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  2015متوز/يوليه  28املعقودة يف  7491 الذي اختذه جملس األمن يف جلسته

 األمن، جملس إن 
 الصومال، يف احلالة بشأن رئيسه وبيانات السابقة قراراته مجيع إىل يشري إذ 
 ووحدته، السياسي واستقالله اإلقليمية وسالمته الصومال لسيادة احترامه يؤكد وإذ 
 الصــومال داخــ  األخــ ة اآلونــة يف الشــبا  حركــة شــهت ا الــي اهلجمــات يدددين وإذ 
 الشــبا ، حركــة تشــهله الــذي املســتمر الت ديــد إزاء القلــ  بــال  عــن يعدد   وإذ وخارجــه،

 الصومال، يف أراض على السيطرة يف الشبا  حركة استمرار من قلقه ويؤكد
 الـي  اهلجمـات  أثهـاء  يف املـدني،،  أرواح يف خسـائر  من يقع ملا عن سخطه يع   وإذ 
ــي بالشــجاعة يشدد د وإذ الشــبا ، حركــة تشــه ا ــدي ا ال ــراد يب ــة أف ــي االحتــاد بعث  يف األفريق

 يف يقــدمو ا الــي والتضــحيات الصــوماي الــو ي ( واجلــي بعثــة االحتــاد األفريقــي) الصــومال
 اهلجـو   يف قتلـوا  الـذين  املتحـدة  األمـم  مـوفيي  بـذكر   يشـيد  كمـا  الشـبا ،  حركة مهافحة
 غاروي، يف وقع الذي

 تشـهله  الـذي  الت ديـد  مـن  للحـد  املبذولـة  اجل ـود  دعـم  علـى  عزمـه  تأك دد  يك ر وإذ 
 الصـوماليون  يقودهـا  لعمليـة  الدعم بتقدمي التزامه على يشدد وإذ الصومال، يف الشبا  حركة
 املصاحلة، وحتقي  السال  إحالل أج  من

 
 الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة

املتعلــ  حتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة التابعــة لالاملشــتركة  البعثــةبتقريــر  ي حدد  وإذ 
 والتوصــيات الصــومال يف املتحــدة لألمــم تابعــة الســال  حليــ  عمليــة لهشــر باملعــاي  املرجعيــة

 
 

 .2015آ /أغسطس  6يف  فهيةإصدارها ألسبا   أعيد * 
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املتحـدة واالحتـاد    لألمـم  االسـتعراض املشـتر   )’ة العسـهري  احلملـة  يف املقبلـة  باخلطوات املتعلقة
 بالتوصــيات علمدد  حيدد   وإذ ،( تقدميــه2014) 2182 لــيف يف القــرار   ذيالــ ‘(األفريقــي
 االستعراض، من املهبثقة

بـججراء   األفريقـي  األمـم املتحـدة واالحتـاد    هبـا  قامـ   الـي  اءةالبه ـ  بالطريقـة  ي ح  وإذ 
 االستعراض،

 الصــوماي الــو ي واجلــي  األفريقــي االحتــاد بعثــة أحرزتــه الــذي بالتقــد  ي حدد  وإذ 
 ،“الهســر” و “اهلهــدي احملــي ” عملــيي خــالل مــن ســيما وال الشــبا ، حركــة مهافحــة يف

 الشبا ، حركة ضد اهلجومية العمليات مواصلة أمهية على يشدد وإذ
 األفريقــي، لالحتــاد التــابع واألمــن الســلم جملــس عــن الصــادر بالبيــان علمدد  حيدد   وإذ 

 االسـتعراض  مـن ه اجمللس علـى التوصـيات املهبثقـة    في واف  الذي ،2015 يونيه/حزيران 30 يف
القيـادة   هبيهـ  التا   التقيد إىل دعوته على يشدد وإذ األفريقي، واالحتاد املتحدة لألمم املشتر 
ــة،واملراقبــة   الســليم للتوصــيات التهييــذ كيالــة يف يســاعد أن ميهــن الــذي األمــر اخلــاب بالبعث

 ،االستعراضن مهبثقة امل
ــدعم ي حددد  وإذ  ــد  بالـ ــن املقـ ــع مـ ــدوي اجملتمـ ــالل الـ ــال  إلحـ ــتقرار السـ  يف واالسـ
 االحتـاد  بعثـة  دعـم  يف كـب ة  مسـامهة  مـن  قدمـه  ملـا  األورويب االحتـاد  وخيص بالـذكر  الصومال،
 للجـي   أو للبعثـة  سـواء  اآلخـرين  الرئيسـي،  الثهـائي،  الشـركاء  مـن  املقـد   وبالـدعم  األفريقـي، 
 األفريقـي،  االحتـاد  وخباصـة  جـدد،  مسـامه،  تقاسـم  أمهيـة  علـى  يشددد  وإذ الـو ي،  الصوماي
 البعثة، دعم على املترتيف املاي للعيفء

ــ  ي حدد  وإذ  ــة ب األ االحتــاد بتحقي ــ  فريقــي يف االدعــاءات املتعلق ــوأ أعمــال عه  وق
 تهييـذ  أمهيـة  علـى  يشددد وإذ تـ ا،  ارتهب االحتاد األفريقي قد بعثةزعم أن بعض قوات ُي جهسي
مجيـع البلـدان    إبداء لعد  أمله خيبة عن ويع   التقرير، يف الواردة للتوصيات األفريقي االحتاد

 يددع   وإذ ،حتقيقـات  فيمـا رريـه مـن   االحتاد األفريقي مع  تاما تعاونااملسامهة بقوات يف البعثة 
ــدان األفريقــي االحتــاد  يهبغــي، كمــا االدعــاءات يف التحقيــ  ضــمان إىل بقــوات املســامهة والبل
اسـتدل   الـي  االعتـداء  حـاالت  يف الهامـ   لتحقي املتابعة املهاسبة، مبا يف ذلك ا إجراءات واختاذ
 ،التحقي  التابع لالحتاد األفريقي فري  علي ا

 
 الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة  

بعثـة  ) الصـومال  إىل املسـاعدة  لتقـدمي  املتحدة األمم بعثة تؤديه الذي بالدور يش د وإذ 
 الصومال، يف اإلنسان حقوق ومحاية وتعزيز واملصاحلة السال  دعم ( يفاألمم املتحدة
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 الصـومال  أحنـاء  خمتلـ   يف لوجودهـا بعثـة األمـم املتحـدة     تو يد أمهية على يشدد وإذ 
احملليـة   العمليـات  ودعم واملها   املختلية، املركز ب، السياسي احلوار تيس  يف املساعدة هبدف
 واملصاحلة، للسال 

 الدولي،، واألمن للسال  هتديدا تشه  تزال ال الصومال يف احلالة أن يق ر وإذ 
 املتحدة، األمم ميثاق من السابع اليص  مبوجيف يتص ف وإذ 

 
 الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة  

 مهاســبة ليســ  الصــومال يف الســائدة الظــروف أن يف العــا  األمــ، مــع يتفدد  - 1 
 تقدير؛ أقر  على ،2016 عا   اية حىت املتحدة لألمم تابعة السال  حلي  بعثة لهشر

 العـا   األمـ،  مـن  املوج ـة  الرسالة يف الواردة املهقحة املرجعية بالهقاط ي ح  - 2 
ــه/متــوز 2 املؤرخــة األمــن، جملــس رئــيس إىل ــه خلــص فيمــا معــه ويتفدد  ،2015 يولي  مــن إلي
 السـال   حليـ   عمليـة  لهشـر  الطريـ   مي ـد  أن ميهـن الهقـاط املرجعيـة    تلـك  حتقي  ما جاء يف أن

 وتطـــوير الصـــومال يف الســـال  عمليـــة تو يـــد علـــى تســـاعد أن ميهـــن املتحـــدة لألمـــم تابعـــة
 املرجعيـة  الهقـاط  هـذه  يبقـي  أن العـا   األمـ،  إىل ويطلد   الصومالية، األمي القطاأ مؤسسات

 األفريقي؛ االحتاد مع بالتشاور املستمر، االستعراض قيد
 االحتـاد  بعثـة  نشـر  مبواصـلة  األفريقي االحتاد يف األعضاء للدول يأذن أن يقد ر - 3 
 ،(2013) 2093 القـرار  مـن  1 اليقـرة  يف عليـه  املهصوب الهحو على الصومال، يف األفريقي
أن يتـأل  قـوا    لس األمـن إىل االحتـاد األفريقـي    جم  ليف مع ، متشيا2016 مايو/أيار 30 حىت
 اسـتراتيجية  إ ـار  يف علـى أن يهـون ذلـك   فـردا،   22 126 أقصـاه  مـن عـدد  قوات الهظاميـة  ال

ــة، النســحا  شــاملة ــة، قــوة قــوا  خيــض يف ذلــك بعــد وأن ُيهظــر البعث  كددك   ويقدد ر البعث
 لاللتزامـات  التـا   االمتثـال  مـع  م ام ـا،  ألداء الضرورية التداب  مجيع تتخذ بأن للبعثة ُيؤذن أن

 الــدوي والقــانون اإلنســاي الــدوي القــانون مبوجــيف اجمللــس يف األعضــاء املترتبــة علــى الــدول 
 السياسـي  واسـتقالله  اإلقليميـة  وسـالمته  الصـومال  لسـيادة  الهامـ   واالحترا  اإلنسان، حلقوق

 ووحدته؛
 مبجموعــةاالحتــاد األفريقــي  بعثــة األمــ، العــا  أن يواصــ  تزويــد  إىل يطلدد  - 4 
ــار اللوجســـي الـــدعم عهاصـــر ــرات يف إلي ـــا املشـ ــرار مـــن 12 و 11 و 10 اليقـ  2010 القـ

ــرت،( 2011) ــن 6 و 4 واليقـ ــرار مـ ــرة( 2012) 2036 القـ ــن 2 واليقـ ــرار مـ  2073 القـ
 ،(2014) 2182 القـرار  مـن  26 واليقـرة ( 2013) 2093 القرار من 4 واليقرة( 2012)
 مـن  4 اليقـرة  يف املـب،  الهحـو  علـى  املتحدة األمم أموال إنياق يف والشيافية املساءلة كيالة مع
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 العهايــة ببـذل  املتعلقــة العـا   األمــ، سياسـة  ملتطلبــات يسـتجييف  ومبــا ،(2010) 1910 القـرار 
 اإلنسان؛ حقوق مراعاة يف الواجبة
 هتـدف  أن يهبغـي  املقبلـة  عشـر  الثمانيـة  لألشـ ر  األمهية االستراتيجية أن يؤكد - 5 

 يف واملصــاحلة الســال  وعمليــات السياســية بالعمليــات االضــطالأ مــن متهــن بيئــة هتيئــة إىل
 االســتراتيجية أن مـن  يــراه فيمـا  العــا  األمـ،  مــع ويتفد   البيئــة، تلـك  علــى واحليـا   الصـومال 
 :هي أهداف، بثالثة تسترشد أن يهبغي الصومال يف األمهية

 اهلجومية ضد معاق  حركة الشبا ؛استمرار العمليات  ‘1’ 
 مهـ ا  بطـرق  املستويات، مجيع على السياسية بالعملية االضطالأ من التمه، ‘2’ 

 الصومال؛ أحناء مجيع يف احلامسة السياسية العمليات تأم،
ءات تـوف   إجـرا  دعـم  خـالل  مـن  االسـتقرار  لتحقي  اجل ود بذل من التمه، ‘3’ 

 األعـم،  واملصـاحلة  السـال   بهاء عملية تيس  من أج األمن للشعيف الصوماي 
ــ ا بوســائ  ــا  مه ــدرريا القي ــن    ت ــة م ــة بتســليم املســؤوليات األمهي االحتــاد بعث
 الصومالية؛ الشر ة قوة إىل بعد وفيما الصوماي، الو ي اجلي  إىلاألفريقي 

 ألمـم املتحـدة  ل املشـتر   االسـتعراض  مـن  املهبثقـة  التوصـيات  مع متشيا ،يطل  - 6 
 هيهلـة  إلعـادة  األهـداف  وحمددة مهظمة بعملية األفريقي االحتاد يضطلع أن ،االحتاد األفريقيو

 واملراقبـة،  القيـادة  هياكـ   مـن خـالل تعزيـز   وال سيما  كياءهتا، زيادة من هبدف التمه، البعثة
 وإرـاد  القطاعـات،  بـ،  القائمة احلدود وفحص القطاعات، ب، املشتركة بالعمليات واالرتقاء
 القــوات مـع  جهـيف  إىل جهبـا  وتعمـ   القـوة،  قائـد  تتبـع  خاصـة قـوات  توفرهـا   خمصصـة  قـدرات 
 األمـ،  هبـا  أوصـى  الـي  الالزمـة  املتخصصة الوحدات مجيع وتهوين القائمة، الصومالية اخلاصة
ــا  ــوبر/األول تشــرين 14 املؤرخــة رســالته يف الع ــأذون 2013 أكت ــا وامل ــرة يف هب ــن 3 اليق  م
 مضــاعيت ا وعهاصــر القــوة متهــ، عهاصــر مجيــعتعمــ   أن وضــمان ،(2013) 2124 القــرار
 التقـد   مراعـاة  مـع  القـوة،  وقائـد  األفريقـي  االحتـاد  ميوضـية  لرئيسـة  اخلـاب  املمث  سلطة حت 
 عـن  وذلـك  اإلرهابيـة،  التهظيمات من وغ ها الشبا  حركة ضد اهلجومية العمليات يف احملرز
مـن   هيهـ  البعثـة   تشـهي   بجعـادة  االقتضـاء،  وحسـيف  حمـدود،  وبشـه   تـدرريا  القيـا ،   ري 
 ألفـراد  بـه  املأذون األقصى احلد ضمن الشر ة أفراد لصاحل امليزان ميي  حبيث الهظامي،،فراد األ

 البعثـة،  لعمليـات  جديـد  مي ـو   وضـع  األفريقـي  االحتاد باعتزا  الصدد هذا يف وي ح  البعثة،
 حبلــول املتحــدة األمــم مــع الوثيــ  بالتعــاون املي ــو  هــذا تطــوير األفريقــي االحتــاد إىل ويطلدد 

 ؛2015 أكتوبر/األول تشرين 30
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ــالتزا  ي حدد  - 7  ــدان  ا االحتــاد رئيســة مــع بالعمــ  العــا  األمــ، ب ألفريقــي والبل
 يف الزيـادة  هـذه  حتقيـ   ضـمان  علـى  للمسـاعدة  االحتاديـة،  الصـومال  وحهومـة املسامهة بقوات 

 الزيـادة،  هـذه  حتقيـ   رصـد  العـا   األمـ،  إىل ويطلد   الـزمن،  مـر  علـى  علي ا واحملافظة الهياءة
 علـى  اجمللـس  يبقـي  أن الصـدد  هـذا  يف إليـه  يطلـيف  كما األداء، مؤشرات خالل من ذلك يف مبا

 تطورات؛ من يستجد مبا الدورية تقاريره علم يف
 دعـم  يف األفريقـي  االحتـاد  مـع  وثي  حنو على يعم  أن العا  األم، إىل يطل  - 8 
 األمـ،  إىل كدك    ويطلد   مهـه،  6 اليقـرة  ألحهـا   خاب اهتما  إيالء مع القرار، هذا تهييذ
 أنشــطة بشــأن األفريقــي االحتــاد إىل اخلــءاء ومشــورة التقهيــة املشــورة تقــدمي يواصــ  أن العــا 

 االحتـاد  لـد   املتحـدة  األمـم  مهتـيف  خـالل  من االستراتيجية، وإدارهتا ونشرها للبعثة التخطي 
 يعــزز أن البعثــة، كيــاءة زيــادة إىل احلاجــة يف ضــوء العــا ، األمــ، إىل  لبــه ويكدد ر األفريقــي،

 القائمة؛ املتحدة األمم آليات خالل من األفريقي االحتاد إىل التقهية املشورة توف 
بعثــة ختطــي  مشــتركة بــ،  آليــة تقــو  أن وجــو  يف العــا  األمــ، مــع يتفدد  - 9 
 يف املبيهــة  االســتراتيجية تهييــذ  وتيســ  بتقيــيم  والصــومالاألمــم املتحــدة  و األفريقــي  االحتــاد
 الـدقي   التهسـي   وكيالـة  االسـتقرار،  حتقيـ   أولويـات  تهييـذ  وكـذلك  القرار، هذا من 5 اليقرة

 وبعدها؛ أثهائ ا ويف اهلجومية العمليات شن ، قب بصية خاصة والتشاور
 ترمـي  و هيـة  ج ـود  مباشـرة  العسهرية العمليات تلي أن ضرورة على يشدد - 10 

 ذلـك  يف مبـا  األساسية، اخلدمات وتقدمي املستردة املها   يف احلهم هياك  حتس، أو إنشاء إىل
 األمن؛ خدمات
 مــن املسـترد ة  املهــا   إىل الرئيسـية  اإلمــداد  ـرق  تــأم، ضـرورة  علــى يشددد  - 11 
 مــه  كيالــة الصــوماي الــو ي واجلــي  األفريقــي االحتــاد بعثــة إىل ويطلدد  الشــبا ، حركــة
 اإلنسـانية  احلالة لتحس، أساسيا أمرا ذلك باعتبار الرئيسية اإلمداد  رق لتأم، قصو  أولوية
 العـا   األمـ،  إىل ويطل  للبعثة، اللوجسي الدعم لتوف  حامسا وشر ا تضررا، املها   أشد يف
 بشـأن  معلومـات  األفريقـي،  االحتـاد  وبعثـة  االحتاديـة  الصـومال  حهومـة  مـع  بالتشاور يقد ، أن

 األمن؛ جملس إىل يقدم ا الي اخلطية التقارير يف الصدد هذا يف احملرز التقد 
 املتهامـ   اللوجسي الدعم توف  يف ثغرات وجود بشأن العا  األم، مع يتف  - 12 

ــوات إىل ــة ق ــو ي، الصــومال وجــي  األفريقــي االحتــاد بعث ــدعم تقــدمي أن علــى ويشدددد ال  ال
 علـى  عزمـه  ويؤكدد  األفريقـي،  واالحتـاد  املتحـدة  األمـم  بـ،  مشـتركة  مسؤولية يظ  اللوجسي
 يقدمـه  الـذي  والدعم األفريقي، االحتاد بعثة إىل املقد  الدعم على حتسيهات إدخال على العم 
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 األمـم  صـهدوق  خـالل  من املقد  التموي  حسيف الو ي، الصوماي للجي  البعثة دعم مهتيف
 االستئماي؛ املتحدة
ــع مــع بالتشــاور العــا  أن يقــو ،  األمــ، إىل يطلدد  - 13   املصــلحة، أصــحا  مجي

 للــدعم شـام   اسـتعراض  إجـراء  يشـم   مبـا  ملهتـيف دعـم البعثـة،   ججراء اسـتعراض اسـتراتيجي   بـ 
 اخليـارات  مـن  واسـعة   ائية وحتديد الشركاء، مجيع جانيف من األفريقي االحتاد بعثة إىل املقد 
 علـى  الهيـاءة  زيـادة  سياق يف األفريقي، االحتاد بعثة إىل املقد  العا  الدعم حتس، كييية بشأن
وإدارتـه   املهتـيف  أداء علـى  حتسـيهات  إدخـال  بيهـ ا  مـن  بطرق وذلك ،6 اليقرة يف املب، الهحو

 تـوافر  ملـد   االعتبـار  وإيـالء  مسـؤول،  حنـو  علـى  التهالي  ضب  ضرورةوهياكله، مع مراعاة 
 موعــد يف اجمللــس علــى اخليــارات هــذه يعــرض أن العــا  األمــ، إىل كددك   ويطلدد  املــوارد،

 ؛2015 سبتمء/أيلول 30 يتجاوز ال
عهاصـر   ـا  عـدات اململوكـة للوحـدات مبـا في    املاحلاجة امللحـة إىل تـوف     يؤكد - 14 

ــه يف اليقــرة مــا ُنــص  علــى حنــو  ،وعهاصــر مضــاعيت اة متهــ، القــو  2036مــن القــرار  6علي
ــا    ،(2012) ــدان املســامهة حالي ــا مــن البل ــة  إم ــدول   االحتــاد األفريقــي  بقــوات يف بعث أو مــن ال

ــى احلاجــة إىل عهصــر  ــ ان مهاســيف يت     ويشدددد، األخــر  األعضــاء هــون بوجــه خــاب عل
بالتقـد  احملـرز يف تـوف  جـزء مـن العهصـر        وي حد  مروحيـة عسـهرية،    ةأقصـاه اثهتـا عشـر    مما

ضاء على االستجابة علـى وجـه االسـتعجال للج ـود الـي يبـذهلا       الدول األع ويشجعاملذكور، 
 االحتاد األفريقي حلشد تلك املعدات؛

ببدء األنشطة الرامية إي إنشاء خلية معهية حبصر اخلسـائر يف صـيوف    ي ح  - 15 
 2124 ( و2013) 2093لـيف يف القـرارين   ُ مـا  املدني، وحتليل ا والتعام  مع ا، علـى حنـو   

بصـورة فعالـة دون مزيـد مـن     وضمان سـ  أعماهلـا   اخللية  تيعي  هذهأمهية  ويؤكد(، 2013)
ــوق اإلنســان         ــانية وحق ــة يف جمــاالت املســاعدة اإلنس ــع األ ــراف الياعل ــاون م ــأخ ، بالتع الت

 تبادل املعلومات مع األ راف الياعلة ذات الصلة مبا في ا األمم املتحدة؛أمهية واحلماية، و
عـن   االحتاد األفريقي دعم لبعثةقدمي الماحنة جديدة إىل ت اٍتدعوته ج  يك ر - 16 

ســاعدة التقهيــة، وتــوف  متويــ     إضــايف ملرتبــات القــوات وللمعــدات وامل     ريــ  تــوف  متويــ   
باالحتـاد   ويه د  ، امشروط للبعثة من خالل صهدوق األمم املتحدة االسـتئماي اخلـاب هبـ    غ 

ه تهالييـ عـن  ريـ  قهـوات مهـ ا مـثال      للبعثـة  ال يهقطـع   توف  متوي كييية األفريقي أن يهظر يف 
الهـداء الـذي   ويؤكدد  مـاي بقيـادة أفريقيـة،    املهتشـرة يف    مع بعثة الدعم الدولية َعكما َف املقر رة

 ؛تهتقدمي الدعم املاي إىل بعثلوج ه االحتاد األفريقي إىل دوله األعضاء 
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 قوات األمن الو ي الصومالية
أمهية التعجي  بتعزيز وحتس، التهسي  ب، املؤسسات األمهية الصـومالية   يؤكد - 17 
ــادر ــدما حنــو     ةواملب ــذل اجل ــود للمضــي ق ــة    تســليمبب ــزة األمهي ــة إىل األج  املســؤوليات األمهي
بــ، حهومــة الصــومال رمــع ، مبــا يف ذلــك مــن خــالل إنشــاء مهتــد   يف املســتقب  الصــومالية

تسـليم  يهـون الغـرض مهـه حتديـدا هـو التخطـي  ل      واألمـم املتحـدة   االحتادية واالحتاد األفريقي و
بعثـة   انسـحا  مـن اسـتراتيجية    أساسيا  وهو ما يعد جزءا  ،املسؤوليات األمهية ورصده بانتظا 
إجنـاز هيهـ  قطـاأ    العمـ  بسـرعة علـى    إىل  ويددع  كدك    ، االحتاد األفريقي يف  اية املطاف

األدوار املهو ــة مبؤسســات قطــاأ األمــن الــو ي ديــد األمـن الــو ي الصــوماي، مبــا يف ذلــك حت 
 ذات الصلة كوسيلة لتحس، التهسي  ب، اجلي  الو ي الصوماي وبعثة االحتاد األفريقي؛

( بوصـ  ذلــك خطـوة حامســة   eaawluuG) ‘‘الهصـر ’’باعتمـاد خطــة   ي حد   - 18 
مبـا يف  امتالكا  ملقومـات البقـاء،   أكثر فعالية وليصب  صوماي الو ي الي  اجلحنو تهمية قدرات 

ذلك األولوية األصلية املتمثلة يف دعـم وتطـوير قـوات اجلـي  الـو ي الصـوماي البـال  عـددها         
باجل ود الي بذلت ا حهومـة الصـومال االحتاديـة حـىت اآلن مـن أجـ         وي ح فرد،  10 900

مليـة يف مجيـع أحنـاء    حهومة الصومال االحتاديـة علـى إمتـا  هـذه الع     وحيث، موحدإنشاء جي  
والتوجيـه   مـا لتـوف  بعثـة االحتـاد األفريقـي التـدرييفَ       ويالحد  الصومال يف أقر  وق  ممهن، 

ــة       ــذ خطـ ــبة إىل تهييـ ــة بالهسـ ــن أمهيـ ــوماي مـ ــو ي الصـ ــي  الـ ــر’’للجـ (، eaawluuG) ‘‘الهصـ
م األمــبعثــة وا ســاندوأن يدعــم مبــا تع ــدوا بــه مــن  ن والشــركاء الثهــائيأن ييــي أمهيــة  ويؤكددد
املقـد   دعم الـ عاونة حهومة الصومال االحتاديـة علـى تهسـي     املتعلقة مبيف تهييذ واليت ا  املتحدة
يف هـذا   ويشددد إىل القطـاأ األمـي،    املقدمـة  املسـاعدة صـ  ب اجل ات املاحنة الدولية فيمـا يت من 

اديـة  اعدة حهومـة الصـومال االحت  املتمثلـة يف مسـ   األمـم املتحـدة  الصدد علـى أمهيـة واليـة بعثـة     
ــة الدوليـــة فيمـــا يت املقـــد  مـــن دعم الـــتهســـي   يف ــة املســـاعدة صـــ  باجل ـــات املاحنـ إىل املقدمـ

 األمي؛ القطاأ
  ـا ربطيـتم   ةشـر  شـؤون ال بـاجل ود الراميـة إىل وضـع خطـة واقعيـة ل      ي ح  - 19 

بءامج سيادة القانون املتوسطة األج  وتتس  مع الرؤية االحتاديـة، مـع مراعـاة اخلطـ  القائمـة      
ــة الصــومالية،    ــة اإلســ ا  بقــدر   ويشددددالــي هتــدف إىل تطــوير قــوة الشــر ة الو هي علــى أمهي

ــب  ــوات الشــر ة اإلقليميــة     ك ــاق علي ــا  يف تطــوير ق التعــاون يف الوقــ   مــع مواصــلة  واإلني
ــه ــع امل نيســـ ــادرات مـــ ــة ببـــ ــو، املتعلقـــ ــر ة يف مقديشـــ ــة وي حددددد الشـــ ــودة األوليـــ  باملســـ
ــة ألعمــال الشــر ة    nGGeuH) ‘‘االســتعداد’’خلطــة  ــي وضــعت ا حهومــة الصــومال االحتادي ( ال

، 2015إىل وضع هذه اخلطـة يف صـيغت ا اله ائيـة حبلـول  ايـة تشـرين األول/أكتـوبر         تطلعيو
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لعا  بتهوين جمموعـة مـن مـواد الـدعم غـ  اليتـا        يف هذا الصدد بتوصية األم، ا وحي   علم 
كــذلك علــى ضــرورة االســتعانة بصــهدوق اســتئماي  ويشددددالشــر ة الصــومالية،  ةليائــدة قــو
ــم بترتيــيف مهاســيف أو  ــابع مالئ ــ  الطــوعي ت ــدعم   ، لألمــم املتحــدة  للتموي ــ  ال مــن أجــ  متوي

كذلك أن يوافيه األم، العا  مبزيد مـن التياصـي     ويطل األمن،  املذكور إذا ما أذن به جملُس
علــى أن مثــ  هــذا  ويشدددد، 2015أيلول/ســبتمء  30عــن تهييــذ وتقــدمي هــذا الــدعم حبلــول 

 تبـع   وفقا لسياسـة بـذل العهايـة الواجبـة يف مراعـاة حقـوق اإلنسـان الـي تُ        قد الدعم يهبغي أن ُي
 عة هلا؛قوات غ  تابإىل  األمم املتحدة الدعمعهد تقدمي 
ــد وإزاء     يعددد   - 20  ــبا  يف بونتالنـ ــة الشـ ــطة حركـ ــد أنشـ ــ  إزاء تزايـ ــن القلـ عـ

أن ُتقـد   بتوصية األم، العـا  بـ   وحي   علم التداعيات األمهية للحالة يف اليمن على الصومال، 
الـي ُأذن بتوف هـا للجـي  الـو ي الصـوماي       جمموعة مواد الدعم غـ  اليتـا   بصورة استثهائية 

من قوات بونتالنـد بعـد االنتـ اء     3 000( إىل 2013) 2124من القرار  14ليقرة ا مبوجيف
إىل املعـاي  احملـددة    ويشدري (، eaawluuG) ‘‘الهصـر ’’من عملية إدمـاج م وإشـراك م يف خطـة    

بتوف  الـدعم اللوجسـي غـ  اليتـا  إىل      فيما يتعل ( 2014) 2124من القرار  14يف اليقرة 
جمـاالت   ويدز  إىل والية مهتيف دعم بعثـة االحتـاد األفريقـي،     ويشري، اجلي  الو ي الصوماي

إىل األمـ، العـا  أن يسـتطلع إمهانيـة تهييـذ       ويطل عملياته احلالية والعوائ  الي تقيد قدراته، 
 ؛2015أيلول/سبتمء  30هذه التوصية وأن يوايف اجمللس بتقرير يف موعد أقصاه 

 
 ساعدة إىل الصومالبعثة األمم املتحدة لتقدمي امل

هـي  متديد والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل الصـومال، كمـا    يق ر - 21 
 ؛2016آذار/مارس  30(، حىت 2014) 2158من القرار  1اليقرة مبيهة يف 
لعمليـة السياسـية، وال سـيما    األمـم املتحـدة بالهسـبة إىل ا   أمهية دعم بعثـة   يز  - 22 

ــ  إل  ــم التحضـ ــراء دعـ ــة جـ ــة انتخابيـ ــا   عمليـ ــم    2016يف عـ ــع وتتسـ ــاملة للجميـ ــون شـ تهـ
 شرعية؛الو واقعيةبال

ــي،        ي حدد  - 23  ــة االحتــاد األفريق ــم املتحــدة وبعث ــة األم ــ، بعث ــة ب ــة القوي بالعالق
على وجه اخلصوب بالدور الرئيسي الذي يضـطلع بـه املمثـ  اخلـاب لألمـم املتحـدة        وي ح 

االحتــاد األفريقــي مــن أجــ  ضــمان التعــاون الوثيــ  بــ،        ميوضــية  ةواملمثــ  اخلــاب لرئيســ  
أمهية أن تعمـ  املهظمتـان علـى تو يـد هـذه العالقـة لضـمان دعـم أنشـطت ما           يز واملهظمت،، 

 للعملية السياسية؛
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بالتقيد الصـار  باملتطلبـات األمهيـة لألمـم      إىل بعثة األمم املتحدة، رهها  يطل  - 24 
ــة األمهيــة، أن تعــزز وجودهــا يف مجيــع عواصــم اإلدارات   مســتجدات احل ضــوءاملتحــدة ويف  ال

ية وعمليـة السـال  واملصـاحلة،      الـدعم االسـتراتيجي للعمليـة السياسـ    اإلقليمية املؤقتة لهي تقـد  
هليهـ  االحتـادي، مــع   ا دعـم يف يف ذلـك عـن  ريـ  التعـاون مــع اإلدارات اإلقليميـة املؤقتـة        مبـا 

يف هذا الصدد أمهية اسـتعراض الترتيبـات    الح يو، يف االعتبار القيود التشغيلية واألمهيةوضع 
ــة بشــه  مســتمر،   ــى أن  ويشددجعاألمهي ــى  التعــاون تباشــر عل ــتم عل ــذي ي اإلدارات صــعيد ال

مـع األمـ، العـا      ويتف مشتركة ب، بعثة االحتاد األفريقي وبعثة األمم املتحدة،  أفرقٌة ةاإلقليمي
يهبغــي اإلقليميــة اإلدارات التخطــي  املدنيــة يف عواصــم  اتقــدر نشــَرمــن أن فيمــا خلــص إليــه 

 ويطلد  حتس، التخطي  املشتر  ب، العهصـرين العسـهري واملـدي،     ألغراض ولوية ُيعتء أ أن
إىل بعثة االحتاد األفريقي، وفقا لواليت ا احلالية، وإىل قوات األمن الـو ي الصـومالية أن تتخـذا    

ضـمان  لبعثة األمم املتحدة ومرافق ا ومهشآهتا ومعداهتا وم متـ ا و التداب  املهاسبة حلماية أفراد 
 تهقل م؛ أمن أفرادها وحرية

 
 الصومال
بالتزا  الرئيس حسن شيخ وحهومة الصومال االحتادية بججراء عمليـة   ي ح  - 25 

ــع باملصــداقية يف عــا      ــع وتتمت ــة تشــم  اجلمي ــى  أن اجمللــس ي ويؤكددد، 2016انتخابي عــو ل عل
السـلطة التهييذيـة وال السـلطة    بالهسـبة إىل  رري متديد اجلداول الزمهية للعملية االنتخابية ال  أال

أمهية تهييذ هذا االلتزا  مبا يف ذلك عن  ري  عملية شـاملة للجميـع هتـدف     ويؤكدالتشريعية، 
ســتقلة اللجهــة االنتخابيــة الو هيــة املتيعيــ  إىل االتيــاق علــى  ــوذل العمليــة االنتخابيــة وأمهيــة 

علـى أمهيـة املصـاحلة يف مجيـع      ويشددد دون مزيد من التأخ ،  يحتادتهظيم االوجلهة احلدود وال
 طوي ؛على املد  الألي  ج لالستقرار  أحناء البلد بوصي ا أساسا 

على ضرورة أن ُيهي  إحراز تقد  يف عملية املراجعـة الدسـتورية دون    يشدد - 26 
ساء نظا  سياسي احتادي فعـال وعمليـة مصـاحلة شـاملة حتقـ       مزيد من التأخ ، وذلك بغية إر

عمليــة ليف هــذا الصــدد أمهيــة تــوف  الــدعم   ويؤكدددالــو ي، علــى الصــعيد  واإلدمــالالــتالحم 
سلمي شـام  للجميـع وتقـدمي خـدمات الوسـا ة اليعالـة        لهي تهتمَ  على حنوتشهي  الدولة 

ــد  ــزو عه ــوار وثيــ     ويشددجع، الل ــا  ح ــذا الصــدد  قي ــة الصــومال االحتاديــة    يف ه ــ، حهوم ب
 ،؛يواإلدارات اإلقليمية واجملتمع املدي وعمو  الصومال

ــة واملؤسســات الرئيســية يف الصــومال، مبــا يف    جب يه دد  - 27  ــع األ ــراف الياعل مي
قبـ    ‘‘2016رؤيـة عـا    ’’ يف تهييـذ بشه  به اء لضمان حتقيـ  تقـد    أن تتعاون ذلك الءملان، 

 ؛2016إجراء عملية انتخابية يف عا  
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الوحـدة الو هيـة علـى حنـو شـام        هـم روحَ احُليسـتل م  علـى أمهيـة أن    يشدد - 28 
 للجميع، من أج  احليلولة دون حدوث مزيد من التأخ  يف العملية السياسية؛

ــان     يعددد   - 29  ــوق اإلنسـ ــاوزات حقـ ــ اكات واـ ــتمرار انتـ ــ  إزاء اسـ ــن القلـ عـ
لإلفـالت   علـى ضـرورة وضـع حـد      ويشددد اإلنساي يف الصـومال،  الدوي قانون وانت اكات ال
حهومـة   ويشدجع حقـوق اإلنسـان وحماسـبة املسـؤول، عـن هـذه اجلـرائم،         وصونمن العقا  

من وضع خريطة الطري  اخلاصة هبا املتعلقة حبقـوق اإلنسـان    أن تهت يالصومال االحتادية على 
اإلنســان وأن تصــدر تشــريعات مهــ ا مــا ي ــدف إىل محايــة وأن تهشــجل جلهتــ ا الو هيــة حلقــوق 

 حقوق اإلنسان وكيالة التحقي  يف انت اكات حقوق اإلنسان واملالحقة القضائية ملرتهبي ا؛
علــى إخــالء ملشــردين داخليــا إكــراه اعــن القلــ  إزاء ازديــاد عمليــات  يعدد   - 30 

أن أي عمليـة إخـالء    ويؤكدد لصومال، اهلياك  األساسية العامة واخلاصة يف املدن الرئيسية يف ا
حهومــة الصــومال  ويدددع يهبغــي أن تهــون متســقة مــع األ ــر الو هيــة والدوليــة ذات الصــلة، 

رــاد حلــول عمليــة دائمــة ملســألة إلىل الســعي إالياعلــة ذات الصــلة  األ ــرافاالحتاديــة ومجيــع 
 الداخلي؛ التشرد
قلــ  إزاء األزمــة اإلنســانية املســتمرة يف الصــومال وأثرهــا علــى  العــن  يعدد   - 31 

اإلنسـانية  للمسـاعدة  بـاجل ود الـي تبـذهلا وكـاالت األمـم املتحـدة        ويشد د ، شعيف الصـوماي ال
وغ ها من األ راف الياعلة يف اجملال اإلنساي لتقـدمي مسـاعدات مـن شـأ ا أن تهقـذ األرواح      

أي إساءة اسـتخدا  للمسـاعدة اإلنسـانية وأي عرقلـة      دينويليئات الضعيية من السهان، إىل ا
وائـ  وتيسـره   عالوصـول الهامـ  واآلمـن دون    بمطالبته أن تسم  مجيـع األ ـراف    ويك رهلا، 

علـى   ويشددد من أج  إيصال املعونة يف الوق  املهاسيف إىل احملتاج، يف مجيع أحناء الصومال؛ 
الو هيــة وكــاالت ال ويشددجعاإلنســاي الــدوي،  يف ســياق تقــدمي الــدعم الســليمةأمهيــة احملاســبة 

راهتا بــدعم مــن األمــم املتحــدة    قــدتطــوير جدارة ج ــود اإلغاثــة يف الصــومال علــى    املعهيــة بــ 
 تضطلع بدور ريادي أكء يف جمال تهسي  االستجابة اإلنسانية؛ لهي

علــى أمهيــة أن حتتــر  مجيــع اجلماعــات املســلحة يف الصــومال القــانون   يشدددد - 32 
 ي اإلنساي وأن توفر احلماية للمدني،، وخباصة الهساء واأل يال؛الدو

 ـا  أمهية دور املرأة والشـبا  يف مهـع نشـو  الااعـات وحل      يؤكد من جديد - 33 
على أمهية مشاركة هات، اليئـت، يف مجيـع اجل ـود الراميـة إىل صـون       ويشددويف بهاء السال ، 

ــز الســال  واألمــن،   ــر ويالحدد وتعزي ــات اإلدارات   أن امل ــا يف مجعي ــيال كافي ــة متث أة ليســ  ممثل
حهومـة الصـومال االحتاديـة واإلدارات اإلقليميـة املؤقتـة علـى        وحيثاإلقليمية املؤقتة اجلديدة، 

مواصـــلة تشـــجيع التمثيـــ  املتزايـــد للمـــرأة يف مجيـــع مســـتويات صـــهع القـــرار يف املؤسســـات   



S/RES/2232 (2015) 
 

 

15-12781 11/11 

 

اجملتمــع املــدي  فئــاتبعثــة األمــم املتحــدة علــى تعزيــز تياعلــ ا مــع كافــة   ويشددجعالصــومالية، 
ن، مـن أجـ  إدمـال وج ـات نظـر      يوذلـك الهسـاء والشـبا  والزعمـاء الـديه      يف الصوماي، مبـا 

 اجملتمع املدي يف خمتل  العمليات السياسية؛
بالتقــد  الــذي أحــرزه الصــومال حنــو التصــدي  علــى اتياقيــة حقــوق    ي حدد  - 34 

وإىل تعزيـز   2012إىل تهثي  تهييـذ خطـي العمـ  املـوقعت، يف عـا        ويدع ( 1989طي  )ال
اإل ــار القــانوي حلمايــة األ يــال، وال ســيما يف ضــوء اســتمرار عمليــات خطــ  األ يــال          

 يـال والـااأ املسـل  الصـادر يف     واهيدهم على الهحو امليصـ  يف تقريـر األمـ، العـا  عـن األ     
 ؛2015حزيران/يونيه  5

، هـذا القـرار  إىل األم، العا  أن ُيطلع جملس األمن بانتظا  علـى تهييـذ    يطل  - 35 
  قـد  خر املستجدات وما ال يق  عن ثالثة تقارير خطيـة يُ آلبوسائ  مه ا تقدمي عروض شيوية 

 يوما بعد ذلك؛ 120أيلول/سبتمء، ُثمَّ ك َّ  12أوهلا حبلول 
 ه اليعلي.إبقاء هذه املسألة قيد نظر يق ر - 36 

 


