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  )٢٠١٢ (٢٠٦٧القرار     
  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ١٨ املعقودة يف ٦٨٣٧الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
إىل سـائر بيانـات رئيـسه ذات      السابقة بشأن احلالة يف الصومال، و      ه إىل قرارات  إذ يشري   

  الصلة باحلالة يف الصومال،
ال وسالمته اإلقليمية واستقالله الـسياسي       احترامه لسيادة الصوم   وإذ يؤكد من جديد     

  شاملة ودائمة للحالة يف الصومال، التزامه بتسوية وإذ يكرر تأكيدووحدته، 
  ، أن جعل الصومال أكثر استقرارا أمر له أمهية حامسة لكفالة األمن اإلقليميوإذ يدرك  
بانعقــاد االثــين عــشر املاضــية   بالتقــدم الكــبري احملــرز علــى مــدى األشــهر   وإذ يرحــب  

  اجلمعية التأسيسية الوطنية واعتمادها بعد ذلك للدستور الصومايل املؤقت،
جلنـة االختيـار التقنيـة       بالعمل اهلـام الـذي قـام بـه شـيوخ القبائـل و              كذلك وإذ يرحب   

 للـــصومال،  بإنـــشاء الربملــان االحتـــادي اجلديــد  وإذ يرحـــبللموافقــة علــى أعـــضاء الربملــان،    
بوقـوع أعمـال للتخويـف وإفـساد الذمـة          ء التقـارير الـيت أفـادت        إزاعـن قلقـه      يعربكان   وإن

  خالل عملية االختيار،
 باختيــار الربملــان االحتــادي اجلديــد لرئيــسه ولــرئيس جديــد للبلــد،   رحــب أيــضاوإذ ي  
الـذي  طريـق   الومعلمـا هامـا علـى       يف الـصومال     االنتقاليـة    عمليـة ل أن هذا ميثل إجنـازا ل      يرى وإذ

  اد حكم أكثر استقرارا وخضوعا للمساءلة،إجيالصومال حنو يسلكه 
 وإذ يــشجعاملزعجــة املتعلقــة بــاختالس األمــوال،  إزاء التقــارير وإذ يعــرب عــن قلقــه  

  التقيد باملعايري العليا يف اإلدارة املالية،السلطات الصومالية اجلديدة على 
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اد األفريقــي  بــدور اهليئــات اإلقليميــة يف العمليــة االنتقاليــة، مبــا فيهــا االحتــ وإذ يرحــب  
  واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية،

 بعمل املمثل اخلاص لألمني العام، الدكتور أوغوستني ماهيغـا، ملـا بذلـه مـن          وإذ يشيد   
  جهود إلحالل السالم وإرساء االستقرار يف الصومال،

تقرار  على بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال إلسهامها يف إحـالل سـالم واسـ   وإذ يثين   
 دورهـا احلاسـم يف حتـسني احلالـة األمنيـة يف منطقـة مقديـشو                 وإذ يالحظ دائمني يف الصومال،    

ات بورونـدي    حلكومـ  عـن تقـديره   وإذ يعـرب     وسـط الـصومال،      -ومناطق أخرى يف جنـوب      
ــا وســرياليون ملواصــلتها االلتــزام باملــسامهة بقــوات عــسكرية وقــوات     وأوغنــدا وجيبــويت وكيني

   بالتضحيات اجلسام لقوات البعثة،وإذ يسلمبعثة، شرطة ومعدات يف ال
ــشنها اجلماعــات       وإذ يكــرر   ــيت ت ــع اهلجمــات ال ــشديدة جلمي ــه ال  اإلعــراب عــن إدانت

املعارضة املسلحة واملقاتلون األجانب، وخباصـة حركـة الـشباب، علـى املؤسـسات الـصومالية،              
ــم املتحــدة ومر       ــي يف الــصومال، ومــوظفي األم ــة االحتــاد األفريق ــا، وعلــى الــسكان   وبعث افقه

ــاملــدنيني،   علــى أن اجلماعــات املعارضــة املــسلحة الــصومالية واملقــاتلني األجانــب،    شددوإذ ي
 وإذ يـشدد   وخباصة حركة الـشباب، تـشكل خطـرا إرهابيـا يهـدد الـصومال واجملتمـع الـدويل،                 

ــف،       ــصومال مكــان لإلرهــاب وال للتطــرف العني ــه ينبغــي أال يكــون يف ال ــى أن  وإذ يكــررعل
  شدته مجيع اجلماعات املعارضة أن تلقي سالحها،منا

بعثـة االحتـاد األفريقـي      أن تقوم، بدعم من      السلطات الصومالية اجلديدة إىل      وإذ يدعو   
بتعزيـز مـستوى األمـن يف املنـاطق الـيت أّمنتـها البعثـة وقـوات         والـشركاء الـدوليني،    يف الصومال   

اكل مستدامة وشرعية ومتثيليـة لـإلدارة احملليـة     أمهية بناء هيوإذ يؤكداألمن الوطنية الصومالية،  
  واألمن يف املناطق املسترجعة من حركة الشباب،

) ٢٠١١ (٢٠٢٠و ) ٢٠١١ (١٩٧٦و ) ٢٠١٠ (١٩٥٠ إىل قراراتـــــه وإذ يـــــشري  
بذهلا اجملتمع الدويل فعال، مبـا يف ذلـك العمليـات        باجلهود اليت    وإذ يشيد ،  )٢٠١٢ (٢٠٣٦ و

 بتخفـيض عـدد اهلجمـات الناجحـة     وإذ يرحـب لقدرات الـيت قـام هبـا،      البحرية وعمليات بناء ا   
عن قلقه البـالغ  إذ يعرب و أن هذه املكاسب قد تفقد،   وإذ يدرك للقراصنة يف اآلونة األخرية،     

درك يــ ، وإذ إزاء اخلطــر الــذي تــشكله القرصــنة والــسطو املــسلح قبالــة ســواحل الــصومال        
مال يــسهم يف مــشكلة القرصــنة والــسطو املــسلح اســتمرار حالــة انعــدام االســتقرار يف الــصو أن
  البحر قبالة سواحل الصومال، يف

ــان،   وإذ يرحــب    ــساء يف الربمل ــل الن ــادة متثي ــثينوإذ بزي ــصومالية،  ي ــسلطات ال ــى ال  عل
  زيادة دورهن يف صنع القرارات املتعلقة مبنع الرتاع وحله، ضرورة علىيؤكد  إذو



S/RES/2067 (2012)  
 

12-51298 3 
 

ية املـستمرة يف الـصومال وأثرهـا علـى شـعب             إزاء األزمة اإلنـسان    وإذ يعرب عن قلقه     
 علـى أمهيـة الـدعم       وإذ يؤكـد   أي إسـاءة اسـتخدام للمـساعدة اإلنـسانية،           وإذ يدين الصومال،  

  اإلنساين الدويل،
ــد    ــد تأكيـ ــدويل،     وإذ يعيـ ــانون الـ ــب القـ ــة مبوجـ ــات املقطوعـ ــد بااللتزامـ ــة التقيـ  أمهيـ

  قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،ذلك ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل حل يف مبا
ــساءلة     وإذ يالحــظ   ــة م ــدويل وأمهي ــساين ال ــانون اإلن ــهاكات الق ــق يف انت ــة التحقي  أمهي

  مرتكيب تلك االنتهاكات،
ــدرك   ــصاحلة       وإذ ي ــق امل ــدائم وحتقي ــسالم ال ــاء ال ــة لبن ــة االنتقالي ــات العدال ــة عملي  أمهي

مـا جلميـع الـصوماليني، مـن نـساء           وإذ يؤكـد  ،  باإلضافة إىل توفري املؤسسات القويـة للـصومال       
وفـاعلني يف اجملتمــع املــدين وفــاعلني حكــوميني، مــن دور يف عمليــة املــصاحلة مــن خــالل حــوار  

اخلـبري املـستقل املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان             بتمديـد واليـة      يط علمـا  وإذ حي  شامل وتشاوري، 
  الصومال ملدة سنة واحدة، يف

لألمـني العـام بـشأن الـصومال الـذي          رفيـع املـستوى املقبـل        إىل االجتمـاع ال    تطلعوإذ ي   
، وسـيكون فرصـة للقيـادة اجلديـدة يف الـصومال لتوطيـد         ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ٢٦سيعقد يف   

ــز األمــن واالســتقرار        ــة لتعزي ــشأن اخلطــوات املقبل ــدويل مبــا يف ذلــك ب ــشراكة مــع اجملتمــع ال ال
  والشفافية واملساءلة يف احلكم بالصومال،

 علـى العمـل عـن كثـب مـع املؤسـسات واهليئـات اجلديـدة         رب عـن عزمـه  يعـ   - ١  
 اجلديـد علـى اإلسـراع بتعـيني حكومـة شـاملة للجميـع               الـرئيس  ويشجع،  للسلطات الصومالية 

وخاضــعة للمــساءلة، وخباصــة رئــيس للــوزراء، علــى أن يقــوم رئــيس الــوزراء فيمــا بعــد بتعــيني 
 الفــاعلني الــصوماليني واجملتمــع وحيــثبلــد، حكومــة تــستطيع البــدء يف عمــل بنــاء الــسالم يف ال 

  الدويل على التعهد بتقدمي الدعم املتواصل؛
 الـدور احلاسـم للـسلطات الـصومالية اجلديـدة يف حتقيـق املـصاحلة                يشدد على   - ٢  

 السلطات الصومالية إىل تنفيذ مجيـع       ويدعووإحالل السالم واالستقرار الدائمني يف الصومال،       
وتـسيري شـؤون احلكـم       ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٦ريطـة الطريـق املؤرخـة       خالعناصر املؤجلة من    

ــاء         ــى حنــو بّن ــة شــفافة، بالعمــل عل ــها بطريق ــة شــاملة وخاضــعة للمــساءلة، وإدارة ماليت بطريق
  اجملتمع الدويل؛ مع
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 إزاء تقارير تفيـد بوقـوع خمالفـات وأعمـال ختويـف خـالل عمليـة                 يؤكد قلقه   - ٣  
لــسلطات الــصومالية علــى التحقيــق يف تلــك التقــارير واختــاذ    اوحيــثاختيــار أعــضاء الربملــان،  
  اإلجراءات املناسبة بشأهنا؛

 على أمهيـة قيـام الـسلطات الـصومالية اجلديـدة بوضـع برنـامج لتحديـد                  يشدد  - ٤  
بعد املرحلة االنتقالية بالتشاور مع الشركاء وبتعزيز عالقاهتا مع اهليئات اإلقليميـة،             أولويات ما 
ني العـام وإىل كيانـات األمـم املتحـدة املعنيـة تقـدمي املـساعدة يف هـذا الـصدد،                      إىل األم  ويطلب
 أنه ينبغي إجـراء اسـتفتاء وطـين بـشأن الدسـتور املؤقـت وانتخابـات عامـة خـالل فتـرة                       ويؤكد

  والية الربملان احلايل؛
 مسؤولية السلطات الصومالية عن دعم املصاحلة وعن توفري إدارات حملية  يؤكد  - ٥  

 علـى أن هـذه املبـادرات جيـب          ويؤكـد وشاملة، وإسداء خدمات عامـة لـشعب الـصومال،          فعالة  
  ؛إكماهلا بتوسيع نطاق مؤسسات سيادة القانون لتشمل املناطق املسترجعة من حركة الشباب

الختاذ تدابري ضد األفراد الذين تـشكل أعمـاهلم هتديـدا      استعداده    تأكيد يكرر  - ٦  
   يف الصومال؛للسالم أو االستقرار أو األمن

 ويكــرر إزاء التقــارير الــيت تفيــد بوقــوع اختالســات ماليــة، يعــرب عــن قلقــه  - ٧  
على التعـاون الكامـل لإلسـراع بإنـشاء جملـس         وحيث  دعوته إىل القضاء على اختالس األموال،       
الــسلطات الــصومالية إىل وضــع إطــار تنظيمــي ويــدعو مــشترك لــإلدارة املاليــة وتــشغيله فعليــا، 

 إىل مجيع الشركاء املنخـرطني يف إعـادة بنـاء اقتـصاد             ويطلب التنمية االقتصادية،    فعال لتشجيع 
   أمهية بناء قدرات املؤسسات الصومالية املعنية؛ويالحظالصومال زيادة مستوى تنسيقهم، 

 دور املـرأة اهلـام يف منـع الرتاعـات وحلـها ويف بنـاء الـسالم،                  يؤكد من جديد    - ٨  
املتكافئة ومشاركتها الكاملة يف مجيع اجلهود الراميـة إىل حفـظ الـسالم              أمهية مسامهتها    ويؤكد

 الـسلطات الـصومالية علـى مواصـلة التـرويج لزيـادة متثيلـها يف مجيـع                  وحيـث واألمن وتعزيزمها،   
  مستويات صنع القرار يف املؤسسات الصومالية؛

ــشري  - ٩   ــه يـــــــــ  ١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ إىل قراراتـــــــــ
 دعمــه لبعثــة االحتــاد ويكــرر تأكيــدتعلقــة حبمايــة املــدنيني يف الرتاعــات املــسلحة،  امل) ٢٠٠٩(

 بالتقـدم الـذي أحرزتـه هـذه البعثـة يف حتـسني مـستوى األمـن                  ويرحـب األفريقي يف الصومال،    
 علـى ضـرورة مواصـلة البعثـة، وفقـا لواليتـها املنـصوص عليهـا                 ويشددمقديشو وخارجها،    يف

، وقــوات )٢٠٠٧ (١٧٧٢ مــن القــرار ٩والفقــرة ) ٢٠١٢ (٢٠٣٦ مــن القــرار ١يف الفقــرة 
األمن الوطنية الصومالية، بدعم من الشركاء، جهودمها للحد من اخلطـر الـذي تـشكله حركـة                 

 يف هـذا الـصدد الـسلطات الـصومالية          وحيثالشباب وغريها من اجلماعات املعارضة املسلحة،       



S/RES/2067 (2012)  
 

12-51298 5 
 

ذلـك عـن طريـق كفالـة         يف لـصومالية مبـا   على إكمال عملية إعادة هيكلة قوات األمن الوطنية ا        
  وجود قيادة ومراقبة كاملتني جلميع األفراد املعاد دجمهم؛

 بالــدعم الــذي يقدمــه شــركاء االحتــاد األفريقــي للبعثــة، وخباصــة عــرب  يرحــب  - ١٠  
مجيع الشركاء، وخباصة اجلهـات املاحنـة       دعو  ويمرفق السالم األفريقي التابع لالحتاد األورويب،       

 إىل دعـــم البعثـــة عـــن طريـــق تـــوفري التمويـــل الـــالزم ملرتبـــات القـــوات، واملعـــدات، اجلديـــدة،
ــم املتحــدة           ــن خــالل صــندوق األم ــة م ــشروط للبعث ــري م ــل غ ــوفري متوي ــة، وت ــساعدة التقني وامل

  االستئماين اخلاص بالبعثة؛
 ويكـرر تأكيـد  بالتوقيع على اخلطة الوطنية لألمن وحتقيـق االسـتقرار،      يرحب    - ١١  
إقامـة احلكـم الرشـيد وإرسـاء سـيادة القـانون وتـوفري              يل السلطات الصومالية مـسؤولية      أمهية تو 

اللجنـة األمنيـة الوطنيـة،       علـى أمهيـة التـبكري بإنـشاء          ويـشدد ،  اخلدمات يف جمايل األمن والعـدل     
املتوخاة يف الدستور املؤقت، لضمان إجراء حوار شامل للجميع بني الصوماليني بـشأن هيكـل               

 اجملتمـــع الـــدويل علـــى مـــضاعفة جهـــوده لـــدعم تطـــوير وحيـــث يف املـــستقبل، األمـــن والعـــدل
 يف هذا الصدد بالـدعم املقـدم مـن بعثـة االحتـاد األورويب              ويرحبمؤسسات األمن الصومالية،    

  للتدريب إىل قوات األمن الوطنية الصومالية؛
ــدعم تطــوير مؤســسات العــدل     حيــث   - ١٢   ــى مواصــلة جهــوده ل ــدويل عل اجملتمــع ال
 الــدعم الــدويل يف هــذا اجملــال،تعزيــز تنــسيق  األمهيــة األساســية لزيــادة ويكــرر تأكيــدمالية الــصو
  ؛٢٠١٢سطنبول يف عام فق عليها يف كل من مؤمتري لندن وإ أمهية تنفيذ املبادرات املتويؤكد

 األعــضاء علــى مواصــلة التعــاون مــع الــسلطات الــصومالية       الــدول يــشجع  - ١٣  
 الــدول إىل التعــاون، ويــدعوقرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر، بينــها علــى مكافحــة ال وفيمــا

يف  الــدور الرئيــسي للــسلطات الــصومالية ويؤكــدحــسب االقتــضاء، يف مــسألة أخــذ الرهــائن، 
ــة ســواحل الــصومال وفقــا خلريطــة الطريــق       مكافحــة القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر قبال

الصومالية أن تقـوم، مبـساعدة األمـني       إىل السلطات    ويطلب،  ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٦املؤرخة  
العام وكيانات األمم املتحدة املعنية، بإقرار جمموعة كاملة مـن قـوانني مكافحـة القرصـنة، دون                 

مبــا يف ذلــك قــوانني حملاكمــة كــل مــن يقــوم بتمويــل هجمــات القراصــنة أو مزيــد مــن التــأخري، 
، هبدف كفالـة فعاليـة حماكمـة      التخطيط هلا أو تنظيمها أو تيسريها أو جين مكاسب من ورائها          

القراصنة املشتبه فيهم وأولئك الضالعني يف هجمات القراصـنة قبالـة سـواحل الـصومال، ونقـل                 
القراصنة إىل الصومال بعد إدانتهم يف حماكمات أجريت يف اخلارج، وسجن القراصـنة املـدانني               

على إعالن منطقـة    السلطات الصومالية   عالوة على ذلك    وحيث  ميكن،   الصومال بأسرع ما   يف
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اقتـصادية خالــصة، وفقـا التفاقيــة األمـم املتحــدة لقــانون البحـار، تعــزز فعاليـة إدارة امليــاه قبالــة      
  سواحل الصومال؛

 أن الــسلطات الــصومالية اجلديــدة تتــوىل الــدور الــسابق للحكومــة       يالحــظ  - ١٤  
 مــن القــرار ٦ والفقــرة) ٢٠٠٨ (١٨٤٦ مــن القــرار ١٠االحتاديــة االنتقاليــة ألغــراض الفقــرة  

 مــن القــرار  ٧، والفقــرة )٢٠٠٩ (١٨٩٧ مــن القــرار  ٧، بــصيغتها اجملــددة بــالفقرة   ١٨٥١
  ؛)٢٠١١ (٢٠٢٠ من القرار ٩والفقرة ) ٢٠١٠ (١٩٥٠

ــشدد  - ١٥   ــهاكات      ي ــق يف انت ــا والتحقي ــسان وتعزيزه ــوق اإلن ــة حق ــى أن محاي  عل
كات أمــور ســتكون أساســية  القــانون اإلنــساين الــدويل ومــساءلة املــسؤولني عــن تلــك االنتــها   

 الصومال إىل الوفـاء بالتزاماتـه مبوجـب      ويدعوإلرساء مشروعية السلطات الصومالية اجلديدة،      
  القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

 بتوقيع مذكرة تفاهم بني السلطات الـصومالية واألمـم املتحـدة بـشأن              يرحب  - ١٦  
الـدول األعــضاء علـى دعــم مجيـع اهليئــات    وحيــث ، ٢٠١٢مـايو  / أيــار١١حقـوق اإلنـسان يف   

  املختصة لتحسني رصد حقوق اإلنسان يف الصومال؛
ــة عمـــل   يرحـــب  - ١٧    بتوقيـــع الـــسلطات الـــصومالية واألمـــم املتحـــدة علـــى خطـ

 أهنـا أول  ويالحـظ قتـل األطفـال وتـشويههم،     للقضاء على ظاهرة     ٢٠١٢أغسطس  /آب ٦ يف
أن تنفـذ بـصرامة خطـة     الـسلطات الـصومالية إىل   ويـدعو قيعهـا،  خطة عمـل مـن نوعهـا يـتم تو     

تجنيـد واسـتخدام األطفـال     املتعلقـة ب ٢٠١٢يوليـه  / متـوز ٣العمل هـذه وخطـة العمـل املؤرخـة        
   على أنه جيب إحالة أي شخص يرتكب مثل تلك األعمال إىل العدالة؛ويؤكداجلنود، 
اوزات حقـوق اإلنـسان الـيت        االنتهاكات اجلسيمة واملنهجيـة وجتـ      يدين بشدة   - ١٨  

ترتكبها عدة أطراف، وخباصة حركة الشباب ومنتسبوها، ضد الـسكان املـدنيني، مبـا يف ذلـك                 
أعمــال العنــف املوجهــة ضــد األطفــال والــصحفيني واملــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان وأعمــال    

 إىل وقــف تلــك األعمــال فــورا،  ويــدعوالعنــف اجلنــسي الــيت تتعــرض هلــا النــساء واألطفــال،   
   على ضرورة مساءلة املسؤولني عن مجيع تلك االنتهاكات والتجاوزات؛ويشدد

مجيع األطـراف بكفالـة وصـول املعونـة اإلنـسانية علـى حنـو تـام           مطالبته   يكرر  - ١٩  
وبــشكل آمــن ودون عــائق ويف الوقــت املناســب إىل األشــخاص احملتــاجني للمــساعدة يف مجيــع 

  الصومال؛ أحناء 
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 ويـدعو للـدعم الـدويل املتـسق واملنـسق للـصومال،            األساسـية     األمهيـة  يالحظ  - ٢٠  
 يرحـب واألمم املتحدة إىل تنسيق اجلهود الدولية لتقدمي املساعدة وبناء القدرات يف الصومال؛             

مجيــع  وحيــثكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال إىل مقديــشو  ملبالنقــل التــدرجيي لفــرع 
من اخلطوات لإلسراع بتحقيق انتقال دائـم وكامـل إىل        كيانات األمم املتحدة على اختاذ املزيد       

  الصومال، وال سيما مقديشو واملناطق املسترجعة من حركة الشباب يف أقرب وقت ممكن؛ 
 إىل االســتعراض املــشترك بــني الوكــاالت لألمــني العــام لوجــود األمــم   يتطلــع  - ٢١  

 متكامـل جلميـع أنـشطة        علـى احلاجـة إىل وضـع هنـج اسـتراتيجي           ويشدداملتحدة يف الصومال،    
منظومــة األمــم املتحــدة يف الــصومال، بالتــشارك الوثيــق مــع الــسلطات الــصومالية واالحتــاد         

 إليــه أن يقــدم خيــارات   ويطلــباألفريقــي وبالتــشاور مــع الــشركاء اإلقليمــيني والــدوليني،      
  ؛٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١وتوصيات إىل جملس األمن حبلول 

  إلجياد تسوية شاملة ودائمة للحالة يف الصومال؛دعمه  يعيد تأكيد  - ٢٢  
  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٣  

  


	القرار 2067 (2012)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6837 المعقودة في 18 أيلول/سبتمبر 2012

	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن الحالة في الصومال، وإلى سائر بيانات رئيسه ذات الصلة بالحالة في الصومال،
	وإذ يؤكد من جديد احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته، وإذ يكرر تأكيد التزامه بتسوية شاملة ودائمة للحالة في الصومال،
	وإذ يدرك أن جعل الصومال أكثر استقرارا أمر له أهمية حاسمة لكفالة الأمن الإقليمي،
	وإذ يرحب بالتقدم الكبير المحرز على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية بانعقاد الجمعية التأسيسية الوطنية واعتمادها بعد ذلك للدستور الصومالي المؤقت،
	وإذ يرحب كذلك بالعمل الهام الذي قام به شيوخ القبائل ولجنة الاختيار التقنية للموافقة على أعضاء البرلمان، وإذ يرحب بإنشاء البرلمان الاتحادي الجديد للصومال، وإن كان يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي أفادت بوقوع أعمال للتخويف وإفساد الذمة خلال عملية الاختيار،
	وإذ يرحب أيضا باختيار البرلمان الاتحادي الجديد لرئيسه ولرئيس جديد للبلد، وإذ يرى أن هذا يمثل إنجازا للعملية الانتقالية في الصومال ومعلما هاما على الطريق الذي يسلكه الصومال نحو إيجاد حكم أكثر استقرارا وخضوعا للمساءلة،
	وإذ يعرب عن قلقه إزاء التقارير المزعجة المتعلقة باختلاس الأموال، وإذ يشجع السلطات الصومالية الجديدة على التقيد بالمعايير العليا في الإدارة المالية،
	وإذ يرحب بدور الهيئات الإقليمية في العملية الانتقالية، بما فيها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية،
	وإذ يشيد بعمل الممثل الخاص للأمين العام، الدكتور أوغوستين ماهيغا، لما بذله من جهود لإحلال السلام وإرساء الاستقرار في الصومال،
	وإذ يثني على بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لإسهامها في إحلال سلام واستقرار دائمين في الصومال، وإذ يلاحظ دورها الحاسم في تحسين الحالة الأمنية في منطقة مقديشو ومناطق أخرى في جنوب - وسط الصومال، وإذ يعرب عن تقديره لحكومات بوروندي وأوغندا وجيبوتي وكينيا وسيراليون لمواصلتها الالتزام بالمساهمة بقوات عسكرية وقوات شرطة ومعدات في البعثة، وإذ يسلم بالتضحيات الجسام لقوات البعثة،
	وإذ يكرر الإعراب عن إدانته الشديدة لجميع الهجمات التي تشنها الجماعات المعارضة المسلحة والمقاتلون الأجانب، وبخاصة حركة الشباب، على المؤسسات الصومالية، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وموظفي الأمم المتحدة ومرافقها، وعلى السكان المدنيين، وإذ يشدد على أن الجماعات المعارضة المسلحة الصومالية والمقاتلين الأجانب، وبخاصة حركة الشباب، تشكل خطرا إرهابيا يهدد الصومال والمجتمع الدولي، وإذ يشدد على أنه ينبغي ألا يكون في الصومال مكان للإرهاب ولا للتطرف العنيف، وإذ يكرر مناشدته جميع الجماعات المعارضة أن تلقي سلاحها،
	وإذ يدعو السلطات الصومالية الجديدة إلى أن تقوم، بدعم من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والشركاء الدوليين، بتعزيز مستوى الأمن في المناطق التي أمّنتها البعثة وقوات الأمن الوطنية الصومالية، وإذ يؤكد أهمية بناء هياكل مستدامة وشرعية وتمثيلية للإدارة المحلية والأمن في المناطق المسترجعة من حركة الشباب،
	وإذ يشير إلى قراراته 1950 (2010) و 1976 (2011) و 2020 (2011) و 2036 (2012)، وإذ يشيد بالجهود التي بذلها المجتمع الدولي فعلا، بما في ذلك العمليات البحرية وعمليات بناء القدرات التي قام بها، وإذ يرحب بتخفيض عدد الهجمات الناجحة للقراصنة في الآونة الأخيرة، وإذ يدرك أن هذه المكاسب قد تفقد، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الخطر الذي تشكله القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال، وإذ يدرك أن استمرار حالة انعدام الاستقرار في الصومال يسهم في مشكلة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال،
	وإذ يرحب بزيادة تمثيل النساء في البرلمان، وإذ يثني على السلطات الصومالية، وإذ يؤكد على ضرورة زيادة دورهن في صنع القرارات المتعلقة بمنع النزاع وحله،
	وإذ يعرب عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة في الصومال وأثرها على شعب الصومال، وإذ يدين أي إساءة استخدام للمساعدة الإنسانية، وإذ يؤكد على أهمية الدعم الإنساني الدولي،
	وإذ يعيد تأكيد أهمية التقيد بالالتزامات المقطوعة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
	وإذ يلاحظ أهمية التحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وأهمية مساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات،
	وإذ يدرك أهمية عمليات العدالة الانتقالية لبناء السلام الدائم وتحقيق المصالحة بالإضافة إلى توفير المؤسسات القوية للصومال، وإذ يؤكد ما لجميع الصوماليين، من نساء وفاعلين في المجتمع المدني وفاعلين حكوميين، من دور في عملية المصالحة من خلال حوار شامل وتشاوري، وإذ يحيط علما بتمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال لمدة سنة واحدة،
	وإذ يتطلع إلى الاجتماع الرفيع المستوى المقبل للأمين العام بشأن الصومال الذي سيعقد في 26 أيلول/سبتمبر 2012، وسيكون فرصة للقيادة الجديدة في الصومال لتوطيد الشراكة مع المجتمع الدولي بما في ذلك بشأن الخطوات المقبلة لتعزيز الأمن والاستقرار والشفافية والمساءلة في الحكم بالصومال،
	1 - يعرب عن عزمه على العمل عن كثب مع المؤسسات والهيئات الجديدة للسلطات الصومالية، ويشجع الرئيس الجديد على الإسراع بتعيين حكومة شاملة للجميع وخاضعة للمساءلة، وبخاصة رئيس للوزراء، على أن يقوم رئيس الوزراء فيما بعد بتعيين حكومة تستطيع البدء في عمل بناء السلام في البلد، ويحث الفاعلين الصوماليين والمجتمع الدولي على التعهد بتقديم الدعم المتواصل؛
	2 - يشدد على الدور الحاسم للسلطات الصومالية الجديدة في تحقيق المصالحة وإحلال السلام والاستقرار الدائمين في الصومال، ويدعو السلطات الصومالية إلى تنفيذ جميع العناصر المؤجلة من خريطة الطريق المؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2011 وتسيير شؤون الحكم بطريقة شاملة وخاضعة للمساءلة، وإدارة ماليتها بطريقة شفافة، بالعمل على نحو بنّاء مع المجتمع الدولي؛
	3 - يؤكد قلقه إزاء تقارير تفيد بوقوع مخالفات وأعمال تخويف خلال عملية اختيار أعضاء البرلمان، ويحث السلطات الصومالية على التحقيق في تلك التقارير واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها؛
	4 - يشدد على أهمية قيام السلطات الصومالية الجديدة بوضع برنامج لتحديد أولويات ما بعد المرحلة الانتقالية بالتشاور مع الشركاء وبتعزيز علاقاتها مع الهيئات الإقليمية، ويطلب إلى الأمين العام وإلى كيانات الأمم المتحدة المعنية تقديم المساعدة في هذا الصدد، ويؤكد أنه ينبغي إجراء استفتاء وطني بشأن الدستور المؤقت وانتخابات عامة خلال فترة ولاية البرلمان الحالي؛
	5 - يؤكد مسؤولية السلطات الصومالية عن دعم المصالحة وعن توفير إدارات محلية فعالة وشاملة، وإسداء خدمات عامة لشعب الصومال، ويؤكد على أن هذه المبادرات يجب إكمالها بتوسيع نطاق مؤسسات سيادة القانون لتشمل المناطق المسترجعة من حركة الشباب؛
	6 - يكرر تأكيد استعداده لاتخاذ تدابير ضد الأفراد الذين تشكل أعمالهم تهديدا للسلام أو الاستقرار أو الأمن في الصومال؛
	7 - يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع اختلاسات مالية، ويكرر دعوته إلى القضاء على اختلاس الأموال، ويحث على التعاون الكامل للإسراع بإنشاء مجلس مشترك للإدارة المالية وتشغيله فعليا، ويدعو السلطات الصومالية إلى وضع إطار تنظيمي فعال لتشجيع التنمية الاقتصادية، ويطلب إلى جميع الشركاء المنخرطين في إعادة بناء اقتصاد الصومال زيادة مستوى تنسيقهم، ويلاحظ أهمية بناء قدرات المؤسسات الصومالية المعنية؛
	8 - يؤكد من جديد دور المرأة الهام في منع النزاعات وحلها وفي بناء السلام، ويؤكد أهمية مساهمتها المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، ويحث السلطات الصومالية على مواصلة الترويج لزيادة تمثيلها في جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الصومالية؛
	9 - يشير إلى قراراته 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1894 (2009) المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، ويكرر تأكيد دعمه لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ويرحب بالتقدم الذي أحرزته هذه البعثة في تحسين مستوى الأمن في مقديشو وخارجها، ويشدد على ضرورة مواصلة البعثة، وفقا لولايتها المنصوص عليها في الفقرة 1 من القرار 2036 (2012) والفقرة 9 من القرار 1772 (2007)، وقوات الأمن الوطنية الصومالية، بدعم من الشركاء، جهودهما للحد من الخطر الذي تشكله حركة الشباب وغيرها من الجماعات المعارضة المسلحة، ويحث في هذا الصدد السلطات الصومالية على إكمال عملية إعادة هيكلة قوات الأمن الوطنية الصومالية بما في ذلك عن طريق كفالة وجود قيادة ومراقبة كاملتين لجميع الأفراد المعاد دمجهم؛
	10 - يرحب بالدعم الذي يقدمه شركاء الاتحاد الأفريقي للبعثة، وبخاصة عبر مرفق السلام الأفريقي التابع للاتحاد الأوروبي، ويدعو جميع الشركاء، وبخاصة الجهات المانحة الجديدة، إلى دعم البعثة عن طريق توفير التمويل اللازم لمرتبات القوات، والمعدات، والمساعدة التقنية، وتوفير تمويل غير مشروط للبعثة من خلال صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الخاص بالبعثة؛
	11 - يرحب بالتوقيع على الخطة الوطنية للأمن وتحقيق الاستقرار، ويكرر تأكيد أهمية تولي السلطات الصومالية مسؤولية إقامة الحكم الرشيد وإرساء سيادة القانون وتوفير الخدمات في مجالي الأمن والعدل، ويشدد على أهمية التبكير بإنشاء اللجنة الأمنية الوطنية، المتوخاة في الدستور المؤقت، لضمان إجراء حوار شامل للجميع بين الصوماليين بشأن هيكل الأمن والعدل في المستقبل، ويحث المجتمع الدولي على مضاعفة جهوده لدعم تطوير مؤسسات الأمن الصومالية، ويرحب في هذا الصدد بالدعم المقدم من بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب إلى قوات الأمن الوطنية الصومالية؛
	12 - يحث المجتمع الدولي على مواصلة جهوده لدعم تطوير مؤسسات العدل الصومالية ويكرر تأكيد الأهمية الأساسية لزيادة تعزيز تنسيق الدعم الدولي في هذا المجال، ويؤكد أهمية تنفيذ المبادرات المتفق عليها في كل من مؤتمري لندن وإسطنبول في عام 2012؛
	13 - يشجع الدول الأعضاء على مواصلة التعاون مع السلطات الصومالية وفيما بينها على مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر، ويدعو الدول إلى التعاون، حسب الاقتضاء، في مسألة أخذ الرهائن، ويؤكد الدور الرئيسي للسلطات الصومالية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال وفقا لخريطة الطريق المؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2011، ويطلب إلى السلطات الصومالية أن تقوم، بمساعدة الأمين العام وكيانات الأمم المتحدة المعنية، بإقرار مجموعة كاملة من قوانين مكافحة القرصنة، دون مزيد من التأخير، بما في ذلك قوانين لمحاكمة كل من يقوم بتمويل هجمات القراصنة أو التخطيط لها أو تنظيمها أو تيسيرها أو جني مكاسب من ورائها، بهدف كفالة فعالية محاكمة القراصنة المشتبه فيهم وأولئك الضالعين في هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال، ونقل القراصنة إلى الصومال بعد إدانتهم في محاكمات أجريت في الخارج، وسجن القراصنة المدانين في الصومال بأسرع ما يمكن، ويحث علاوة على ذلك السلطات الصومالية على إعلان منطقة اقتصادية خالصة، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تعزز فعالية إدارة المياه قبالة سواحل الصومال؛
	14 - يلاحظ أن السلطات الصومالية الجديدة تتولى الدور السابق للحكومة الاتحادية الانتقالية لأغراض الفقرة 10 من القرار 1846 (2008) والفقرة 6 من القرار 1851، بصيغتها المجددة بالفقرة 7 من القرار 1897 (2009)، والفقرة 7 من القرار 1950 (2010) والفقرة 9 من القرار 2020 (2011)؛
	15 - يشدد على أن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي ومساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات أمور ستكون أساسية لإرساء مشروعية السلطات الصومالية الجديدة، ويدعو الصومال إلى الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
	16 - يرحب بتوقيع مذكرة تفاهم بين السلطات الصومالية والأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في 11 أيار/مايو 2012، ويحث الدول الأعضاء على دعم جميع الهيئات المختصة لتحسين رصد حقوق الإنسان في الصومال؛
	17 - يرحب بتوقيع السلطات الصومالية والأمم المتحدة على خطة عمل في 6 آب/أغسطس 2012 للقضاء على ظاهرة قتل الأطفال وتشويههم، ويلاحظ أنها أول خطة عمل من نوعها يتم توقيعها، ويدعو السلطات الصومالية إلى أن تنفذ بصرامة خطة العمل هذه وخطة العمل المؤرخة 3 تموز/يوليه 2012 المتعلقة بتجنيد واستخدام الأطفال الجنود، ويؤكد على أنه يجب إحالة أي شخص يرتكب مثل تلك الأعمال إلى العدالة؛
	18 - يدين بشدة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية وتجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكبها عدة أطراف، وبخاصة حركة الشباب ومنتسبوها، ضد السكان المدنيين، بما في ذلك أعمال العنف الموجهة ضد الأطفال والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعمال العنف الجنسي التي تتعرض لها النساء والأطفال، ويدعو إلى وقف تلك الأعمال فورا، ويشدد على ضرورة مساءلة المسؤولين عن جميع تلك الانتهاكات والتجاوزات؛
	19 - يكرر مطالبته جميع الأطراف بكفالة وصول المعونة الإنسانية على نحو تام وبشكل آمن ودون عائق وفي الوقت المناسب إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة في جميع أنحاء الصومال؛
	20 - يلاحظ الأهمية الأساسية للدعم الدولي المتسق والمنسق للصومال، ويدعو الأمم المتحدة إلى تنسيق الجهود الدولية لتقديم المساعدة وبناء القدرات في الصومال؛ ويرحب بالنقل التدريجي لفرع لمكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال إلى مقديشو ويحث جميع كيانات الأمم المتحدة على اتخاذ المزيد من الخطوات للإسراع بتحقيق انتقال دائم وكامل إلى الصومال، ولا سيما مقديشو والمناطق المسترجعة من حركة الشباب في أقرب وقت ممكن؛ 
	21 - يتطلع إلى الاستعراض المشترك بين الوكالات للأمين العام لوجود الأمم المتحدة في الصومال، ويشدد على الحاجة إلى وضع نهج استراتيجي متكامل لجميع أنشطة منظومة الأمم المتحدة في الصومال، بالتشارك الوثيق مع السلطات الصومالية والاتحاد الأفريقي وبالتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ويطلب إليه أن يقدم خيارات وتوصيات إلى مجلس الأمن بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2012؛
	22 - يعيد تأكيد دعمه لإيجاد تسوية شاملة ودائمة للحالة في الصومال؛
	23 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

