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  )٢٠١٣ (٢٠٩٣القرار     
  

  ٢٠١٣مارس / آذار٦ املعقودة يف ٦٩٢٩الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     
  

  ،إن جملس األمن  
ــشري   ــسه     إذ ي ــات رئي ــصومال، وإىل ســائر بيان ــة يف ال ــشأن احلال ــسابقة ب ــه ال  إىل قرارات

ــصومال، وال   ذات ــة يف ال ــصلة باحلال ــرارات   ال ــيما الق  )٢٠٠٢ (١٤٢٥ و) ١٩٩٢ (٧٣٣س
  ،)٢٠١٢ (٢٠٧٣ و) ٢٠١٢ (٢٠٣٦ و) ٢٠٠٧ (١٧٧٢ و

 قومـان بـه   وللعمـل الـذي ي     دعمه الكامل لألمني العام وممثله اخلاص،        وإذ يكرر تأكيد    
ــها اخلــاص، ومــع        ــسة مفوضــية االحتــاد األفريقــي وممثل مــع االحتــاد األفريقــي، مبــا يف ذلــك رئي

  الشركاء الدوليني واإلقليميني اآلخرين،
 احترامه لسيادة الـصومال وسـالمة أراضـيه واسـتقالله الـسياسي             دوإذ يؤكد من جدي     

 يكـرر تأكيـد   وإذ مبا أُحرز من تقدم كبري يف الصومال خالل العام املاضي،    وإذ يقر ووحدته،  
  التزامه بتسوية شاملة ودائمة للحالة يف الصومال،

م واسـتقرار   على بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال إلسهامها يف إحـالل سـال  وإذ يثين   
 إىل دورهـــا احلاســـم يف حتـــسني احلالـــة األمنيـــة يف مقديـــشو وإذ يـــشريدائمــني يف الـــصومال،  

ــشرطة    وال( ــوات ال ــسكرية وق ــوات الع ــوب  ) ســيما دور الق ــاطق أخــرى يف جن  وســط - ومن
ــسمايو،    ــك كي ــا يف ذل ــصومال، مب ــربال ــدي    وإذ يع ــدا وبورون ــات أوغن ــديره حلكوم  عــن تق

 ونيجرييــا ملواصــلتها االلتــزام باملــسامهة بقــوات عــسكرية وقــوات  وجيبــويت وكينيــا وســرياليون
   بالتضحيات اجلسام لقوات البعثة،وإذ يسلّمشرطة ومعدات لصاحل بعثة االحتاد األفريقي، 

 احلكومــة االحتاديــة الــصومالية إىل تعزيــز األمــن يف املنــاطق الــيت أّمنتــها البعثــة وإذ يــدعو  
بـدعم مـن    وذلـك    وبسط سيادة القانون فيها،      حتادية الصومالية التابعة للحكومة اال  وقوات األمن   
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 أمهية بناء هياكل مستدامة وشـرعية ومتثيليـة   وإذ يؤكدبعثة االحتاد األفريقي والشركاء الدوليني،  
حركــة الــشباب،  قبــضة  مــن املنتزعــةلــإلدارة احملليــة واألمــن يف كــل مــن مقديــشو واملنــاطق       

 وإذ يكـرر التأكيـد     يف إدارة املـوارد،       رفيعـة  ى اتباع معايري  مجيع السلطات املعنية عل    يشجع وإذ
على ضرورة تعجيل األمم املتحدة بدعم احلكومة االحتادية الـصومالية يف هـذه املنـاطق وتعزيزهـا                

  ،هلذا الدعم
ــاء قــدرات قــوات األمــن   وإذ يؤكــد    ــة بن ــصومالية  أمهي ــة ال ، التابعــة للحكومــة االحتادي
 أمهية إعادة تـشكيل قـوات األمـن الـصومالية وتـدريب أفرادهـا               د تأكي يف هذا الصدد  يعيد   وإذ

وجتهيزهم واستبقائهم، ملا لذلك من أمهية بالغة يف إحالل االستقرار واألمن يف الـصومال علـى                
 عن دعمه لبعثة التدريب التابعة لالحتـاد األورويب وغريهـا مـن بـرامج               وإذ يعرب املدى البعيد،   

 علــى أمهيــة أن يــوفر اجملتمــع الــدويل، يف الوقــت   وإذ يــشدد بنــاء القــدرات اجلــاري تنفيــذها، 
  املناسب، مزيدا من الدعم املنسق واملتواصل،

ــشنها اجلماعــات     وإذ يكــرر اإلعــراب    ــع اهلجمــات الــيت ت ــشديدة جلمي ــه ال  عــن إدانت
املعارضة املسلحة واملقـاتلون األجانـب، وخباصـة حركـة الـشباب، علـى املؤسـسات الـصومالية                  

ــة االحتــ  ــدنيني،     وبعث ــسكان امل ــصحفيني وال ــا وال اد األفريقــي ومــوظفي األمــم املتحــدة ومرافقه
مبا يف ذلك املقاتلون األجانب الذين يعملون على زعزعـة           ، على أن هذه اجلماعات    يشدد وإذ

لــصومال واملنطقــة واجملتمــع الــدويل،    تواصــال ل إرهابيــا مهتديــدا اســتقرار الــصومال، تــشكل  
ــه ينبغــي أال يــشدد وإذ ــصومال مكــان لإلرهــاب وال    علــى أن للتطــرف العنيــف،   يكــون يف ال
   مناشدته مجيع اجلماعات املعارضة أن تلقي سالحها،يكرر وإذ

 إزاء األزمة اإلنـسانية املـستمرة يف الـصومال وأثرهـا علـى شـعب                وإذ يعرب عن قلقه     
ــصومال،  ــشيدالـ ــا     وإذ يـ ــسانية وغريهـ ــدة اإلنـ ــم املتحـ ــاالت األمـ ــذهلا وكـ ــيت تبـ ــاجلهود الـ   بـ

األطـراف الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين لتقـدمي مـساعدات مـن شـأهنا أن تنقـذ أرواح الفئـات                من
 أي إســـاءة اســـتخدام للمـــساعدة اإلنـــسانية أو عرقلتـــها،  وإذ يـــدينالـــضعيفة مـــن الـــسكان، 

ــساين،     يؤكــد وإذ ــة يف اجملــال اإلن ــة وصــول األطــراف الفاعل ــى أمهي ــة و عل ــة وآمن ــصورة تام  ب
وإذ يؤكــد ، يف الوقــت املناســب لمــساعدة ل كــل مــن هــم حباجــة ، إىلوبــال عوائــق ومــستقلة
   على أمهية احملاسبة السليمة يف تقدمي الدعم اإلنساين الدويل،كذلك

ــه   ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ و) ٢٠٠٠ (١٢٩٦ و) ١٩٩٩ (١٢٦٥ وإذ يــــشري إىل قراراتــ
ــدنيني يف النــ   ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤ و) ٢٠٠٦ (١٧٣٨ و ــة امل ــشأن محاي ــسلح، وقرارازاعـب ــه  امل ت

 ١٩٦٠ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥
بـشأن محايـة الـصحفيني يف       ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨بشأن املرأة والسالم واألمـن، وقـراره         )٢٠١٠(
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ــ ــه  ـالنــ ــسلحة، وقراراتــ  )٢٠١١ (١٩٩٨ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢زاعات املــ
 بتقريـر األمـني العـام عـن          حييط علما  وإذزاع املسلح،   ـ بشأن األطفال والن   )٢٠١٢ (٢٠٦٨ و

زاع املسلح، ومبا تضمنه من استنتاجات، بالصيغة اليت أقرها الفريـق العامـل التـابع           ـاألطفال والن 
  زاع املسلح،ـجمللس األمن املعين باألطفال والن

ــم املتحــدة واالحتــاد     وإذ يرحــب   ــا األم ــذين أجرهتم  باالستعراضــني االســتراتيجيني الل
 لتعزيـز  رارات الـيت اختـذهتا املنظمتـان     قبـال ون وجودمهـا ونـشاطهما يف الـصومال،         األفريقي بـشأ  

 أمهيــة قيــام وإذ يؤكــد، ة النــسبية والتقــسيم الواضــح للمهــاميــز بينــهما علــى أســاس املالتعــاون
 املنظمتني بتحسني التنسيق فيما بينهما، ومع احلكومة االحتادية الصومالية واملنظمـات اإلقليميـة            

  ول األعضاء، والداألخرى
ــة الــصومالية  بووإذ يرحــب    ــدة،  ضــع احلكومــة االحتادي الســتراتيجية أمــن وطــين جدي
 احلكومــة االحتاديــة الــصومالية إىل تــسريع وتــرية تنفيــذها بــالنظر إىل التهديــد الــذي  يــدعو وإذ
 أمهيـة   وإذ يؤكـد  زالت تطرحه حركة الشباب وغريهـا مـن األطـراف املزعزعـة لالسـتقرار،                ما

ديد تشكيلة قوات األمـن الـوطين الـصومالية، وحتديـد الثغـرات املوجـودة يف قـدراهتا                  حت مواصلة
لكي تسترشد هبا البعثة واجلهات املاحنة يف حتديد األولويات يف إطار املساعدة املقدمـة للقطـاع      

 إىل عـزم اجملتمـع      وإذ يـشري  األمين، واإلشارة إىل جماالت التعـاون مـع اجلهـات املاحنـة الدوليـة،               
  يل دعم احلكومة االحتادية الصومالية يف إصالح القطاع األمين،الدو

 بأن احلكومـة االحتاديـة الـصومالية تتحمـل مـسؤولية محايـة مواطنيهـا وبنـاء                  وإذ يسلّم   
ــها الــوطين،    إىل أن هــذه القــوات ينبغــي أن تكــون شــاملة وممثِّلــة جلميــع    وإذ يــشريقــوات أمن

 القانون الدويل اإلنـساين     متثاال تاما اللتزاماهتا مبوجب   ا  يف عملها  األطراف الصومالية وأن متتثل   
 عــزم الــشركاء الــدوليني دعــم احلكومــة  وإذ يعيــد تأكيــدوالقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان،  

  االحتادية الصومالية يف سعيها لتحقيق ذلك،
 بأن حتقيق مزيد من االستقرار يف الصومال يكتسي أمهية قـصوى يف كفالـة              وإذ يسلّم   

  اإلقليمي،األمن 
 بالتزام احلكومة االحتادية الصومالية بتحقيق السالم واالسـتقرار واملـصاحلة        وإذ يرحب   

  يف خمتلف أحناء الصومال، مبا يف ذلك على الصعيد اإلقليمي،
 حقــوق اإلنــسان يف  حالــة بــالتزام احلكومــة االحتاديــة الــصومالية بتحــسني وإذ يرحــب  

ارير اليت تفيد وقوع انتهاكات حلقوق اإلنـسان، مبـا يف        إزاء التق  وإذ يعرب عن قلقه   الصومال،  
الـــصحفيني و  النـــساء واألطفـــالذلـــك عمليـــات القتـــل خـــارج نطـــاق القـــضاء والعنـــف ضـــد 

 علــى وإذ يــشددواالحتجــاز التعــسفي وتفــشي العنــف اجلنــسي يف خميمــات املــشردين داخليــا،  
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  مــرتكيب هــذهلةإلفــالت مــن العقــاب والتــشبث حبقــوق اإلنــسان ومــساء  ل  وضــع حــدضــرورة
  ،اجلرائم

املفــروض مــن  إزاء التقــارير الــيت تفيــد وقــوع انتــهاكات للحظــر وإذ يعــرب عــن قلقــه  
 بإنـشاء رئـيس الـصومال       وإذ يرحـب   الصومال واألمـم املتحـدة علـى صـادرات الفحـم،             جانب

 وتقـدمي    هاتـه   بـضرورة التعجيـل بتقيـيم قـضية الفحـم          وإذ يـسلّم  فرقة عمل تعـىن هبـذه القـضية،         
  ،بشأن كيفية حلهايات توص

 بأمهيـة  وإذ يـذكّر  دعمه الكامـل لفريـق الرصـد املعـين بالـصومال وإريتريـا،         وإذ يؤكد   
قيام مجيع الدول األعضاء ومجيـع هيئـات األمـم املتحـدة الداعمـة للفريـق بدعمـه دعمـا كـامال                      

  إجناز واليته، يف
  الدوليني، األمنزالت تشكل هتديدا للسالم و  أن احلالة يف الصومال ماوإذ يقرر  
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  

  
  بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال    

 االحتـاد   واصـلة نـشر بعثـة     مب أن يأذن للدول األعضاء يف االحتاد األفريقي         ررـيق  - ١  
التــدابري  أن تتخــذ مجيــع للبعثــة، وُيــؤذن ٢٠١٤فربايــر /شــباط ٢٨ حــىت األفريقــي يف الــصومال

 القــانون الــدويل اإلنــساين  التــام اللتزاماهتــا مبوجــبالــضرورية ألداء املهــام التاليــة، مــع االمتثــال
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، واالحترام التام لسيادة الـصومال وسـالمة أراضـيه واسـتقالله           

  :السياسي ووحدته
هـوم االسـتراتيجي للبعثـة    التواجد يف القطاعات األربعة املنصوص عليها يف املف      )أ(  
 ، والعمـل يف تلـك القطاعـات، بتنـسيق مـع قـوات األمـن               ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاين   ٥املؤرخ  

 الصومالية، على احلد من اخلطر الـذي متثلـه حركـة الـشباب وغريهـا                التابعة للحكومة االحتادية  
قبال املنـشقني،    باسـت   عنـد االقتـضاء،    لقيـام، من مجاعات املعارضة املسلحة، وذلك بسبل منـها ا        

، مـن أجـل هتيئـة الظـروف املواتيـة لقيـام إدارة فعليـة                  املتحـدة      األمـم    بالتنـسيق مـع      بشكل عابر، 
  الصومال؛ ومشروعة يف خمتلف أرجاء

دعم احلوار واملصاحلة يف الصومال عن طريق مساعدة مجيع األطـراف املـشاركة       )ب(  
  ؛ حرية تنقلها وكفالة مرورها اآلمن ومحايتهايف عملية السالم واملصاحلة يف الصومال بضمان

توفري احلماية، عنـد االقتـضاء، للحكومـة االحتاديـة الـصومالية ملـساعدهتا علـى                  )ج(  
  أداء مهام احلكم املنوطة هبا، وتأمني أهم اهلياكل األساسية؛
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القيــام، يف حــدود قــدراهتا وبتنــسيق مــع األطــراف األخــرى، باملــساعدة علــى    )د(  
 التابعـة للحكومـة     وطين الصومالية، عن طريق تدريب قوات األمن الـوطين        المن  األ تنفيذ خطط 

   الصومالية وتوجيهها، مبا يشمل إجراء عمليات مشتركة؛االحتادية
املــسامهة، بنــاء علــى الطلــب ويف حــدود القــدرات املتاحــة، يف هتيئــة الظــروف   )هـ(  
   املساعدة اإلنسانية؛الالزمة لتقدمياألمنية 

ــة       ال  )و(   ــة االحتاديـ ــساعدة احلكومـ ــة، مبـ ــة املتاحـ ــدراهتا املدنيـ ــدود قـ ــام، يف حـ قيـ
على بسط سلطة الدولة يف املناطق املسترجعة مـن حركـة الـشباب، وذلـك بالتعـاون         الصومالية

  ؛ املتحدةاألمممع 
، وكفالــة أمــن أفرادهــا ومهامهــامحايــة أفرادهــا ومرافقهــا ومنــشآهتا ومعــداهتا    )ز(  

  دة الذين يضطلعون مبهام قررها جملس األمن، وضمان حرية تنقلهم؛وأفراد األمم املتح
الــداعي إىل ) ٢٠١٢ (٢٠٣٦ مــن القــرار  ٩ طلبــه الــوارد يف الفقــرة   يكــرر  - ٢  

تكوين قوة حراسة ذات حجم مناسب، ضمن مستويات قوات البعثة املـأذون هبـا، دون مزيـد                 
ة ألفراد اجملتمع الدويل، مبا يف ذلـك        من التأخري، وذلك لتوفري خدمات األمن واحلراسة واحلماي       

 إىل االحتـاد األفريقـي أن يـضّمن تقريـره املقبـل املقـدم إىل جملـس األمـن                    ويطلباألمم املتحدة،   
  احملدد لذلك؛اجلدول الزمين  التقدم احملرز صوب إنشائها وتفاصيل عن

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

  األفريقي، ويشمل ذلك تنفيذ املفهوم االستراتيجي للبعثة ومفهومها للعمليات؛
ــام أن يواصــل  يطلــب  - ٤   ــة  إىل األمــني الع ــد البعث ــدعم  مب تزوي ــة عناصــر ال جموع

ــا يف  ــرار  ١٢و  ١١  و١٠ت ا الفقـــــراللوجـــــسيت املـــــشار إليهـــ ) ٢٠١١ (٢٠١٠مـــــن القـــ
لعـدد  ) ٢٠١٢ (٢٠٧٣ مـن القـرار      ٢والفقـرة   ) ٢٠١٢ (٢٠٣٦ من القرار    ٦  و ٤ والفقرتني

مــع كفالــة املــساءلة ، ٢٠١٤فربايــر / شــباط٢٨ مــن األفــراد النظــاميني حــىت ١٧ ٧٣١أقــصاه 
 ١٩١٠ مــن القــرار ٤الفقــرة  إنفــاق أمــوال األمــم املتحــدة علــى النحــو املــبني يف  والــشفافية يف

يستجيب ملتطلبات سياسة األمني العام املتعلقة ببذل العنايـة الواجبـة يف مراعـاة               ، ومبا )٢٠١٠(
  اإلنسان؛ حقوق

ــرة  يكـــــــرر  - ٥   ــرار ٦ تأكيـــــــد أحكـــــــام الفقـــــ   )٢٠١٢ (٢٠٣٦ مـــــــن القـــــ
  املتعلقة بالدعم اللوجسيت املقدم للبعثة؛) ٢٠١٢ (٢٠٧٣ من القرار ٢والفقرة 
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ــرة  يـــشري  - ٦   ــوارد يف الفقـ ــه الـ ــرار  ٥ إىل طلبـ ــن القـ ــشفافية  ٢٠٣٦ مـ ــشأن الـ  بـ
ســيما عــدد القــوات واملــوظفني  واملــساءلة الــسليمة فيمــا يتعلــق بــاملوارد املقدمــة إىل البعثــة، وال

املدنيني واملعدات، ويطلب من مكتب األمم املتحدة لدعم بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال                 
االحتاد األفريقي، بالتحقق من عدد ما ُنشر من قوات ومـوظفني مـدنيني             أن يقوم، بالتعاون مع     
  ومعدات يف إطار البعثة؛

اجلديــدة أن تــدعم البعثــة عــن طريــق تــوفري  احلاليــة و باجلهــات املاحنــة بـيـــيه  - ٧  
متويل إضايف ملرتبـات القـوات واملعـدات واملـساعدة التقنيـة، وتـوفري متويـل غـري مـشروط للبعثـة             

دوق األمم املتحدة االستئماين اخلاص بالبعثة، ويهيب باالحتاد األفريقي أن ينظـر            خالل صن  من
يف إمكانية توفري التمويل للبعثة من خـالل تكاليفـه املقـررة، كمـا فعـل مـؤخرا مـع بعثـة الـدعم            

  الدولية يف مايل بقيادة أفريقية؛
م على تنفيـذ     إىل االحتاد األفريقي أن يواصل إطالع جملس األمن بانتظا         يطلب  - ٨  

 اختـاذ هـذا     بعـد  يومـا    ٩٠والية البعثة، وذلك عن طريق موافاة األمني العام بتقارير خطية كـل             
  القرار؛

 بالتقدم الذي أحرزته البعثة يف خفض عدد الضحايا بني املدنيني أثنـاء             يرحب  - ٩  
  ؛ جهودها ملنع سقوط ضحايا من املدنيني تعزيز البعثة علىوحيثعملياهتا، 
مايـة املـدنيني، وفقـا ملـا        حل هنـج فعـال      مواصلة سعيها لوضع   البعثة على    جعيش  - ١٠  

  ؛طلبه جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي
ــة ُتعــىن حبــصر اخلــسائر يف صــفوف املــدنيني     يــذكّر  - ١١   ــة بإنــشاء خلي ــالتزام البعث  ب

التقـدم   البعثة اإلبالغ عـن    إىل   ويطلب أمهية إنشاء هذه اخللية،      ويؤكدوحتليلها واالستجابة هلا،    
  ؛ املاحنني والشركاء الدوليني إىل زيادة دعم إنشاء هذه اخلليةويدعو، احملرز يف إنشائها

 القـانون الـدويل      اللتزاماهتا مبوجب  الصارم إىل البعثة أن تكفل االمتثال       يطلب  - ١٢  
  اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف معاملة أي حمتجزين لديها؛

 يف أنـشطتها وعملياهتـا، بـسبل        الطفـل واملـرأة    إىل البعثة أن تعزز محايـة        يطلب  - ١٣  
منــها تعــيني مستــشار لــشؤون محايــة الطفــل ومستــشار لــشؤون محايــة املــرأة يف إطــار عنــصرها  

  داخل البعثة؛ الطفل واملرأةاملدين احلايل لتعميم مراعاة محاية 
الزمــة ملنـع العنـف اجلنـسي واالســتغالل     إىل البعثـة أن تتخـذ التـدابري ال   يطلـب   - ١٤  

واالنتهاك اجلنسيني عـن طريـق تطبيـق سياسـات تتـسق مـع سياسـة عـدم التـسامح إطالقـا الـيت                        
  تتبعها األمم املتحدة إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني يف سياق حفظ السالم؛
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ــة لالدعــ    يطلــب  - ١٥   ــا للمعاجلــة املنهجي ــضع نظام اءات  إىل االحتــاد األفريقــي أن ي
املتعلقة بسوء السلوك، يشمل آليات واضحة لتلقي االدعاءات وتتبعها، وكـذلك متابعـة نتـائج               
التحقيقــات واإلجــراءات التأديبيــة املتخــذة، حــسب االقتــضاء، مــع البلــدان املــسامهة بقــوات،    

   إىل األمم املتحدة أن تقدم املشورة والتوجيه إىل االحتاد األفريقي يف هذا املسعى؛ويطلب
 بقيام احلكومة االحتاديـة الـصومالية بوضـع برنـامج وطـين للتعامـل مـع                 يرحب  - ١٦  

حتـرام حقـوق    ال  الالزمـة  ضماناتالـ  إىل ضـرورة تـوفري       ويشرياملقاتلني السابقني يف الصومال،     
  ؛التمويل الدول األعضاء على دعم هذا الربنامج عن طريق ويشجعاإلنسان، 

  
  ياستعراض األمم املتحدة االستراتيج    

 باالستعراض الذي أجراه األمني العام لوجود األمم املتحدة ونـشاطها           يرحب  - ١٧  
  الصومال؛ يف

 مــع األمــني العــام علــى أن مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال  قـفـــتـي  - ١٨  
 علـى أنـه ينبغـي االستعاضـة عـن املكتـب             ويتفـق معـه كـذلك     ،  وآن األوان حلله  أجنز واليته    قد

  صة موسعة جديدة يف أقرب وقت ممكن؛ببعثة سياسية خا
زالـت غـري      يف الـصومال مـا      الـسائدة   مع األمني العام على أن الظروف      قـفـتـي  - ١٩  

 إليـه أن يبقـي هـذه املـسألة قيـد      ويطلـب مواتية لنشر عملية حفظ سـالم تابعـة لألمـم املتحـدة،          
االستعراض، وذلك بسبل منها وضع معايري لتحديـد مـىت قـد يكـون مـن املناسـب نـشر عمليـة                      

 إىل تلقـي هـذه املعلومـات يف إطـار التقـارير املنتظمـة       ويتطلـع ، حفظ سالم تابعة لألمم املتحدة 
  ؛إىل جملس األمناألمني العام اليت يقدمها 

ب األمم املتحدة لـدعم بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال               إدماج مكت  ررـقـي  - ٢٠  
يف إطار بعثة األمم املتحدة اجلديـدة، مـع مواصـلة رئـيس املكتـب رفـع تقـارير إىل إدارة الـدعم                   
امليداين عن تقدمي جمموعة عناصر الدعم اللوجسيت لبعثـة االحتـاد األفريقـي، وتقـارير إىل املمثـل                  

اللوجـسيت املقـدم لبعثـة األمـم املتحـدة اجلديـدة وعـن املـسائل         اخلاص لألمـني العـام عـن الـدعم        
 ذات الــصلة بواليــة بعثــة املتعلقــة بالــسياسات أو الــشؤون الــسياسية الناشــئة عــن مهــام املكتــب

  ؛اجلديدة املتحدة األمم
 إنشاء وظيفة نائب ممثـل      ،٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١، حبلول    يتم  أن يطلب  - ٢١  
 يف هيكــل بعثــة األمــم املتحــدة املقــيم ومنــسق الــشؤون اإلنــسانية ودجمهــا املنــسق / العــاماألمــني

 يف غــضون ذلــك ويطلــباجلديــدة، الــيت ســتعمل جنبــا إىل جنــب مــع بعثــة االحتــاد األفريقــي،  
يكفل األمني العام، على الفور، التنـسيق الكامـل جلميـع األنـشطة ذات الـصلة الـيت يـضطلع             أن
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 بعثة األمم املتحدة اجلديدة، مبا يشمل إنشاء أفرقة مـشتركة           هبا فريق األمم املتحدة القطري مع     
ه واحملايد واملستقل للمـساعدة     ـزيـووضع استراتيجيات مشتركة، مع كفالة الطابع اإلنساين والن       

 إىل األمــني العــام أن يواصــل إطــالع جملــس األمــن بانتظــام علــى    ويطلــب كــذلكاإلنــسانية، 
بعثـة األمـم    و فريـق األمـم املتحـدة القطـري           عمـل   لتحقيـق التكامـل بـني      يتخذه من خطوات   ما

   يوما؛٩٠تقارير خطية كل ب موافاتهاملتحدة اجلديدة، وذلك من خالل 
 إىل األمــني العــام أن يوفــد بعثــة تقيــيم تقــين بــشأن إنــشاء بعثــة األمــم    يطلــب  - ٢٢  

فريقـي واهليئـات   املتحدة اجلديدة، بالتعاون الكامل مع احلكومة االحتادية الصومالية واالحتـاد األ  
  :اإلقليمية والدول األعضاء، وذلك على أساس املبادئ التوجيهية املبينة أدناه

   زمام األمور يف خطة بناء الدولة وبناء السالم؛ من تويلالصومالكني مت  )أ(  
تقدمــه مــن دعــم  محيــدة ومــا تـوفري مــا تبذلــه األمــم املتحــدة عــادة مــن مــساعٍ   )ب(  

  والتنفيذ الفعال لنظام احتادي؛واالنتخابات نها املصاحلة  شىت، مجماالتللحكومة يف 
إســداء املــشورة بــشأن التخطــيط االســتراتيجي ورســم الــسياسات يف جمــاالت   )ج(  
 وبنـاء الـسالم وبنـاء الدولـة، وذلـك بـسبل منـها تعزيـز قـدرات البعثـة                      وحتقيق االسـتقرار   األمن

  بدرجة كبرية يف جمايل األمن وسيادة القانون؛
لرصــد واإلبــالغ واملــساعدة علــى بنــاء القــدرات يف جمــال حقــوق اإلنــسان،   ا  )د(  

ــا ــصل بالنـــ     مبـ ــف املتـ ــساين والعنـ ــسي واجلنـ ــف اجلنـ ــشمل العنـ ــة  ـيـ ــهاكات املرتكبـ زاع واالنتـ
، ودعـم تنفيـذ خطـيت العمـل املتعلقـتني باألطفـال والـرتاع املـسلح اللـتني وقّعتـهما               األطفال ضد

  ؛احلكومة االحتادية الصومالية
دعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة االحتاديـة الـصومالية إلدارة املـساعدة الدوليـة                )ـه(  

  سيما فيما يتعلق بإصالح القطاع األمين؛ ، والعلى وجه التحديدوتنسيقها 
تقـــدمي مـــشورة ودعـــم متكـــاملني يف جمـــال الـــسياسات للحكومـــة االحتاديـــة     )و(  

  ؛٢١قطري، ووفقا للترتيبات املبينة يف الفقرة الصومالية، بالتعاون مع فريق األمم املتحدة ال
 أنه ينبغي للبعثـة اجلديـدة أن تتخـذ مـن مقديـشو مقـرا هلـا وتنتـشر بعـد                      يؤكد  - ٢٣  

 إىل األمـني العـام      ويطلـب ذلك يف خمتلف أحناء الصومال وفق ما تـسمح بـه الظـروف األمنيـة،                
  إسداء املشورة بشأن كيفية محاية البعثة؛

مــــــني العــــــام أن يقــــــدم إىل اجمللــــــس، يف موعــــــد أقــــــصاه  إىل األيطلــــــب  - ٢٤  
 مبـا يف ذلـك تقـسيم    ، تقريرا عن نتائج بعثة التقييم التقين اليت أوفدها،٢٠١٣أبريل  /نيسان ١٩

 ليصدر جملس األمن بعد ذلك تكليفـا رمسيـا بإنـشاء            ،واالحتاد األفريقي  املتحدة   األمماملهام بني   
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شر بعثـــة األمـــم املتحـــدة اجلديـــدة حبلـــول      أنـــه ينبغـــي نـــ  ويؤكـــدبعثـــة سياســـية جديـــدة،   
  ؛٢٠١٣يونيه /حزيران ٣

  حقوق اإلنسان ومحاية املدنيني
ــشري  - ٢٥   ــسابقة  ي ــه ال  ١٦٧٤و ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦و ) ١٩٩٩ (١٢٦٥ إىل قرارات

ــع ، و)٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨و ) ٢٠٠٦( ــسالم    مجي ــاملرأة وال ــة ب ــه املتعلق قرارات
   وحبفظ السالم، ومجيع بيانات رئيسه ذات الصلة؛واألمن وباألطفال والرتاع املسلح

 إىل الوقـف الفـوري      ويـدعو  مجيع اهلجمات ضد املـدنيني يف الـصومال،          يدين  - ٢٦  
جلميع أعمـال العنـف، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنـسي واجلنـساين، أو االعتـداءات علـى املـدنيني،                       

اين، مبـا يـشكل انتـهاكا للقـانون         فيهم النـساء واألطفـال واألفـراد العـاملون يف اجملـال اإلنـس              مبن
 علــى مــسؤولية مجيــع األطــراف  ويؤكــدالــدويل اإلنــساين والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان،  

سـيما   الصومال عن الوفاء بالتزاماهتا حلماية السكان املدنيني مـن آثـار األعمـال العدائيـة، ال                يف
ــرط للقــوة       ــن خــالل تفــادي أي اســتخدام عــشوائي أو مف رورة وضــع  علــى ضــ ويــشدد، م

  ؛لإلفالت من العقاب والتشبث حبقوق اإلنسان ومساءلة مرتكيب اجلرائم حد
 بـــالتزام رئـــيس الـــصومال مبـــساءلة قـــوات األمـــن الـــوطين الـــصومالية يرحـــب  - ٢٧  

 احلكومـة االحتاديـة الـصومالية علـى أن تقـوم،            وحيـث االدعـاءات املتعلقـة بـالعنف اجلنـسي،          عن
وتنفيــذ فعيــل فرقــة عملــها املعنيــة بــالعنف اجلنــسي ووضــع       بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة، بت   

ــه    ــام احلكومــة  ويــشدد، اســتراتيجية شــاملة ملنــع العنــف اجلنــسي والتــصدي ل  علــى ضــرورة قي
  ؛االحتادية الصومالية باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتقدمي كل من ارتكب هذه األفعال إىل العدالة

ــه    - ٢٨   ــن قلقــ ــرب عــ ــة األمنيــــ يعــ ــا   إزاء احلالــ ــشردين داخليــ ــات املــ  ة يف خميمــ
ــو ــدين، ستوطناتاملـ ــه ويـ ــا ترتكبـ ــل مـ ــا   كـ ــا فيهـ ــراف، مبـ ــع األطـ ــسلحة   مجيـ ــات املـ  اجلماعـ

املشردين داخليا من انتهاكات وجتـاوزات حلقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك                حق  يف ،وامليليشيات
  ؛، ويدعو إىل تعزيز محاية خميمات املشردين داخلياالعنف اجلنسي

 ويؤكــدزاعات املــسلحة، ـ حظــر التــشريد القــسري للمــدنيني يف النــ  إىليــشري  - ٢٩  
  القـانون الـدويل الواجبـة التطبيـق        أحكـام  وغريه من    لقانون الدويل اإلنساين  ل متثال التام أمهية اال 

  يف هذا السياق؛
 إىل التــزام احلكومــة االحتاديــة الــصومالية فيمــا يتعلــق حبمايــة الــصحفيني يــشري  - ٣٠  

  ف ضدهم ومكافحة إفالت مرتكيب هذه األفعال من العقاب؛ومنع ممارسة العن
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زاعات وحلــها ويف بنــاء  ـ أمهيــة دور املــرأة يف منــع نــشوب النــ    يعيــد تأكيــد   - ٣١  
ــسالم،  ــسالم واألمــن        ويــشددال ــة لــصون ال ــود املبذول ــشاركتها يف مجيــع اجله ــى أمهيــة م  عل

يع زيـادة متثيـل املـرأة علـى      احلكومة االحتاديـة الـصومالية علـى مواصـلة تـشج          وحيثوتعزيزمها،  
  مجيع مستويات صنع القرار يف املؤسسات الصومالية؛

 االنتهاكات اجلـسيمة الـيت تفيـد التقـارير وقوعهـا ضـد األطفـال،                يدين بشدة   - ٣٢  
ــث ــل املوقّ      وحيـ ــة العمـ ــة، خطـ ــبيل األولويـ ــى سـ ــذ، علـ ــى أن تنفـ ــصومال علـ ــة الـ ــة  حكومـ عـ

ــل   ٢٠١٢أغــسطس /آب ٦ يف ــشويههم، وخطــة العمــل    للقــضاء علــى ظــاهرة قت األطفــال وت
 ويــشدد إلهنــاء ظــاهرة جتنيــد األطفــال واســتخدامهم جنــودا، ٢٠١٢يوليــه /متــوز ٣املوقعــة يف 

ــرورة   ــى ضـ ــة ل     علـ ــدابري الالزمـ ــع التـ ــاذ مجيـ ــصومالية باختـ ــة الـ ــة االحتاديـ ــام احلكومـ ــدمي قيـ تقـ
  رتكب هذه األفعال إىل العدالة؛ا من كل
  

  حظر توريد األسلحة    
) ١٩٩٢ (٧٣٣ مــن القــرار ٥ الفقــرة  يف أال تــسري التــدابري املفروضــةيقــرر  - ٣٣  

ــرتني   ــصيلها يف الفق ــوارد تف ــرار  ٢  و١وال ــين عــشر شــهرا   )٢٠٠٢ (١٤٢٥ مــن الق ــدة اث ، مل
اعتبــارا مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار، علــى عمليــات توريــد األســلحة أو املعــدات العــسكرية     

ــساعدة أو ا   أو ــشورة أو املـ ــدمي املـ ــاالت تقـ ــصرا    حـ ــها حـ ــرض منـ ــون الغـ ــيت يكـ ــدريب، الـ لتـ
قــوات األمــن التابعــة للحكومــة االحتاديــة الــصومالية وتــوفري األمــن للــشعب الــصومايل،   تطــوير

  فيما يتعلق بعمليات توريد األصناف املبينة يف مرفق هذا القرار؛ إال
 عدم جواز إعـادة بيـع أو نقـل أو إتاحـة اسـتخدام األسـلحة أو املعـدات                    يقرر  - ٣٤  

ــة    غــرض عــسكرية املبيعــة أو املــوردة حــصرا ل  ال تطــوير قــوات األمــن التابعــة للحكومــة االحتادي
ــة     ــة االحتاديـ ــة للحكومـ ــان خـــارج صـــفوف قـــوات األمـــن التابعـ ــرد أو كيـ الـــصومالية ألي فـ

  الصومالية؛
مباشــر،   بالـدول أن تتـوخى اليقظـة إزاء القيـام، بـشكل مباشـر أو غـري       يهيـب   - ٣٥  

 ٧٣٣ مـن القـرار      ٥ الفقـرة     يف األصناف غري اخلاضعة للتـدابري املفروضـة      بتوريد أو بيع أو نقل      
  إىل الصومال؛) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ من القرار ٢  و١والوارد تفصيلها يف الفقرتني ) ١٩٩٢(

 مـــــن القـــــرار ٥ أال تـــــسري التـــــدابري املفروضـــــة مبوجـــــب الفقـــــرة يقـــــرر  - ٣٦  
ــوارد تفـــصيلها يف الفقـــرتني  ) ١٩٩٢( ٧٣٣ ــرا٢  و١والـ علـــى ) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ر  مـــن القـ

 الـيت يكـون الغـرض       ،عمليات توريد األسلحة أو املعدات العسكرية أو حاالت تقدمي املساعدة         
،  االحتـاد األفريقـي  لبعثـة السـتخدام للـشركاء االسـتراتيجيني    منها حصرا توفري الدعم أو إتاحة ا   
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ــؤرخ        ــي امل ــتراتيجي لالحتــاد األفريق ــوم االس ــار املفه ــاملني حــصرا يف إط ــاين كــ٥الع   /انون الث
  بعثة؛ال، بالتعاون والتنسيق مع ٢٠١٢يناير 

 مـــــن القـــــرار ٥ أال تـــــسري التـــــدابري املفروضـــــة مبوجـــــب الفقـــــرة يقـــــرر  - ٣٧  
ــوارد تفـــصيلها يف الفقـــرتني  ) ١٩٩٢( ٧٣٣ ــرار ٢  و١والـ علـــى ) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ مـــن القـ

ون الغـرض منـها      الـيت يكـ    ،املعدات العسكرية أو حاالت تقدمي املـساعدة       وأإمدادات األسلحة   
حــصرا تــوفري الــدعم أو إتاحــة االســتخدام ملــوظفي األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك مكتــب األمــم  

  املتحدة السياسي للصومال أو البعثة اليت ستخلفه؛
ــشأة عمــال     يقــرر  - ٣٨   ــة املن ــة الــصومالية بإخطــار اللجن  أن تقــوم احلكومــة االحتادي

 خبمسة أيام على األقل، بـأي عمليـات         ، للعلم ،)٢٠٠٩ (١٩٠٧ و) ١٩٩٢ (٧٥١بالقرارين  
املعدات العسكرية أو حاالت تقدمي املساعدة املوجهة حصرا لقـوات األمـن     وأتوريد لألسلحة   

 مـن هـذا القـرار،       ٣٣التابعة للحكومة االحتادية الصومالية، على النحو املـسموح بـه يف الفقـرة              
ويقـرر  ،   يف الصومال  احملدد للتوريد  كاناملهذه املساعدة و   وأحتديد تفاصيل هذه العمليات      مع

 أنه جيوز، عوض ذلـك، للدولـة املقدمـة للمـساعدة أن تقـوم هبـذا اإلخطـار بعـد إبـالغ                       كذلك
 علــى أمهيــة أن تتــضمن هــذه ويــشدداحلكومــة االحتاديــة الــصومالية بأهنــا تعتــزم القيــام بــذلك، 

سـُيوّرد   وع وكميـة مـا    اإلخطارات مجيع املعلومات الالزمة، مبا يف ذلـك، حـسب االقتـضاء، نـ             
  من أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية وعتاد عسكري، والتاريخ املقترح للتوريد؛

ــصومالية   إىل يطلــب  - ٣٩   ــة ال ــة االحتادي ــد    احلكوم ــن، يف موع ــس األم ــغ جمل  أن تبل
  :يتجاوز شهرا من تاريخ اختاذ هذا القرار، وكل ستة أشهر بعد ذلك، مبا يلي ال

  تابعة للحكومة االحتادية الصومالية؛هيكل قوات األمن ال  )أ(  
 وصــيانة وتوزيــع  وتــسجيلاهلياكــل األساســية القائمــة لكفالــة ســالمة ختــزين    )ب(  

  املعدات العسكرية من جانب قوات األمن التابعة للحكومة االحتادية الصومالية؛
ــا يف     )ج(   ــول هبـ ــسلوك املعمـ ــد الـ ــدونات قواعـ ــراءات ومـ ــع تـــسجيل واإلجـ توزيـ

، امها وختزينها من جانب قوات األمن التابعـة للحكومـة االحتاديـة الـصومالية             األسلحة واستخد 
  واالحتياجات التدريبية يف هذا الصدد؛

 بالدول واملنظمات اإلقليمية القادرة على تقـدمي املـساعدة إىل احلكومـة             يهيب  - ٤٠  
مـــن ) ج( و) ب(االحتاديـــة الـــصومالية إلدخـــال حتـــسينات يف اجملـــاالت املبينـــة يف البنـــدين       

   من هذا القرار أن تفعل ذلك بالتنسيق الكامل مع احلكومة االحتادية الصومالية؛٣٩ الفقرة
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 إىل فريق الرصد املعين بالصومال وإريتريا أن يدرج يف تقاريره املقدمـة             يطلب  - ٤١  
ــة يف البنــدين     ــة تقييمــا للتقــدم احملــرز يف اجملــاالت املبين ، ٣٩ مــن الفقــرة) ج( و) ب(إىل اللجن

أجـل مـساعدة    تقييما ألي سوء تصرف أو بيع جلهات أخـرى، مبـا يف ذلـك امليليـشيات، مـن             و
 من هذا القرار، اليت هتـدف     ٣٣اجمللس يف أي استعراض ملدى مالءمة األحكام املبينة يف الفقرة           

ــشعب         ــوفري األمــن ل ــصومالية وت ــة ال ــة االحتادي ــة للحكوم ــوات األمــن التابع ــدرات ق ــاء ق إىل بن
 إىل فريــق الرصــد أن يبلــغ عــن مــدى قدرتــه علــى رصــد عمليــات ب كــذلكويطلــالــصومال، 

  وتقدمي املساعدة إىل الصومال؛واملعدات العسكرية توريد األسلحة 
ــة علــى الفقــرات   يقــرر  - ٤٢   ــار املترتب  مــن هــذا القــرار  ٤١ إىل ٣٣ اســتعراض اآلث

  غضون اثين عشر شهرا من تاريخ اختاذ هذا القرار؛ يف
 مــــن القــــرار ٧  و٣  و١ التــــدابري الــــواردة يف الفقــــرات يأن تــــسر ررقــــي  - ٤٣  
 مـن   ٧  و ٣سري أحكام الفقرتني    أن ت على األفراد الذين تسميهم اللجنة، و     ) ٢٠٠٨( ١٨٤٤

   :ذلك القرار على الكيانات اليت تسميها اللجنة، وذلك لالعتبارات التالية
يف الــصومال،  أهنــم يقومــون بأعمــال هتــدد الــسالم أو األمــن أو االســتقرار         )أ(  

فيهــا األعمــال الــيت هتــدد عمليــة الــسالم واملــصاحلة يف الــصومال أو هتــدد باســتخدام القــوة    مبــا
  ؛ومالية أو بعثة االحتاد األفريقياحلكومة االحتادية الص ضد

 مــن القــرار ٥ أهنــم انتــهكوا حظــر توريــد األســلحة املفــروض مبوجــب الفقــرة  )ب(  
ــر )١٩٩٢ (٧٣٣ ــوارد تفــصيله يف الفق ــرار  ٢  و١تني ، ال ــصيغته )٢٠٠٢ (١٤٢٥ مــن الق ، ب

 من هذا القرار، أو انتـهكوا القيـود املفروضـة علـى إعـادة               ٣٨ إىل   ٣٣املعدلة مبوجب الفقرات    
   من هذا القرار؛٣٤ يف الفقرة بنيامل على النحو ، ونقلهابيع األسلحة

ــسانية إىل الــصومال أو يعي      )ج(   ــساعدة اإلن ــصال امل ــات إي قــون أهنــم يعيقــون عملي
  احلصول عليها أو توزيعها يف الصومال؛

أهنــــم قــــادة سياســــيون أو عــــسكريون جينــــدون األطفــــال أو يــــستخدموهنم   )د(  
  النـزاعات املسلحة يف الصومال يف انتهاك للقانون الدويل الواجب التطبيق؛ يف

ــق        )هـ(   ــدويل الواجــب التطبي ــانون ال ــهاكات للق أهنــم مــسؤولون عــن ارتكــاب انت
تنطوي على استهداف املـدنيني، مبـن فـيهم األطفـال والنـساء، يف حـاالت النــزاع                  الصومال    يف

القتـل والتـشويه والعنـف اجلنـسي واجلنـساين وشـن اهلجمـات علـى          املسلح، مبا يف ذلك أعمال   
  املدارس واملستشفيات واالختطاف والتشريد القسري؛
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كلفـة بتقـدمي حلـول       دعمه لفرقة العمل اليت أنشأها رئيس الـصومال، امل         يؤكد  - ٤٤  
 بتعاون مجيع األطراف املعنية تعاونا كـامال مـع هـذه    ويطالببشأن قضية الفحم يف الصومال،    

  ؛من احلكومة االحتادية الصوماليةيف هذا الشأن  إىل تلقي توصيات وخيارات ويتطلعالفرقة، 
  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعليررــيق  - ٤٥  
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  مرفق

  
  مبا يف ذلك منظومات الدفاع اجلوي احملمولة؛ جو، -قذائف سطح   - ١
 والقطـع ملـم، والـذخائر      ١٢,٧ املدافع ومدافع هاويتزر واملدافع اليت يزيد عيارها عـن          - ٢

يـــشمل ذلـــك قاذفـــات الـــصواريخ الكتفيـــة املـــضادة  ال. (املـــصممة خصيـــصا هلـــذه األســـلحة
 أو القنابـل البندقيـة أو       للدبابات أو األسلحة اخلفيفة املضادة      للدبابات، مثل القنابل الصاروخية   

  ؛)قاذفات القنابل اليدوية
   ملم؛٨٢مدافع اهلاون اليت يزيد عيارها عن   - ٣
األسلحة املوجهة املضادة للدبابات، مبـا يف ذلـك القـذائف املوجهـة املـضادة للـدبابات                   - ٤

   املصممة خصيصا هلذه األصناف؛والقطعوالذخائر 
 لالستخدام العـسكري الـيت حتتـوي علـى مـواد نـشطة؛             الشحنات واألجهزة املخصصة    - ٥

  واأللغام واملواد املتصلة هبا؛
  .القدرة على الرؤية الليليةاصية أجهزة التصويب املزودة خب  - ٦
  
  
  


	القرار 2093 (2013)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6929 المعقودة في 6 آذار/مارس 2013
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن الحالة في الصومال، وإلى سائر بيانات رئيسه ذات الصلة بالحالة في الصومال، ولا سيما القرارات 733 (1992) و 1425 (2002) و 1772 (2007) و 2036 (2012) و 2073 (2012)،
	وإذ يكرر تأكيد دعمه الكامل للأمين العام وممثله الخاص، وللعمل الذي يقومان به مع الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي وممثلها الخاص، ومع الشركاء الدوليين والإقليميين الآخرين،
	وإذ يؤكد من جديد احترامه لسيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وإذ يقر بما أُحرز من تقدم كبير في الصومال خلال العام الماضي، وإذ يكرر تأكيد التزامه بتسوية شاملة ودائمة للحالة في الصومال،
	وإذ يثني على بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لإسهامها في إحلال سلام واستقرار دائمين في الصومال، وإذ يشير إلى دورها الحاسم في تحسين الحالة الأمنية في مقديشو (ولا سيما دور القوات العسكرية وقوات الشرطة) ومناطق أخرى في جنوب - وسط الصومال، بما في ذلك كيسمايو، وإذ يعرب عن تقديره لحكومات أوغندا وبوروندي وجيبوتي وكينيا وسيراليون ونيجيريا لمواصلتها الالتزام بالمساهمة بقوات عسكرية وقوات شرطة ومعدات لصالح بعثة الاتحاد الأفريقي، وإذ يسلّم بالتضحيات الجسام لقوات البعثة،
	وإذ يدعو الحكومة الاتحادية الصومالية إلى تعزيز الأمن في المناطق التي أمّنتها البعثة وقوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية وبسط سيادة القانون فيها، وذلك بدعم من بعثة الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين، وإذ يؤكد أهمية بناء هياكل مستدامة وشرعية وتمثيلية للإدارة المحلية والأمن في كل من مقديشو والمناطق المنتزعة من قبضة حركة الشباب، وإذ يشجع جميع السلطات المعنية على اتباع معايير رفيعة في إدارة الموارد، وإذ يكرر التأكيد على ضرورة تعجيل الأمم المتحدة بدعم الحكومة الاتحادية الصومالية في هذه المناطق وتعزيزها لهذا الدعم،
	وإذ يؤكد أهمية بناء قدرات قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية، وإذ يعيد في هذا الصدد تأكيد أهمية إعادة تشكيل قوات الأمن الصومالية وتدريب أفرادها وتجهيزهم واستبقائهم، لما لذلك من أهمية بالغة في إحلال الاستقرار والأمن في الصومال على المدى البعيد، وإذ يعرب عن دعمه لبعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي وغيرها من برامج بناء القدرات الجاري تنفيذها، وإذ يشدد على أهمية أن يوفر المجتمع الدولي، في الوقت المناسب، مزيدا من الدعم المنسق والمتواصل،
	وإذ يكرر الإعراب عن إدانته الشديدة لجميع الهجمات التي تشنها الجماعات المعارضة المسلحة والمقاتلون الأجانب، وبخاصة حركة الشباب، على المؤسسات الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي وموظفي الأمم المتحدة ومرافقها والصحفيين والسكان المدنيين، وإذ يشدد على أن هذه الجماعات، بما في ذلك المقاتلون الأجانب الذين يعملون على زعزعة استقرار الصومال، تشكل تهديدا إرهابيا متواصلا للصومال والمنطقة 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 يعرب عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة في الصومال وأثرها على شعب الصومال، وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وغيرها من الأطراف الفاعلة في المجال الإنساني لتقديم مساعدات من شأنها أن تنقذ أرواح الفئات الضعيفة من السكان، وإذ يدين أي إساءة استخدام للمساعدة الإنسانية أو عرقلتها، وإذ يؤكد على أهمية وصول الأطراف الفاعلة في المجال الإنساني، وبصورة تامة وآمنة ومستقلة وبلا عوائق، إلى كل من هم بحاجة للمساعدة في الوقت المناسب، وإذ يؤكد كذلك على أهمية المحاسبة السليمة في تقديم الدعم الإنساني الدولي،
	وإذ يشير إلى قراراته 1265 (1999) و 1296 (2000) و 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النـزاع المسلح، وقراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن، وقراره 1738 (2006) بشأن حماية الصحفيين في النـزاعات المسلحة، وقراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) و 2068 (2012) بشأن الأطفال والنـزاع المسلح، وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام عن الأطفال والنـزاع المسلح، وبما تضمنه من استنتاجات، بالصيغة التي أقرها الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنـزاع المسلح،
	وإذ يرحب بالاستعراضين الاستراتيجيين اللذين أجرتهما الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن وجودهما ونشاطهما في الصومال، وبالقرارات التي اتخذتها المنظمتان لتعزيز التعاون بينهما على أساس المزية النسبية والتقسيم الواضح للمهام، وإذ يؤكد أهمية قيام المنظمتين بتحسين التنسيق فيما بينهما، ومع الحكومة الاتحادية الصومالية والمنظمات الإقليمية الأخرى والدول الأعضاء،
	وإذ يرحب بوضع الحكومة الاتحادية الصومالية لاستراتيجية أمن وطني جديدة، وإذ يدعو الحكومة الاتحادية الصومالية إلى تسريع وتيرة تنفيذها بالنظر إلى التهديد الذي ما زالت تطرحه حركة الشباب وغيرها من الأطراف المزعزعة للاستقرار، وإذ يؤكد أهمية مواصلة تحديد تشكيلة قوات الأمن الوطني الصومالية، وتحديد الثغرات الموجودة في قدراتها لكي تسترشد بها البعثة والجهات المانحة في تحديد الأولويات في إطار المساعدة المقدمة للقطاع الأمني، والإشارة إلى مجالات التعاون مع الجهات المانحة الدولية، وإذ يشير إلى عزم المجتمع الدولي دعم الحكومة الاتحادية الصومالية في إصلاح القطاع الأمني،
	وإذ يسلّم بأن الحكومة الاتحادية الصومالية تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها وبناء قوات أمنها الوطني، وإذ يشير إلى أن هذه القوات ينبغي أن تكون شاملة وممثِّلة لجميع الأطراف الصومالية وأن تمتثل في عملها امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإذ يعيد تأكيد عزم الشركاء الدوليين دعم الحكومة الاتحادية الصومالية في سعيها لتحقيق ذلك،
	وإذ يسلّم بأن تحقيق مزيد من الاستقرار في الصومال يكتسي أهمية قصوى في كفالة الأمن الإقليمي،
	وإذ يرحب بالتزام الحكومة الاتحادية الصومالية بتحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في مختلف أنحاء الصومال، بما في ذلك على الصعيد الإقليمي،
	وإذ يرحب بالتزام الحكومة الاتحادية الصومالية بتحسين حالة حقوق الإنسان في الصومال، وإذ يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والعنف ضد النساء والأطفال والصحفيين والاحتجاز التعسفي وتفشي العنف الجنسي في مخيمات المشردين داخليا، وإذ يشدد على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب والتشبث بحقوق الإنسان ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم،
	وإذ يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد وقوع انتهاكات للحظر المفروض من جانب الصومال والأمم المتحدة على صادرات الفحم، وإذ يرحب بإنشاء رئيس الصومال فرقة عمل تعنى بهذه القضية، وإذ يسلّم بضرورة التعجيل بتقييم قضية الفحم هاته وتقديم توصيات بشأن كيفية حلها،
	وإذ يؤكد دعمه الكامل لفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، وإذ يذكّر بأهمية قيام جميع الدول الأعضاء وجميع هيئات الأمم المتحدة الداعمة للفريق بدعمه دعما كاملا في إنجاز ولايته،
	وإذ يقرر أن الحالة في الصومال ما زالت تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

	1 - يقـرر أن يأذن للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بمواصلة نشر بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال حتى 28 شباط/فبراير 2014، ويُؤذن للبعثة أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لأداء المهام التالية، مع الامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاحترام التام لسيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته:
	(أ) التواجد في القطاعات الأربعة المنصوص عليها في المفهوم الاستراتيجي للبعثة المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2012، والعمل في تلك القطاعات، بتنسيق مع قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية، على الحد من الخطر الذي تمثله حركة الشباب وغيرها من جماعات المعارضة المسلحة، وذلك بسبل منها القيام، عند الاقتضاء، باستقبال المنشقين، بشكل عابر، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، من أجل تهيئة الظروف المواتية لقيام إدارة فعلية ومشروعة في مختلف أرجاء الصومال؛
	(ب) دعم الحوار والمصالحة في الصومال عن طريق مساعدة جميع الأطراف المشاركة في عملية السلام والمصالحة في الصومال بضمان حرية تنقلها وكفالة مرورها الآمن وحمايتها؛
	(ج) توفير الحماية، عند الاقتضاء، للحكومة الاتحادية الصومالية لمساعدتها على أداء مهام الحكم المنوطة بها، وتأمين أهم الهياكل الأساسية؛
	(د) القيام، في حدود قدراتها وبتنسيق مع الأطراف الأخرى، بالمساعدة على تنفيذ خطط الأمن الوطني الصومالية، عن طريق تدريب قوات الأمن الوطني التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية وتوجيهها، بما يشمل إجراء عمليات مشتركة؛
	(هـ) المساهمة، بناء على الطلب وفي حدود القدرات المتاحة، في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية؛
	(و) القيام، في حدود قدراتها المدنية المتاحة، بمساعدة الحكومة الاتحادية الصومالية على بسط سلطة الدولة في المناطق المسترجعة من حركة الشباب، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة؛
	(ز) حماية أفرادها ومرافقها ومنشآتها ومعداتها ومهامها، وكفالة أمن أفرادها وأفراد الأمم المتحدة الذين يضطلعون بمهام قررها مجلس الأمن، وضمان حرية تنقلهم؛
	2 - يكرر طلبه الوارد في الفقرة 9 من القرار 2036 (2012) الداعي إلى تكوين قوة حراسة ذات حجم مناسب، ضمن مستويات قوات البعثة المأذون بها، دون مزيد من التأخير، وذلك لتوفير خدمات الأمن والحراسة والحماية لأفراد المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، ويطلب إلى الاتحاد الأفريقي أن يضمّن تقريره المقبل المقدم إلى مجلس الأمن تفاصيل عن التقدم المحرز صوب إنشائها والجدول الزمني المحدد لذلك؛
	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 المفهوم الاستراتيجي للبعثة ومفهومها للعمليات؛
	4 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد البعثة بمجموعة عناصر الدعم اللوجستي المشار إليها في الفقرات 10 و 11 و 12 من القرار 2010 (2011) والفقرتين 4 و 6 من القرار 2036 (2012) والفقرة 2 من القرار 2073 (2012) لعدد أقصاه 731 17 من الأفراد النظاميين حتى 28 شباط/فبراير 2014، مع كفالة المساءلة والشفافية في إنفاق أموال الأمم المتحدة على النحو المبين في الفقرة 4 من القرار 1910 (2010)، وبما يستجيب لمتطلبات سياسة الأمين العام المتعلقة ببذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان؛
	5 - يكرر تأكيد أحكام الفقرة 6 من القرار 2036 (2012)والفقرة 2 من القرار 2073 (2012) المتعلقة بالدعم اللوجستي المقدم للبعثة؛
	6 - يشير إلى طلبه الوارد في الفقرة 5 من القرار 2036 بشأن الشفافية والمساءلة السليمة فيما يتعلق بالموارد المقدمة إلى البعثة، ولا سيما عدد القوات والموظفين المدنيين والمعدات، ويطلب من مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أن يقوم، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، بالتحقق من عدد ما نُشر من قوات وموظفين مدنيين ومعدات في إطار البعثة؛
	7 - يهـيـب بالجهات المانحة الحالية والجديدة أن تدعم البعثة عن طريق توفير تمويل إضافي لمرتبات القوات والمعدات والمساعدة التقنية، وتوفير تمويل غير مشروط للبعثة من خلال صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الخاص بالبعثة، ويهيب بالاتحاد الأفريقي أن ينظر في إمكانية توفير التمويل للبعثة من خلال تكاليفه المقررة، كما فعل مؤخرا مع بعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة أفريقية؛
	8 - يطلب إلى الاتحاد الأفريقي أن يواصل إطلاع مجلس الأمن بانتظام على تنفيذ ولاية البعثة، وذلك عن طريق موافاة الأمين العام بتقارير خطية كل 90 يوما بعد اتخاذ هذا القرار؛
	9 - يرحب بالتقدم الذي أحرزته البعثة في خفض عدد الضحايا بين المدنيين أثناء عملياتها، ويحث البعثة على تعزيز جهودها لمنع سقوط ضحايا من المدنيين؛
	10 - يشجع البعثة على مواصلة سعيها لوضع نهج فعال لحماية المدنيين، وفقا لما طلبه مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي؛
	11 - يذكّر بالتزام البعثة بإنشاء خلية تُعنى بحصر الخسائر في صفوف المدنيين وتحليلها والاستجابة لها، ويؤكد أهمية إنشاء هذه الخلية، ويطلب إلى البعثة الإبلاغ عن التقدم المحرز في إنشائها، ويدعو المانحين والشركاء الدوليين إلى زيادة دعم إنشاء هذه الخلية؛
	12 - يطلب إلى البعثة أن تكفل الامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في معاملة أي محتجزين لديها؛
	13 - يطلب إلى البعثة أن تعزز حماية الطفل والمرأة في أنشطتها وعملياتها، بسبل منها تعيين مستشار لشؤون حماية الطفل ومستشار لشؤون حماية المرأة في إطار عنصرها المدني الحالي لتعميم مراعاة حماية الطفل والمرأة داخل البعثة؛
	14 - يطلب إلى البعثة أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع العنف الجنسي والاستغلال والانتهاك الجنسيين عن طريق تطبيق سياسات تتسق مع سياسة عدم التسامح إطلاقا التي تتبعها الأمم المتحدة إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين في سياق حفظ السلام؛
	15 - يطلب إلى الاتحاد الأفريقي أن يضع نظاما للمعالجة المنهجية للادعاءات المتعلقة بسوء السلوك، يشمل آليات واضحة لتلقي الادعاءات وتتبعها، وكذلك متابعة نتائج التحقيقات والإجراءات التأديبية المتخذة، حسب الاقتضاء، مع البلدان المساهمة بقوات، ويطلب إلى الأمم المتحدة أن تقدم المشورة والتوجيه إلى الاتحاد الأفريقي في هذا المسعى؛
	16 - يرحب بقيام الحكومة الاتحادية الصومالية بوضع برنامج وطني للتعامل مع المقاتلين السابقين في الصومال، ويشير إلى ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاحترام حقوق الإنسان، ويشجع الدول الأعضاء على دعم هذا البرنامج عن طريق التمويل؛
	استعراض الأمم المتحدة الاستراتيجي

	17 - يرحب بالاستعراض الذي أجراه الأمين العام لوجود الأمم المتحدة ونشاطها في الصومال؛
	18 - يـتـفـق مع الأمين العام على أن مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال قد أنجز ولايته وآن الأوان لحله، ويتفق معه كذلك على أنه ينبغي الاستعاضة عن المكتب ببعثة سياسية خاصة موسعة جديدة في أقرب وقت ممكن؛
	19 - يـتـفـق مع الأمين العام على أن الظروف السائدة في الصومال ما زالت غير مواتية لنشر عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، ويطلب إليه أن يبقي هذه المسألة قيد الاستعراض، وذلك بسبل منها وضع معايير لتحديد متى قد يكون من المناسب نشر عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، ويتطلع إلى تلقي هذه المعلومات في إطار التقارير المنتظمة التي يقدمها الأمين العام إلى مجلس الأمن؛
	20 - يـقـرر إدماج مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في إطار بعثة الأمم المتحدة الجديدة، مع مواصلة رئيس المكتب رفع تقارير إلى إدارة الدعم الميداني عن تقديم مجموعة عناصر الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الأفريقي، وتقارير إلى الممثل الخاص للأمين العام عن الدعم اللوجستي المقدم لبعثة الأمم المتحدة الجديدة وعن المسائل المتعلقة بالسياسات أو الشؤون السياسية الناشئة عن مهام المكتب ذات الصلة بولاية بعثة الأمم المتحدة الجديدة؛
	21 - يطلب أن يتم، بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2014، إنشاء وظيفة نائب ممثل الأمين العام/المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية ودمجها في هيكل بعثة الأمم المتحدة الجديدة، التي ستعمل جنبا إلى جنب مع بعثة الاتحاد الأفريقي، ويطلب في غضون ذلك أن يكفل الأمين العام، على الفور، التنسيق الكامل لجميع الأنشطة ذات الصلة التي يضطلع بها فريق الأمم المتحدة القطري مع بعثة الأمم المتحدة الجديدة، بما يشمل إنشاء أفرقة مشتركة ووضع استراتيجيات مشتركة، مع كفالة الطابع الإنساني والنـزيـه والمحايد والمستقل للمساعدة الإنسانية، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل إطلاع مجلس الأمن بانتظام على ما يتخذه من خطوات لتحقيق التكامل بين عمل فريق الأمم المتحدة القطري وبعثة الأمم المتحدة الجديدة، وذلك من خلال موافاته بتقارير خطية كل 90 يوما؛
	22 - يطلب إلى الأمين العام أن يوفد بعثة تقييم تقني بشأن إنشاء بعثة الأمم المتحدة الجديدة، بالتعاون الكامل مع الحكومة الاتحادية الصومالية والاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية والدول الأعضاء، وذلك على أساس المبادئ التوجيهية المبينة أدناه:
	(أ) تمكين الصومال من تولي زمام الأمور في خطة بناء الدولة وبناء السلام؛
	(ب) توفير ما تبذله الأمم المتحدة عادة من مساعٍ حميدة وما تقدمه من دعم للحكومة في مجالات شتى، منها المصالحة والانتخابات والتنفيذ الفعال لنظام اتحادي؛
	(ج) إسداء المشورة بشأن التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات في مجالات الأمن وتحقيق الاستقرار وبناء السلام وبناء الدولة، وذلك بسبل منها تعزيز قدرات البعثة بدرجة كبيرة في مجالي الأمن وسيادة القانون؛
	(د) الرصد والإبلاغ والمساعدة على بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل العنف الجنسي والجنساني والعنف المتصل بالنـزاع والانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، ودعم تنفيذ خطتي العمل المتعلقتين بالأطفال والنزاع المسلح اللتين وقّعتهما الحكومة الاتحادية الصومالية؛
	(هـ) دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية الصومالية لإدارة المساعدة الدولية وتنسيقها على وجه التحديد، ولا سيما فيما يتعلق بإصلاح القطاع الأمني؛
	(و) تقديم مشورة ودعم متكاملين في مجال السياسات للحكومة الاتحادية الصومالية، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري، ووفقا للترتيبات المبينة في الفقرة 21؛
	23 - يؤكد أنه ينبغي للبعثة الجديدة أن تتخذ من مقديشو مقرا لها وتنتشر بعد ذلك في مختلف أنحاء الصومال وفق ما تسمح به الظروف الأمنية، ويطلب إلى الأمين العام إسداء المشورة بشأن كيفية حماية البعثة؛
	24 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس، في موعد أقصاه 19 نيسان/أبريل 2013، تقريرا عن نتائج بعثة التقييم التقني التي أوفدها، بما في ذلك تقسيم المهام بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ليصدر مجلس الأمن بعد ذلك تكليفا رسميا بإنشاء بعثة سياسية جديدة، ويؤكد أنه ينبغي نشر بعثة الأمم المتحدة الجديدة بحلول 3 حزيران/يونيه 2013؛
	حقوق الإنسان وحماية المدنيين
	25 - يشير إلى قراراته السابقة 1265 (1999) و 1296 (2000) و 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1894 (2009)، وجميع قراراته المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وبالأطفال والنزاع المسلح وبحفظ السلام، وجميع بيانات رئيسه ذات الصلة؛
	26 - يدين جميع الهجمات ضد المدنيين في الصومال، ويدعو إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، أو الاعتداءات على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والأفراد العاملون في المجال الإنساني، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني 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، ويشدد على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب والتشبث بحقوق الإنسان ومساءلة مرتكبي الجرائم؛
	27 - يرحب بالتزام رئيس الصومال بمساءلة قوات الأمن الوطني الصومالية عن الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنسي، ويحث الحكومة الاتحادية الصومالية على أن تقوم، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بتفعيل فرقة عملها المعنية بالعنف الجنسي ووضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لمنع العنف الجنسي والتصدي له، ويشدد على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية الصومالية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم كل من ارتكب هذه الأفعال إلى العدالة؛
	28 - يعرب عن قلقه إزاء الحالة الأمنية في مخيمات المشردين داخليا والمستوطنات، ويدين كل ما ترتكبه جميع الأطراف، بما فيها الجماعات المسلحة والميليشيات، في حق المشردين داخليا من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي، ويدعو إلى تعزيز حماية مخيمات المشردين داخليا؛
	29 - يشير إلى حظر التشريد القسري للمدنيين في النـزاعات المسلحة، ويؤكد أهمية الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني وغيره من أحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق في هذا السياق؛
	30 - يشير إلى التزام الحكومة الاتحادية الصومالية فيما يتعلق بحماية الصحفيين ومنع ممارسة العنف ضدهم ومكافحة إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب؛
	31 - يعيد تأكيد أهمية دور المرأة في منع نشوب النـزاعات وحلها وفي بناء السلام، ويشدد على أهمية مشاركتها في جميع الجهود المبذولة لصون السلام والأمن وتعزيزهما، ويحث الحكومة الاتحادية الصومالية على مواصلة تشجيع زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الصومالية؛
	32 - يدين بشدة الانتهاكات الجسيمة التي تفيد التقارير وقوعها ضد الأطفال، ويحث حكومة الصومال على أن تنفذ، على سبيل الأولوية، خطة العمل الموقّعة في 6 آب/أغسطس 2012 للقضاء على ظاهرة قتل الأطفال وتشويههم، وخطة العمل الموقعة في 3 تموز/يوليه 2012 لإنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم جنودا، ويشدد على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية الصومالية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم كل من ارتكب هذه الأفعال إلى العدالة؛
	حظر توريد الأسلحة

	33 - يقرر ألا تسري التدابير المفروضة في الفقرة 5 من القرار 733 (1992) والوارد تفصيلها في الفقرتين 1 و 2 من القرار 1425 (2002)، لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، على عمليات توريد الأسلحة أو المعدات العسكرية أو حالات تقديم المشورة أو المساعدة أو التدريب، التي يكون الغرض منها حصرا تطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية وتوفير الأمن للشعب الصومالي، إلا فيما يتعلق بعمليات توريد الأصناف المبينة في مرفق هذا القرار؛
	34 - يقرر عدم جواز إعادة بيع أو نقل أو إتاحة استخدام الأسلحة أو المعدات العسكرية المبيعة أو الموردة حصرا لغرض تطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية لأي فرد أو كيان خارج صفوف قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية؛
	35 - يهيب بالدول أن تتوخى اليقظة إزاء القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد أو بيع أو نقل الأصناف غير الخاضعة للتدابير المفروضة في الفقرة 5 من القرار 733 (1992) والوارد تفصيلها في الفقرتين 1 و 2 من القرار 1425 (2002) إلى الصومال؛
	36 - يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 5 من القرار 733 (1992) والوارد تفصيلها في الفقرتين 1 و 2 من القرار 1425 (2002) على عمليات توريد الأسلحة أو المعدات العسكرية أو حالات تقديم المساعدة، التي يكون الغرض منها حصرا توفير الدعم أو إتاحة الاستخدام للشركاء الاستراتيجيين لبعثة الاتحاد الأفريقي، العاملين حصرا في إطار المفهوم الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2012، بالتعاون والتنسيق مع البعثة؛
	37 - يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 5 من القرار 733 (1992) والوارد تفصيلها في الفقرتين 1 و 2 من القرار 1425 (2002) على إمدادات الأسلحة أو المعدات العسكرية أو حالات تقديم المساعدة، التي يكون الغرض منها حصرا توفير الدعم أو إتاحة الاستخدام لموظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال أو البعثة التي ستخلفه؛
	38 - يقرر أن تقوم الحكومة الاتحادية الصومالية بإخطار اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009)، للعلم، بخمسة أيام على الأقل، بأي عمليات توريد للأسلحة أو المعدات العسكرية أو حالات تقديم المساعدة الموجهة حصرا لقوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية، على النحو المسموح به في الفقرة 33 من هذا القرار، مع تحديد تفاصيل هذه العمليات أو هذه المساعدة والمكان المحدد للتوريد في الصومال، ويقرر كذلك أنه يجوز، عوض ذلك، للدولة المقدمة للمساعدة أن تقوم بهذا الإخطار بعد إبلاغ الحكومة الاتحادية الصومالية بأنها تعتزم القيام بذلك، ويشدد على أهمية أن تتضمن هذه الإخطارات جميع المعلومات اللازمة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، نوع وكمية ما سيُورّد من أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية وعتاد عسكري، والتاريخ المقترح للتوريد؛
	39 - يطلب إلى الحكومة الاتحادية الصومالية أن تبلغ مجلس الأمن، في موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، وكل ستة أشهر بعد ذلك، بما يلي:
	(أ) هيكل قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية؛
	(ب) الهياكل الأساسية القائمة لكفالة سلامة تخزين وتسجيل وصيانة وتوزيع المعدات العسكرية من جانب قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية؛
	(ج) الإجراءات ومدونات قواعد السلوك المعمول بها في تسجيل وتوزيع الأسلحة واستخدامها وتخزينها من جانب قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية، والاحتياجات التدريبية في هذا الصدد؛
	40 - يهيب بالدول والمنظمات الإقليمية القادرة على تقديم المساعدة إلى الحكومة الاتحادية الصومالية لإدخال تحسينات في المجالات المبينة في البندين (ب) و (ج) من الفقرة 39 من هذا القرار أن تفعل ذلك بالتنسيق الكامل مع الحكومة الاتحادية الصومالية؛
	41 - يطلب إلى فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا أن يدرج في تقاريره المقدمة إلى اللجنة تقييما للتقدم المحرز في المجالات المبينة في البندين (ب) و (ج) من الفقرة 39، وتقييما لأي سوء تصرف أو بيع لجهات أخرى، بما في ذلك الميليشيات، من أجل مساعدة المجلس في أي استعراض لمدى ملاءمة الأحكام المبينة في الفقرة 33 من هذا القرار، التي تهدف إلى بناء قدرات قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية وتوفير الأمن لشعب الصومال، ويطلب كذلك إلى فريق الرصد أن يبلغ عن مدى قدرته على رصد عمليات توريد الأسلحة والمعدات العسكرية وتقديم المساعدة إلى الصومال؛
	42 - يقرر استعراض الآثار المترتبة على الفقرات 33 إلى 41 من هذا القرار في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛
	43 - يقرر أن تسري التدابير الواردة في الفقرات 1 و 3 و 7 من القرار 1844 (2008) على الأفراد الذين تسميهم اللجنة، وأن تسري أحكام الفقرتين 3 و 7 من ذلك القرار على الكيانات التي تسميها اللجنة، وذلك للاعتبارات التالية:
	(أ) أنهم يقومون بأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال، بما فيها الأعمال التي تهدد عملية السلام والمصالحة في الصومال أو تهدد باستخدام القوة ضد الحكومة الاتحادية الصومالية أو بعثة الاتحاد الأفريقي؛
	(ب) أنهم انتهكوا حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب الفقرة 5 من القرار 733 (1992)، الوارد تفصيله في الفقرتين 1 و 2 من القرار 1425 (2002)، بصيغته المعدلة بموجب الفقرات 33 إلى 38 من هذا القرار، أو انتهكوا القيود المفروضة على إعادة بيع الأسلحة ونقلها، على النحو المبين في الفقرة 34 من هذا القرار؛
	(ج) أنهم يعيقون عمليات إيصال المساعدة الإنسانية إلى الصومال أو يعيقون الحصول عليها أو توزيعها في الصومال؛
	(د) أنهم قادة سياسيون أو عسكريون يجندون الأطفال أو يستخدمونهم في النـزاعات المسلحة في الصومال في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيق؛
	(هـ) أنهم مسؤولون عن ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الواجب التطبيق في الصومال تنطوي على استهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، في حالات النـزاع المسلح، بما في ذلك أعمال القتل والتشويه والعنف الجنسي والجنساني وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات والاختطاف والتشريد القسري؛
	44 - يؤكد دعمه لفرقة العمل التي أنشأها رئيس الصومال، المكلفة بتقديم حلول بشأن قضية الفحم في الصومال، ويطالب بتعاون جميع الأطراف المعنية تعاونا كاملا مع هذه الفرقة، ويتطلع إلى تلقي توصيات وخيارات في هذا الشأن من الحكومة الاتحادية الصومالية؛
	45 - يقــرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
	مرفق
	1 - قذائف سطح - جو، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة؛
	2 - المدافع ومدافع هاويتزر والمدافع التي يزيد عيارها عن 12.7 ملم، والذخائر والقطع المصممة خصيصا لهذه الأسلحة. (لا يشمل ذلك قاذفات الصواريخ الكتفية المضادة للدبابات، مثل القنابل الصاروخية أو الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات أو القنابل البندقية أو قاذفات القنابل اليدوية)؛
	3 - مدافع الهاون التي يزيد عيارها عن 82 ملم؛
	4 - الأسلحة الموجهة المضادة للدبابات، بما في ذلك القذائف الموجهة المضادة للدبابات والذخائر والقطع المصممة خصيصا لهذه الأصناف؛
	5 - الشحنات والأجهزة المخصصة للاستخدام العسكري التي تحتوي على مواد نشطة؛ والألغام والمواد المتصلة بها؛
	6 - أجهزة التصويب المزودة بخاصية القدرة على الرؤية الليلية.

