة عما تحرزه المؤسسات الاتحادية الانتقالية من تقدم إزاء خارطة الطريق؛
	3 - يشير إلى التوصيات المتعلقة بالصومال الصادرة عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 13 أيلول/سبتمبر 2011، ويشدد على اعتزامه أن يُبقي الوضع على الأرض قيد الاستعراض، وأن يراعي فيما يتخذه من قرارات في المستقبل بشأن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ما تحرزه المؤسسات الاتحادية الانتقالية من تقدم في إنجاز المهام الأساسية كما حددت في خارطة الطريق المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه؛
	4 - يرحب بالخطوات التي اتخذها مكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال، وسائر مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها، بما فيها مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، لتعزيز وجود منظمات الأمم المتحدة وموظفيها في الصومال، باعتبار ذلك عنصرا هاما لتنفيذ ولاياتها بفعالية، ويحث على إنشاء وجود للأمم المتحدة يكون أطول بقاء ومتناميا في الصومال، وبخاصة في مقديشو، تمشيا مع الظروف الأمنية، على النحو المبين في تقريري الأمين العام S/2010/447 و S/2009/210؛
	5 - يشير إلى تقرير رئيس الاتحاد الأفريقي المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2011 وإلى تقرير الأمين العام المؤرخ 30 آب/أغسطس 2011 (S/2011/549)، ويوافق على أن حدوث زيادة في عدد منظمات الأمم المتحدة وموظفيها وسائر مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها يشكل ضغوطا إضافية على بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في مجال توفير خدمات الأمن والمرافقة والحماية، ويشجع الأمم المتحدة على العمل مع الاتحاد الأفريقي لإنشاء قوة حراسة بالحجم الملائم، ضمن مستوى قوات البعثة المأذون، وذلك لتقديم خدمات الأمن والمرافقة والحماية لأفراد المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، ويعرب عن اعتزامه أن يقوم باستعراض احتمالات نشوء حاجة إلى تعديل مستويات البعثة المأذونة عندما تصل إلى مستواها المأذون الحالي، البالغ 000 12 فرد، وأن ينظر في هذه المسألة من جميع نواحيها؛
	6 - يطلب إلى الأمين العام مواصلة تقديم المشورة التقنية وإسداء الخبرة للاتحاد الأفريقي في التخطيط لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ونشرها، وذلك من خلال مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك مفهوم البعثة للعمليات؛
	7 - يرحب بالتقدم الذي أحرزته بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في خفض عدد الضحايا بين المدنيين أثناء العمليات التي تقوم بها، ويحث البعثة على مواصلة بذل جهودها من أجل منع سقوط ضحايا من المدنيين واتباع نهج فعال في حماية المدنيين وفقا لما طلبه مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي؛
	8 - يطلب إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أن تواصل تقديم المساعدة إلى الحكومة الاتحادية الانتقالية لإنشاء قوات الشرطة الصومالية وقوات الأمن الوطنية، لا سيما تنفيذ سلسلة قيادة وتحكم فعالة للقوات الأمنية الصومالية، والمساعدة على دمج الوحدات الصومالية التي درّبتها دول أعضاء أو منظمات أخرى داخل الصومال وخارجه؛
	9 - يلاحظ الدور الهام الذي يمكن أن يقوم به الوجود الفعلي للشرطة في تحقيق الاستقرار في مقديشو، ويؤكد على ضرورة مواصلة إنشاء قوات شرطة فعالة في الصومال، ويرحب برغبة الاتحاد الأفريقي في إنشاء عنصر شرطة داخل البعثة؛
	10 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بمجموعة عناصر الدعم اللوجستي المشار إليها في القرار 1863 (2009) لعدد أقصاه 000 12 جندي في البعثة، بما في ذلك قوات الحرس المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه، تشمل المعدات والخدمات، بما في ذلك الدعم الإعلامي، ولكن لا تشمل تحويل الأموال، على النحو المبين في رسالة الأمين العام (S/2009/60) الموجهة إلى مجلس الأمن، وذلك إلى غاية 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012، مع كفالة المساءلة والشفافية في إنفاق أموال الأمم المتحدة على النحو المبين في الفقرة 6 من القرار 1910 (2010)؛
	11 - يقرر على أساس استثنائي، ونظرا للطابع الفريد لهذه البعثة، تقديم مجموعة عناصر الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لعدد أقصاه 000 12 جندي، على النحو المبين في رسالة الأمين العام إلى مجلس الأمن بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2011 (S/2011/591) ورسالة رئيس مجلس الأمن إلى الأمين العام بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2011 (S/2011/602)، والعمل، في الوقت نفسه، على مواصلة كفالة أقصى درجات الكفاءة ومشاركة الجهات الداعمة الثنائية المعنية؛
	12 - يرى أن أنشطة مكافحة الأجهزة المتفجرة الارتجالية والتخلص من الذخائر المتفجرة، على النحو المبين في رسالة الأمين العام (S/2009/60) الموجهة إلى مجلس الأمن يمكن إنجازها من خلال مجموعة عناصر الدعم اللوجستي مع مواصلة كفالة أقصى درجات الكفاءة ومشاركة الجهات الداعمة الثنائية المعنية في الوقت نفسه؛
	13 - يشير إلى إعلان النوايا الذي أصدره بشأن إنشاء عملية للأمم المتحدة لحفظ السلام على النحو الوارد في القرار 1863 (2009)، ويشير إلى أن أي قرار يُتخذ لنشر تلك العملية يتعين أن يأخذ في الحسبان جملة أمور منها الشروط المبينة في تقريري الأمين العام المؤرخين على التوالي 16 نيسان/أبريل 2009 (S/2009/210) و 30 كانون الأول/ديسمبر 2010 (S/2010/675)، ويطلب إلى الأمين العام اتخاذ الخطوات المحددة في الفقرات من 82 إلى 86 من تقريره (S/2009/210)، رهنا بالشروط المبينة في هذا التقرير؛
	14 - يكرر تأكيد دعوته الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية إلى دعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال من خلال توفير المعدات، وتقديم المساعدة التقنية، والتمويل دون محاذير لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني التابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، أو تقديم تبرعات ثنائية مباشرة لدعم البعثة، بما في ذلك الحاجة الماسة إلى سداد تكاليف المعدات المملوكة للوحدات، والرحلات الإنسانية لفائدة قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، ويشجع المانحين على العمل عن كثب مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لكفالة التعجيل بتوفير الأموال والمعدات اللازمة؛
	15 - يشدد على أن ضمان أمن الصومال في المدى الطويل يستلزم الإنشاء الفعلي لقوات أمنية صومالية، ويكرر دعوته إلى الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية للمساهمة بسخاء وعلى الفور في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لفائدة مؤسسات الأمن الصومالية، وتقديم المساعدة إلى قوات الأمن الصومالية، من خلال توفير التدريب والمساعدة التقنية والمعدات، والتنسيق مع بعثة الاتحاد الأفريقي، بما يتفق وأحكام الفقرتين 11 (ب) و 12 من القرار 1772 (2007)؛
	16 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل مساعدة الحكومة الاتحادية الانتقالية على إنشاء المؤسسات الأمنية الانتقالية، بما فيها قوات الشرطة الصومالية، وقوات الأمن الوطني، ويواصل دعم الحكومة الاتحادية الانتقالية في وضع استراتيجية أمنية وطنية يمسك بزمامها الصومال وتجسد احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وكذلك الإطار القانوني والسياساتي اللازم لإدارة قوات الأمن التابعة لها، بما في ذلك إقامة آليات الحوكمة والفرز والرقابة؛
	17 - يؤكد مجددا أن التدابير المفروضة بموجب الفقرة 5 من القرار 733 (1992) التي ترد بمزيد من التفصيل في الفقرتين 1 و 2 من القرار 1425 (2002) لا تسري على الإمدادات والمساعدات التقنية التي تقدم وفقا للفقرتين 11 (ب) و 12 من القرار 1772 (2007) إلى الحكومة الاتحادية الانتقالية لأغراض تطوير مؤسسات القطاع الأمني التابعة لها، وذلك بما يتفق مع عملية جيبوتي للسلام ورهنا بإجراءات الإبلاغ المبينة في الفقرة 12 من القرار 1772 (2007)؛
	18 - يكرر تأكيد دعوته إلى جميع الأطراف الصومالية لدعم اتفاق جيبوتي، ويدعو إلى إنهاء كل الأعمال العدائية وأعمال المواجهة المسلحة والمحاولات الرامية إلى تقويض الاستقرار في الصومال والحكومة الاتحادية الانتقالية؛
	19 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل، عن طريق ممثله الخاص في الصومال، بذل مساعيه الحميدة لتيسير المصالحة بين جميع الصوماليين، وعملية السلام ككل، وذلك بدعم من المجتمع الدولي، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، دعم جهود المصالحة والسلام على المستوى المحلي؛
	20 - يلاحظ الدور الهام الذي يمكن أن يقوم به المديرون الإقليميون والمجتمع المدني في العملية السياسية، ويشجع على أن تقوم المؤسسات الاتحادية الانتقالية بتكثيف الحوار والاتصالات السياسية مع هذه المجموعات؛
	21 - يشجع المجتمع الدولي على تقديم، كجزء من الدعم المتواصل للصومال، مزيد من الدعم في مجالات بناء السلام، وبناء قدرات، والحوكمة الرشيدة في المناطق التي تشهد استقرارا نسبيا داخل الصومال، بما في ذلك صوماليلاند وبونتلاند ولكن ليس على سبيل الحصر؛
	22 - يدين جميع الهجمات ضد المدنيين في الصومال، ويدعو إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، أو الاعتداءات على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والأفراد العاملون في المجال الإنساني، بما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويؤكد على مسؤولية جميع الأطراف في الصومال عن الوفاء بالتزاماتها لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية، لا سيما من خلال تفادي أي استخدام عشوائي أو مفرط للقوة؛
	23 - يعرب عن قلقه البالغ إزاء التقارير المتعلقة باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الصومال، ويؤكد على أهمية التحقيق في هذه الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وتقديم مرتكبيها إلى العدالة؛
	24 - يشير إلى الاستنتاجات التي أقرها الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنـزاع المسلح في الصومال (S/AC.51/2011/2)، ويهيب بجميع الأطراف أن تكف عن الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة في حق الأطفال في الصومال، ويحث الحكومة الاتحادية الانتقالية على إعداد وتنفيذ خطة عمل ملموسة وعملية ومحدودة زمنيا لوقف تجنيد الأطفال واستخدامهم، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل إجراء حوار مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في هذا الصدد، ويكرر تأكيد طلبه إلى الأمين العام تعزيز عنصر حماية الأطفال في مكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال وكفالة مواصلة رصد حالة الأطفال في الصومال والإبلاغ عنها؛
	25 - يعرب عن بالغ القلق إزاء التقارير المتزايدة بشأن العنف الجنسي ذي الصلة بالنزاع في الصومال، ويدعو جميع الأطراف إلى الكف عن هــذه الانتهاكات والاعتداءات، ويطلب إلـى الأمين العام تنفيذ الأحكام ذات الصلة من القرارات 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009) و 1960 (2010)، بما في ذلك تعزيز عنصر حماية المرأة في مكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال؛
	26 - يطالب جميع الأطراف والجماعات المسلحة باتخاذ الخطوات الملائمة لضمان السلامة والأمن لكل من الأفراد العاملين في المجال الإنساني والإمدادات، ويطالب كذلك جميع الأطراف بكفالة إيصال المعونة الإنسانية على نحو تام وآمن ودون عائق لتقديمها في الوقت المناسب إلى مَن هم في حاجة إليها في شتى أنحاء الصومال؛
	27 - يطلب إلى الأمين العام القيام، من خلال ممثله الخاص في الصومال، ومكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال، بمضاعفة الجهود الرامية إلى التنسيق بفعالية ووضع نهج متكامل لجميع أنشطة منظومة الأمم المتحدة في الصومال، وبذل المساعي الحميدة وتقديم الدعم السياسي للجهود المبذولة من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين في الصومال، وحشد الموارد والدعم من المجتمع الدولي لتحقيق الانتعاش العاجل والتنمية الاقتصادية الطويلة الأجل في الصومال، مع مراعاة التوصيات الواردة في تقريره (S/2009/684)، ويؤكد على أهمية أن يعمل مكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال وسائر مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها بشفافية، وأن تنسق أنشطتها مع المجتمع الدولي؛
	28 - يطلب تعزيز التعاون فيما بين الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لإتاحة إمكانية التقسيم الملائم للمسؤوليات في الصومال في محاولة للحد من ازدواجية الجهود وكفالة الاستخدام الصائب للموارد، وأن يتضمن تقرير الأمين العام المنتظم بشأن الصومال آخر المستجدات بشأن هذا الموضوع؛
	29 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل أربعة أشهر تقريرا عن هذا القرار من جميع جوانبه، ويعرب عن اعتزامه استعراض الوضع، في إطار الالتزامات المنوطة به فيما يتصل بالإبلاغ، على النحو المحدد في بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 31 تشريـــن الأول/ أكتوبر 2001 (S/PRST/2001/30) وقرارات مجلس الأمن 1863 (2009)، و 1872 (2009)، و 1910 (2010)، و 1964 (2010)؛
	30 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

