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  )٢٠١٢ (٢٠٧٣القرار     
    ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٧، املعقودة يف ٦٨٥٤الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  ،إن جملس األمن  
 وال ســــيما القــــرار   الــــسابقة بــــشأن احلالــــة يف الــــصومال،   ه إىل قراراتــــإذ يــــشري  
٢٠٠٧( ١٧٧٢(،  

اسـتقالله الـسياسي     و مة أراضـيه   احترامه لسيادة الـصومال وسـال      وإذ يؤكد من جديد     
   التزامه بتسوية شاملة ودائمة للحالة يف الصومال،وإذ يكرر تأكيدووحدته، 
 الـدعم   عناصـر الـذي قـرر فيـه توسـيع جمموعـة     ) ٢٠١٢ (٢٠٣٦قـراره    إىلوإذ يشري   

اللوجسيت لبعثة االحتاد األفريقي يف الـصومال لتـشمل سـداد بعـض تكـاليف املعـدات اململوكـة               
  لك عناصر متكينها وعناصر مضاعفتها،للوحدات، مبا يف ذ

الم واألمــن الــدوليني احلالــة يف الــصومال مــا زالــت تــشكل هتديــدا للــس    أنوإذ يقــرر  
  املنطقة، يف

   السابع من ميثاق األمم املتحدة،مبوجب الفصلوإذ يتصرف   
أن يأذن للدول األعضاء يف االحتاد األفريقي أن تواصـل البعثـة انتـشارها              يقرر    - ١  

 مجيـع التـدابري الـضرورية ألداء املهـام التاليـة،            ا أن تتخـذ   ، ويؤذن هلـ   ٢٠١٣مارس  / آذار ٧حىت  
 من القانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق             الواجبة التطبيق يف ظل التقيد باألحكام     

  :راضيه واستقالله السياسي ووحدتهاإلنسان، واالحترام التام لسيادة الصومال وسالمة أ
لبعثـة االسـتراتيجي    ا  مفهـوم  اجد يف القطاعات األربعة املنصوص عليهـا يف       التو  )أ(  
قـوات األمـن     لعمـل يف تلـك القطاعـات، بتنـسيق مـع          ، وا ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاين   ٥املؤرخ  

مجاعــات  الــوطين الــصومالية، علــى احلــد مــن اخلطــر الــذي متثلــه حركــة الــشباب وغريهــا مــن   
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ــام إدارة فعليــة  املعارضــة املــسلحة مــن أجــل إجيــاد الظــرو   أرجــاء  ومــشروعة يفف الالزمــة لقي
  الصومال؛
ــساعدة       )ب(   ــق م ــن طري ــصومال ع ــصاحلة يف ال ــوار وامل ــم احل ــعدع ــراف  مجي  األط

وكفالـة مرورهـا     تنقلها   ضمان حرية املشاركة يف عملية إحالل السالم واملصاحلة يف الصومال ب        
  اآلمن ومحايتها؛

لطات الــصومالية ملــساعدهتا علــى أداء تــوفري احلمايــة، حــسب االقتــضاء، للــس   )ج(  
  تأمني أهم اهلياكل األساسية؛، و املنوطة هبامهام احلكم

ــدراهتا    )د(   ــام يف حــدود ق ــع األطــراف األخــرى   ،القي ــسيق م ــة  ، وبتن ــذ اخلط  بتنفي
الوطنيــة لتحقيــق األمــن وتثبيــت االســتقرار، وال ســيما إعــادة إنــشاء قــوات األمــن الــوطين           

  ؛ فعليبشكل الشاملة للجميع ها الصومالية وتدريب عناصر
 ويف حــدود القــدرات املتاحــة، يف هتيئــة الظــروف  بنــاء علــى الطلــباملــسامهة،  )هـ(  
  الالزمة لتوفري املساعدة اإلنسانية؛األمنية 

، ، وكفالـة أمـن أفرادهــا  ومهامهــامحايـة أفرادهـا ومرافقهــا ومنـشآهتا ومعـداهتا       )و(  
  ضمان حرية تنقلهم؛ و،أفراد األمم املتحدة الذين يضطلعون مبهام قررها جملس األمنو

  توســيع جمموعــة، وبــالنظر إىل الطــابع الفريــد للبعثــة بــصورة اســتثنائية ،يقــرر  - ٢  
 من األفـراد    ٥٠لتشمل   الدعم اللوجسيت املقدم من األمم املتحدة لألفراد املدنيني للبعثة           عناصر

مراجعتــه يف ضــوء االستعراضــات االســتراتيجية جتــري ، علــى أســاس مؤقــت املــدنيني اآلخــرين
املقبلة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة، ويشدد على أمهيـة سـرعة نـشر هـؤالء األفـراد املـدنيني                   

 تـشرين   ١٨يف املناطق اليت حررت مؤخرا من يد حركة الـشباب، متـشيا مـع الرسـالة املؤرخـة                   
  إىل األمني العام لألمم املتحدة؛يس مفوضية االحتاد األفريقي أكتوبر املوجهة من رئ/األول

 إىل األمني العـام أن يواصـل إسـداء املـشورة الفنيـة واإلداريـة ومـشورة                  يطلب  - ٣  
اخلرباء لالحتاد األفريقي يف ختطيط البعثة ونشرها، بواسطة مكتب األمـم املتحـدة لـدى االحتـاد                 

  ثة االستراتيجي ومفهومها للعمليات؛لبع مفهوم اذلك تنفيذويشمل األفريقي، 
 إىل األمــني العــام أن يواصــل تــوفري جمموعــة عناصــر الــدعم اللوجــسيت  يطلــب  - ٤  

 مـن   ٦  و ٤والفقـرتني   ) ٢٠١١ (٢٠١٠ مـن القـرار      ١١  و ١٠للبعثة املشار إليها يف الفقرتني      
ــراد النظــاميني حــىت   ١٧ ٧٣١لعــدد أقــصاه  ) ٢٠١٢ (٢٠٣٦القــرار  ــا/ آذار٧ مــن األف رس م
 علــى  والــشفافية يف هــذا الــصدد أمــوال األمــم املتحــدةقنفــاإ عــناملــساءلة مبــا يكفــل ، ٢٠١٣

  ؛)٢٠١٠ (١٩١٠ القرار  من٤النحو املبني يف الفقرة 
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 بانتظــام، عــن  إطــالع جملــس األمــن  إىل االحتــاد األفريقــي أن يواصــل يطلــب  - ٥  
 يومـا   ٦٠لـس بتقـارير خطيـة بعـد         ى تنفيـذ واليـة البعثـة، وأن يـوايف اجمل           علـ  طريق األمني العـام،   

  تاريخ هذا القرار؛ من
  .أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر   - ٦  

  


	القرار 2073 (2012)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6854، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن الحالة في الصومال، ولا سيما القرار 1772 (2007)،
	وإذ يؤكد من جديد احترامه لسيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وإذ يكرر تأكيد التزامه بتسوية شاملة ودائمة للحالة في الصومال،
	وإذ يشير إلى قراره 2036 (2012) الذي قرر فيه توسيع مجموعة عناصر الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لتشمل سداد بعض تكاليف المعدات المملوكة للوحدات، بما في ذلك عناصر تمكينها وعناصر مضاعفتها،
	وإذ يقرر أن الحالة في الصومال ما زالت تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يقرر أن يأذن للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أن تواصل البعثة انتشارها حتى 7 آذار/مارس 2013، ويؤذن لها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لأداء المهام التالية، في ظل التقيد بالأحكام الواجبة التطبيق من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاحترام التام لسيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته:
	(أ) التواجد في القطاعات الأربعة المنصوص عليها في مفهوم البعثة الاستراتيجي المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2012، والعمل في تلك القطاعات، بتنسيق مع قوات الأمن الوطني الصومالية، على الحد من الخطر الذي تمثله حركة الشباب وغيرها من جماعات المعارضة المسلحة من أجل إيجاد الظروف اللازمة لقيام إدارة فعلية ومشروعة في أرجاء الصومال؛
	(ب) دعم الحوار والمصالحة في الصومال عن طريق مساعدة جميع الأطراف المشاركة في عملية إحلال السلام والمصالحة في الصومال بضمان حرية تنقلها وكفالة مرورها الآمن وحمايتها؛
	(ج) توفير الحماية، حسب الاقتضاء، للسلطات الصومالية لمساعدتها على أداء مهام الحكم المنوطة بها، وتأمين أهم الهياكل الأساسية؛
	(د) القيام في حدود قدراتها، وبتنسيق مع الأطراف الأخرى، بتنفيذ الخطة الوطنية لتحقيق الأمن وتثبيت الاستقرار، ولا سيما إعادة إنشاء قوات الأمن الوطني الصومالية وتدريب عناصرها الشاملة للجميع بشكل فعلي؛ 
	(هـ) المساهمة، بناء على الطلب وفي حدود القدرات المتاحة، في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لتوفير المساعدة الإنسانية؛
	(و) حماية أفرادها ومرافقها ومنشآتها ومعداتها ومهامها، وكفالة أمن أفرادها، وأفراد الأمم المتحدة الذين يضطلعون بمهام قررها مجلس الأمن، وضمان حرية تنقلهم؛
	2 - يقرر، بصورة استثنائية وبالنظر إلى الطابع الفريد للبعثة، توسيع مجموعة عناصر الدعم اللوجستي المقدم من الأمم المتحدة للأفراد المدنيين للبعثة لتشمل 50 من الأفراد المدنيين الآخرين، على أساس مؤقت تجري مراجعته في ضوء الاستعراضات الاستراتيجية المقبلة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ويشدد على أهمية سرعة نشر هؤلاء الأفراد المدنيين في المناطق التي حررت مؤخرا من يد حركة الشباب، تمشيا مع الرسالة المؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر الموجهة من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى الأمين العام للأمم المتحدة؛
	3 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل إسداء المشورة الفنية والإدارية ومشورة الخبراء للاتحاد الأفريقي في تخطيط البعثة ونشرها، بواسطة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، ويشمل ذلك تنفيذ مفهوم البعثة الاستراتيجي ومفهومها للعمليات؛
	4 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل توفير مجموعة عناصر الدعم اللوجستي للبعثة المشار إليها في الفقرتين 10 و 11 من القرار 2010 (2011) والفقرتين 4 و 6 من القرار 2036 (2012) لعدد أقصاه 731 17 من الأفراد النظاميين حتى 7 آذار/مارس 2013، بما يكفل المساءلة عن إنفاق أموال الأمم المتحدة والشفافية في هذا الصدد على النحو المبين في الفقرة 4 من القرار 1910 (2010)؛
	5 - يطلب إلى الاتحاد الأفريقي أن يواصل إطلاع مجلس الأمن بانتظام، عن طريق الأمين العام، على تنفيذ ولاية البعثة، وأن يوافي المجلس بتقارير خطية بعد 60 يوما من تاريخ هذا القرار؛
	6 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

