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  )٢٠١٣ (٢١٠٢القرار     
 ٢٠١٣مايو / أيار٢، املعقودة يف ٦٩٥٩الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  ،إن جملس األمن  
ســــيما القــــرار    إىل قراراتــــه الــــسابقة بــــشأن احلالــــة يف الــــصومال، وال    إذ يــــشري  
٢٠١٣( ٢٠٩٣(،  

  احترامــــه لــــسيادة الــــصومال وســــالمته اإلقليميــــة واســــتقالله     وإذ يعيــــد تأكيــــد   
  ووحدته، السياسي
 بأمهيـة  وإذ يسلم بالتقدم الكبري احملرز يف الصومال على امتداد السنة املاضية،   وإذ يقر   

 من بعثة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال واألمـم املتحـدة      حكومة الصومال االحتادية، بدعمٍ دور  
ــيادة القــانون يف املنــاطق الــيت         ــشركاء الــدوليني، يف توطيــد األمــن وبــسط س أّمنتــها بعثــة  وال

  ،االحتاديةالصومال حلكومة فريقي وقوات األمن التابعة األ االحتاد
علـى أمهيـة دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا حكومـة الـصومال االحتاديـة يف سـبيل                     يؤكد  وإذ    

مبا يف ذلك مـن خـالل التعـاون اإلقليمـي الفعـال،       إحالل السالم وحتقيق املصاحلة يف الصومال،
واهليئـة  )  االحتـاد األفريقـي  بعثـة مبـا يف ذلـك   (د بـدور االحتـاد األفريقـي    يف هذا الـصد    يشيد وإذ

حتقيـق  حنـو   احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، والشركاء الدوليني اآلخرين على إسهاماهتم اهلامة           
  ،السالم واالستقرار يف الصومال

ــؤخرا واحلــوار اإلجيــايب    وإذ يرحــب   ــدم احملــرز م ــدائر  بالتق ــة الــ ال ــني حكوم صومال ب
حكومـــة مــع   علــى أمهيـــة تعــاون هــذه اإلدارات    وإذ يــشدد االحتاديــة واإلدارات اإلقليميــة،   

بـسط  املـصاحلة، و  حتقيق  توفري اخلدمات األساسية، و   والسالم،  إحالل  بشأن  الصومال االحتادية   
  يف الصومال،املستمرة  ومعاجلة األزمة اإلنسانية ،سيادة القانون
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لــدعم الــدويل إىل املؤســسات الــصومالية املعنيــة بــاألمن  علــى أمهيــة تقــدمي اوإذ يــشدد  
 وإذ يتطلـع اإلدارة املاليـة العامـة،   األمـن البحـري و  والعدالة، إضافة إىل بنـاء القـدرات يف جمـال          

حتقيــق  بغيــة دعــم ، يف لنــدن،٢٠١٣مــايو / أيــار٧ يفإىل املــؤمتر املقــرر عقــده بــشأن الــصومال 
  التقدم يف هذه القضايا،

يف الـصومال وأثرهـا علـى شـعب         املـستمرة    من األزمة اإلنسانية     قلقال وإذ يعرب عن    
ــصومال،  ــشيدال ــن       وإذ ي ــا م ــسانية وغريه ــم املتحــدة اإلن ــذهلا وكــاالت األم ــيت تب ــاجلهود ال  ب

ــات         ــذ أرواح الفئ ــأهنا أن تنق ــن ش ــساعدات م ــدمي م ــساين لتق ــة يف اجملــال اإلن ــراف الفاعل األط
ة اســـتخدام للمـــساعدة اإلنـــسانية أو عرقلتـــها،  أي إســـاءوإذ يـــدينالـــضعيفة مـــن الـــسكان، 

 على أمهية وصـول مجيـع األطـراف الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين، بـصورة تامـة وآمنـة                      يؤكد وإذ
أيـضا  وإذ يؤكـد  ومستقلة وبال عوائق، إىل كل من هم حباجة للمساعدة يف الوقـت املناسـب،         

  اإلنساين الدويل،تقدمي الدعم سياق احملاسبة السليمة يف كفالة على أمهية 
ــدين   ــة األخــرية الــيت   وإذ ي ــصومال،  قوضــت  اهلجمــات اإلرهابي ــسالم واألمــن يف ال ال
 و أاالسـتقرار  وأ السالم هسلوكيهدد كل من   استعداده الختاذ إجراءات ضد      يكرر تأكيد  وإذ

  ،األمن يف الصومال
ــة  وإذ يرحــب   ــالتزام حكومــة الــصومال االحتادي ــة حقــوق اإلنــسان  ب ب يف تحــسني حال

قــوق اإلنــسان، حلانتــهاكات الــيت تفيــد بوقــوع التقــارير مــن  هوإذ يعــرب عــن قلقــالــصومال، 
واألطفـال والـصحفيني،    النـساء   يف ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والعنـف ضـد             مبا
خميمـات املـشردين داخليـا،      داخـل   سـيما    الو،  اين العنـف اجلنـس    ي وتفـش  ،االحتجاز التعـسفي  و
كـل  ة إهناء اإلفالت من العقاب والدفاع عن حقـوق اإلنـسان وحماسـبة         على ضرور  يشددإذ  و

  ،من يرتكب جرائم من هذا القبيل
االحتاديـة  الـصومال    على أمهية التنسيق الفعال للدعم الدويل املقدم حلكومة          شدديوإذ    
إىل املـؤمتر   يف هـذا الـصدد   تطلـع ي وإذ، سياسة الرئيس ذات الركـائز الـست     أولويات   متشيا مع 

  ،٢٠١٣سبتمرب /عين بالصومال املقرر عقده يف بروكسل، يف أيلولامل
 لالخنـراط   ة اجلديـد  اخلطـة ”  باعتزام حكومة الـصومال االحتاديـة تنفيـذ        يط علما حيوإذ    

   يف الصومال،“الدول اهلشةمساعدة يف 
 لألمــني العــام يف الــصومال،  اً خاصــممــثالً  بتعــيني الــسيد نيكــوالس كــاي وإذ يرحــب  
بذلـه   كل ما  على   ،، الدكتور أوغسطني ماهيغا   املنتهية واليته يره للممثل اخلاص     تقد يؤكد وإذ

  السالم واالستقرار يف الصومال،مزيد من  حتقيقمن جهود يف سبيل 
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 توصـــــيات األمـــــني العـــــام الـــــواردة يف رســـــالته املؤرخـــــة وإذ يـــــضع يف اعتبـــــاره  
  ، املوجهة إىل جملس األمن٢٠١٣أبريل /نيسان ١٩

ــرر  - ١   ــشيقـ ــول     إنـ ــصومال حبلـ ــساعدة إىل الـ ــدمي املـ ــدة لتقـ ــم املتحـ ــة األمـ اء بعثـ
، حتـت قيـادة ممثـل خـاص لألمـني العـام، لفتـرة أوليـة مـدهتا اثنـا عـشر                       ٢٠١٣يونيه  /حزيران ٣

  شهرا، مع اعتزام جتديدها لفترات إضافية حسب االقتضاء، ووفقا لتوصية األمني العام؛
  :ما يليحدة األمم املت أن تشمل والية بعثة ررـيق  - ٢  
 اليت توفرها األمم املتحدة دعماً لعمليـة الـسالم    ‘املساعي احلميدة ’القيام مبهام     )أ(  

  ؛االحتاديةالصومال واملصاحلة اليت تضطلع هبا حكومة 
ــوفري الــ   )ب(   ــة حلدعم ت ــصومال االحتادي ــة االحتــاد األفريقــي، حــسب   كومــة ال  وبعث
راتيجي بــشأن الــسياسات العامــة الــالزم  تقــدمي مــشورة ذات طــابع اســت عــن طريــق  االقتــضاء،
  :يشمل األمور التاليةبناء السالم وبناء الدولة، مبا جمايل اتباعها يف 

  ؛احلوكمة  ‘١’  
مبـا يف ذلـك الـشرطة والعدالـة         ( سيادة القـانون  بسط  و،  إصالح القطاع األمين    ‘٢’  

 للتنـسيق علـى الـصعيد       األمـم املتحـدة   مركـز   واملؤسسات اإلصالحية يف إطار     
 وتــسريح املقــاتلني ،ونــزع الــسالحبــني املقــاتلني، فــض االشــتباك و، )العــاملي

   واألعمال املتعلقة باأللغام؛،وإعادة إدماجهم، واألمن البحري
ــشاء نظــام احتــادي   ‘٣’   ــشأن     و؛إن ــة الدســتور واالســتفتاء الالحــق ب ــة مراجع عملي

  ؛ ٢٠١٦التحضري النتخابات عام  و؛الدستور
ــة حكومــة الــصمــساعدة   )ج(   تنــسيق الــدعم املقــدم مــن اجلهــات   يف ومال االحتادي

العمــل مــع و،  واألمــن البحــري للقطــاع األمــيناملقدمــة مبــا يف ذلــك املــساعدة ،املاحنــة الدوليــة
  يف إطار االحترام التام لسيادة الصومال؛كاء الثنائيني ومتعددي األطراف، الشر

  : يف اجملاالت التالية املساعدة يف بناء قدرات حكومة الصومال االحتادية  )د(  
تــوفري ، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنــسان ومتكــني املــرأة  ‘١’  

  ؛لشؤون اجلنسانية ومستشارين يف حقوق اإلنسانيف امستشارين 
ذات الــصلة احلكومــة الــصومالية  خطــط عمــلتنفيــذ تعزيــز محايــة األطفــال و   ‘٢’  

شـؤون  يف  يف ذلك عن طريـق تـوفري مستـشارين        األطفال والرتاع املسلح، مبا   ب
  محاية األطفال؛
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، مبـا يف ذلـك      الـرتاع االت   حبـ  نياملـرتبط والعنـف اجلنـساين     منع العنف اجلنسي      ‘٣’  
  محاية املرأة؛يف جمال من خالل توفري مستشارين 

سـيما    واملساعدة يف كفالة املـساءلة وال      ،تعزيز مؤسسات العدالة يف الصومال      ‘٤’  
  لق باجلرائم املرتكبة حبق النساء واألطفال؛فيما يتع

بـشأهنا  وتقـدمي التقـارير     فيهـا،    يف التحقيـق     ةساعداملواالنتهاكات التالية،   رصد    )هـ(  
  :هامنعيف  اجمللس، واملساعدة إىل

لقانون اإلنساين الدويل   لقوق اإلنسان أو انتهاكات     حلأو انتهاكات   جتاوزات  أي    ‘١’  
   ذلك من خالل نشر مراقيب حقوق اإلنسان؛ يف الصومال، مبا يفرتكبُت

  األطفال يف الصومال؛حبق  ُترتكبأي انتهاكات أو جتاوزات   ‘٢’  
املــرأة، مبــا يف ذلــك مجيــع أشــكال   حبــق  رتكــبُتأي انتــهاكات أو جتــاوزات   ‘٣’  

   املسلحة؛الرتاعاتيف العنف اجلنساين العنف اجلنسي و
 يف سياق دعم األمم املتحـدة،    األمور إمساك الصومال بزمام  أمهية   علىيؤكد    - ٣  

 إىل املمثل اخلاص لألمـني العـام أن يكفـل مواءمـة أنـشطة فريـق األمـم                   ، يطلب ويف هذا الصدد  
وأن ينـسق    املتحدة القطـري يف الـصومال علـى حنـو متـضافر مـع أولويـات بعثـة األمـم املتحـدة                     

 حتـــاد األفريقـــياالكـــذلك مـــع و أنـــشطة األمـــم املتحـــدة مـــع حكومـــة الـــصومال االحتاديـــة،  
ة، واالحتــاد  واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــ    ،)ذلــك بعثــة االحتــاد األفريقــي    يف مبــا(

  الشركاء اإلقليميني والثنائيني ومتعددي األطراف يف الصومال؛سائر  و،األورويب
 أن يكون مقر بعثة األمم املتحدة يف مقديشو وأن جيري نشرها يف أحنـاء           يقرر  - ٤  
ــه        أخــرى ــسمح ب ــة، وحــسبما ت ــصومال االحتادي ــة ال ــى طلــب حكوم ــاء عل ــصومال، بن ــن ال  م

 ٢٠١٣ أبريــل/ نيــسان١٩الظــروف، وفقــا للترتيبــات املبينــة يف رســالة األمــني العــام املؤرخــة    
  املوجهة إىل اجمللس؛

طـابع  فيما يتعلـق ب   ) ٢٠١٣ (٢٠٩٣ من القرار    ٢١  و ٢٠ إىل الفقرتني    يشري  - ٥  
 هبياكـل القيـادة   ويرحب  هيكليا تابعة لألمم املتحدة، متكاملةًبعثةًباعتبارها بعثة األمم املتحدة    
يف رســالة األمــني العــام املؤرخــة علــى النحــو الــوارد  مــع حتديــد الواجبــات ،والتنــسيق املقترحــة

  ؛ ٢٠١٣أبريل /نيسان ١٩
 بوجه خاص ضـرورة كفالـة تكامـل اجلهـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة                   يؤكد  - ٦  
 استراتيجي من املمثل اخلاص لألمني العام، وضرورة أن تعمل األمـم املتحـدة علـى حنـو              بتوجيٍه

  منسق مع بعثة االحتاد األفريقي؛
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مجيـع األنـشطة ذات الـصلة       بتنـسيق    أنه ينبغي القيـام علـى الفـور          يكرر تأكيد   - ٧   
مـني العـام،   مـع املمثـل اخلـاص لأل   تنـسيقا كـامال   اليت يضطلع هبـا فريـق األمـم املتحـدة القطـري         

بسبل منها إنـشاء أفرقـة مـشتركة ووضـع اسـتراتيجيات مـشتركة، مـع كفالـة الطـابع اإلنـساين                      
  والنـزيـه واحملايد واملستقل للمساعدة اإلنسانية؛

ــ  - ٨    ــى ضــرورة  شدد ي ــلعل ــة   أن تكف ــصومال االحتادي ــة ال ــساءلة حكوم ــع م  مجي
للقــانون اجلــسيمة االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنــسان و والتجــاوزات مــرتكيب االنتــهاكات 

وضـع  من أجـل    أمهية دعم بعثة األمم املتحدة حلكومة الصومال        على  يشدد  واإلنساين الدويل،   
  ؛التصدي لهالعنف اجلنساين ووتنفيذ استراتيجية وطنية ملنع العنف اجلنسي و

الـيت متخـضت عنـها     على تنفيذ االستراتيجية األمنية البحرية الصومالية     يشجع  - ٩   
ــاال،  ع ــة كمب ــيتوملي ــ سال ــصومالية    ت ــسلطات ال ــسيق مــع ال ــدويل يف التن ــشأن ساعد اجملتمــع ال ب
بنـاء القـدرات والتنميـة، لفائـدة الـشعب          عـن طريـق     تحديات البحرية الصومالية، مبا يف ذلـك        ال

  ؛الصومايل ومع االحترام الكامل للسيادة الصومالية
 تكتــسيه مــاعلــى  ويــشددعــام،  القيــود األمنيــة الــيت حــددها األمــني ال يــدرك  - ١٠   

 يف هذا الـصدد بـالتزام بعثـة االحتـاد األفريقـي             ويرحب،   من أمهية  سالمة موظفي األمم املتحدة   
 مــن القــرار ٢ جنــديا، علــى النحــو املطلــوب يف الفقــرة   ٣١١بتــوفري قــوة حراســة مؤلفــة مــن   

  ؛)٢٠١٣ (٢٠٩٣
بـذل  يف جمـال    مـني العـام     سياسة األ األمم املتحدة بـ    بعثة   دتقّي على أمهية    يشدد  - ١١   

عــدم التــسامح مطلقــا إزاء ب األمــم املتحـدة  وسياســةالعنايـة الواجبــة يف مراعــاة حقـوق اإلنــسان   
  االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي؛ 

 مع فريـق الرصـد املعـين بالـصومال          األمم املتحدة بعثة    على أمهية تعاون   شددي  - ١٢   
  اهتا؛وإريتريا يف اجملاالت ذات الصلة بوالي

جملس األمـن بانتظـام علـى حالـة تنفيـذ الواليـة             إطالع   إىل األمني العام     يطلب  - ١٣   
املنوطة ببعثة األمم املتحدة، مبا يف ذلك اخلطوات اليت يتخذها حاليا لكفالة قيـام بعثـة متكاملـة                  

إجـراء تقيـيم لآلثـار    وكـذلك  ، ٢٠١٤ينـاير  / كـانون الثـاين  ١هيكليا على أرض الواقـع حبلـول        
سياسية واألمنية املترتبة علـى انتـشار األمـم املتحـدة بـصورة أوسـع نطاقـا يف أحنـاء الـصومال،                    ال

  ؛ئذ يوما بعد٩٠، مث كل ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢على أن يقدم أول تقرير يف موعد أقصاه 
 / نيــسان٣٠ اســتعراض واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف موعــد أقــصاه       يقــرر  - ١٤   

  ؛٢٠١٤ أبريل
  .أن ُيبقي املسألة قيد نظره الفعلي يقرر  - ١٥  


