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  )٢٠١٦( ٢٣١٧القرار     

 تشــرين الثــاين/ ١٠، املعقــودة يف ٧٨٠٧الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلســته      
  ٢٠١٦نوفمرب 

    
  ،إن جملس األمن  

قراراته السـابقة وبيانـات رئيسـه بشـأن احلالـة يف الصـومال وإريتريـا،         مجيعإىل  إذ يشري  
 ٢٠٣٦و  )٢٠٠٩( ١٩٠٧و  )٢٠٠٨( ١٨٤٤) و ١٩٩٢( ٧٣٣وال ســــــــيما القــــــــرارات 

 )٢٠١٣( ٢١٢٤و  )٢٠١٣( ٢١١١و  )٢٠١٣( ٢٠٩٣و  )٢٠١١( ٢٠٢٣و  )٢٠١٢(
  ،)٢٠١٥( ٢٢٤٤و  )٢٠١٤( ٢١٨٢و  )٢٠١٤( ٢١٤٢و  )٢٠١٣( ٢١٢٥  و

ــا    ــيط علمـ ــا      وإذ حيـ ــومال وإريتريـ ــين بالصـ ــد املعـ ــق الرصـ ــهائيني لفريـ ــالتقريرين النـ بـ
ــن الصـــومال (  (فريـــق ــا (S/2016/919الرصـــد) عـ ــن إريتريـ ــتنتاجات S/2016/920) وعـ ) واالسـ

  الواردة فيهما عن احلالة يف كل من الصومال وإريتريا،

ــد    ــد تأكي ــة      وإذ يعي ــا وســالمتها اإلقليمي ــويت وإريتري ــه لســيادة الصــومال وجيب احترام
  واستقالهلا السياسي ووحدا،

والذخرية إىل الصومال وعربه يف انتـهاك   أي تدفقات من إمدادات األسلحة وإذ يدين  
حلظر األسلحة املفروض على الصومال، وإىل إريتريا يف انتهاك حلظـر األسـلحة املفـروض علـى     

  إريتريا، باعتبار ذلك يشكل ديدا خطريا للسالم واالستقرار يف املنطقة،

سـالم  إزاء ما تشكله حركة الشباب من ديد خطـري ومسـتمر لل   وإذ يعرب عن قلقه  
  واالستقرار يف الصومال واملنطقة،
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حكومــة الصـومال االحتاديـة (احلكومــة   كـل مـن   عالقــات  ازديـاد حتسـن  ب وإذ يرحـب   
حتســني هــذه زيــادة علــى أمهيــة  يشــدد إذوفريــق الرصــد، مــع االحتاديــة) واإلدارات اإلقليميــة 
  العالقات وتعزيزها يف املستقبل،

باجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة االحتاديـة ـدف حتسـني إخطاراـا املوجهـة          وإذ يرحب  
بشــأن الصـــومال   )٢٠٠٩( ١٩٠٧) و ١٩٩٢( ٧٥١القـــرارين العاملـــة مبوجــب  إىل اللجنــة  
ــا  ــة(”وإريتريـ ــع، “)اللجنـ ــدم يف امل   وإذ يتطلـ ــن التقـ ــد مـ ــراز مزيـ ــيما  إىل إحـ ــتقبل، وال سـ سـ

إىل أن حتسـني إدارة األسـلحة والـذخرية يف     وإذ يشـري يتعلق بإخطارات ما بعـد التسـليم،    فيما
  الصومال عنصر أساسي من عناصر توطيد السالم واالستقرار يف املنطقة،

إلعـــادة تشـــغيل بـــاجلهود األوليـــة الـــيت تبـــذهلا احلكومـــة االحتاديـــة   وإذ حيـــيط علمـــا  
ــة       املؤسســات االقتصــادي  ــإدارة الشــؤون املالي ــق ب ــا يتعل ــدم احملــرز فيم ــة الرئيســية وبالتق ة واملالي

إلعـداد  بسن تشريع ملكافحة غسل األموال وإنشاء مركـز   وإذ يرحبواإلصالحات اهليكلية؛ 
  ؛التقارير املالية

ــات      وإذ يشــدد   ــرة املفضــية إىل االنتخاب ــة يف الفت ــة ســالمة اإلجــراءات املالي ــى أمهي عل
علـى ضـرورة بـذل مزيـد      وإذ يشـدد ويف سياق تنظيمهـا،   ٢٠١٦صومال يف عام املقررة يف ال

  من اجلهود ملكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وزيادة املساءلة املتبادلة يف الصومال،  

ــد مبمارســة الصــيد     وإذ يعــرب    ــارير تفي ــالغ إزاء ورود تق ــه الب املشــروع غــري عــن قلق
على أمهيـة اإلحجـام    وإذ يشددلصومال، اخلاضعة لوالية املبلغ عنه وغري املنظم يف املياه ا وغري

بتلقـي مزيـد مـن التقـارير      وإذ يرحـب  ،عن الصيد غري املشـروع وغـري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم      
احلكومة االحتاديـة علـى أن تكفـل، بـدعم مـن اتمـع الـدويل،         وإذ يشجعبشأن هذه املسألة، 

  إلطار القانوين الصومايل املناسب،إصدار تراخيص الصيد بطريقة مسؤولة تتسق مع ا

إزاء الصــعوبات املســتمرة الــيت تعتــرض عمليــات تقــدمي    وإذ يعــرب عــن قلقــه البــالغ   
بأشـد العبـارات أي طـرف يعرقـل تسـليم املسـاعدات        وإذ يديناملعونة اإلنسانية يف الصومال، 

اإلنســــــانية، وكــــــذلك أي اخــــــتالس أو تســــــريب لألمــــــوال أو اإلمــــــدادات املخصصــــــة  
  اإلنسانية،  راضلألغ

إىل أن احلكومــة االحتاديــة تتحمــل املســؤولية الرئيســية عــن محايــة ســكاا،   وإذ يشــري  
مبسؤولية احلكومة االحتاديـة عـن القيـام، مـن خـالل العمـل مـع اإلدارات اإلقليميـة،          يسلم وإذ

  ببناء قدرات قوات األمن الوطنية اخلاصة ا، باعتبار ذلك أولوية،
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ــا    ــق الرصــد      با وإذ حيــيط علم ــا وفري ــة إريتري ــل حكوم ــني ممث ــودين ب الجتمــاعني املعق
إزاء عدم متكـن فريـق الرصـد مـن      البالغ قلقه عن يعرب وإذوبالرسائل الستة املتبادلة بينهما، 

علـى أن   وإذ يشـدد ومن االضـطالع بواليتـه علـى حنـو كامـل،       ٢٠١١زيارة إريتريا منذ عام 
تعميق التعاون سـيمكّن جملـس األمـن مـن احلصـول علـى معلومـات أوىف بشـأن امتثـال إريتريـا           

  لقرارات جملس األمن ذات الصلة،

مبا خلُص إليه فريـق الرصـد خـالل فتـرة واليتـه احلاليـة وفتـريت واليتـه          وإذ حييط علما  
  م حركة الشباب،السابقتني من عدم وجود أية أدلة تثبت ضلوع حكومة إريتريا يف دع

اسـتمرار دعـم إريتريـا    بإزاء ورود تقارير مـن فريـق الرصـد تفيـد      وإذ يعرب عن قلقه  
فريـق الرصـد علـى تقـدمي مزيـد مـن التقـارير         يشـجع  إذولبعض اجلماعات اإلقليمية املسـلحة،  

  هذه املسألة،بشأن واألدلة املفصلة 

يـد بفقـد جنـود جيبـوتيني     إزاء اسـتمرار ورود تقـارير تف   وإذ يعرب عن قلقه الشـديد   
إريتريــا علــى تقــدمي أي  وإذ حيــث ،٢٠٠٨منــذ املواجهــات الــيت وقعــت يف عــام   أثنــاء القتــال

  ،  ، مبا يف ذلك تقدميها إىل فريق الرصدمعلومات مفصلة متاحة عن املقاتلني

، ٢٠١٦ يف آذار/مـــارسأســـرى بقيـــام إريتريـــا بـــإطالق ســـراح أربعـــة  وإذ يرحـــب   
دولـة قطـر علـى القيـام      وإذ حيـث ، جلهود الوساطة اليت تبذهلا دولـة قطـر  عن تأييده  يعرب وإذ

ذه املسـألة وتسـوية الـرتاع    أجل التوصل إىل حـل ـائي وملـزم هلـ    من  مبزيد من جهود الوساطة
  على احلدود بني إريتريا وجيبويت،

األمهية اليت يوليها المتثـال مجيـع الـدول األعضـاء ألحكـام حظـر األسـلحة         وإذ يؤكد  
  ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧فروض على إريتريا مبوجب القرار امل

أن احلالـــة يف الصـــومال، وكـــذلك الـــرتاع القـــائم بـــني جيبـــويت وإريتريـــا،   وإذ يقـــرر  
  يشكالن خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني يف املنطقة،  زاال  ما

   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  
   

  حظر توريد األسلحة    

مـن   ٥حظـر األسـلحة املفـروض علـى الصـومال مبوجـب الفقـرة         تأكيـد يعيد   - ١  
 )٢٠٠٢( ١٤٢٥مـن القـرار    ٢و  ١يف الفقـرتني  وعلى النحو املفصـل  ) ١٩٩٢( ٧٣٣القرار 

مـن   ١٧إىل  ٤والفقـرات   )٢٠١٣( ٢٠٩٣من القـرار   ٣٨إىل  ٣٣مبوجب الفقرات  املعدلو
مــن القــرار   ٢والفقــرة  )٣٠١٣( ٢١٢٥مــن القــرار   ١٤والفقــرة  )٢٠١٣( ٢١١١القــرار 
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شـار إليـه فيمـا يلـي     املو( )٢٠١٥( ٢٢٤٤مـن القـرار    ١٠إىل  ٢والفقرات  )٢٠١٤( ٢١٤٢
  ؛“)األسلحة املفروض على الصومال حظر”بعبارة 

 ٢١٤٢مـــن القـــرار  ٢جتديـــد األحكـــام املنصـــوص عليهـــا يف الفقـــرة   يقـــرر  - ٢  
علــى أن  التأكيــديف هــذا الســياق  ويكــرر، ٢٠١٧تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٥حــىت  )٢٠١٤(

حظـــر األســـلحة املفـــروض علـــى الصـــومال ال يســـري علـــى شـــحنات األســـلحة أو الـــذخرية  
املعدات العسـكرية أو علـى إسـداء املشـورة أو تقـدمي املسـاعدة أو التـدريب، حينمـا يكـون           أو

وتوفري األمن لشـعب الصـومال،   الوطنية الصومالية الغرض من ذلك حصرا تطوير قوات األمن 
  ؛  )٢٠١٣( ٢١١١بشحنات األصناف املبينة يف مرفق القرار  باستثناء ما يتعلق

أن دخول سـفن حمملـة باألسـلحة ومـا يتصـل ـا مـن أعتـدة إىل          يؤكد جمددا  - ٣  
انتـهاك  املوانئ الصومالية يف زيارات مؤقتة ألغـراض دفاعيـة ال يعـد تسـليما هلـذه األصـناف يف       

السـفن  تلـك  حلظر األسلحة املفروض على الصومال، شريطة أن تظل هذه األصناف على منت 
  يف مجيع األوقات؛

علــى أن األســلحة أو املعــدات العســكرية الــيت تبــاع أو تــورد    يكــرر التأكيــد  - ٤  
ــن    ــوات األم ــة الصــومالية  حصــرا لتطــوير ق ــها    الوطني ــها أو إتاحت ــا أو نقل ــادة بيعه ال جيــوز إع

 ويؤكـد ، الوطنيـة الصـومالية  لالستخدام ألي فرد أو كيـان ال يعمـل يف صـفوف قـوات األمـن      
  كومة االحتادية عن كفالة إدارة خمزوناا وختزينها وتأمينها بطريقة مأمونة وفعالة؛احلمسؤولية 

كومة االحتاديـة تطبيـق إجـراءات أكثـر صـرامة      احليف هذا الصدد ببدء  يرحب  - ٥  
ــدها وومسهــا،  لتســجيل األســلحة و  ــد باســتمرار    ويعــرب عــن قلقــه تقيي ــيت تفي إزاء التقــارير ال

أن مواصـلة حتسـني إدارة األسـلحة     ويالحـظ تسريب األسلحة مـن داخـل احلكومـة االحتاديـة،     
كومـة االحتاديـة لوضـع    احلبـاجلهود الـيت تبـذهلا     ويرحـب شرط حيوي ملنـع تسـريب األسـلحة،    

احلكومـة االحتاديـة علـى     وحيـث سـلحة والـذخرية،   إجراءات تشغيلية موحدة مفصـلة إلدارة األ 
  وضع تلك اإلجراءات يف صيغتها النهائية وتنفيذها يف أقرب وقت ممكن؛  

بـاجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة االحتاديـة إلنشـاء فريـق التحقـق          يرحب كذلك  - ٦  
ة الدول األعضاء علـى دعـم النـهوض بـإدارة األسـلحة والـذخرية لتحسـني قـدر         وحيثاملشترك 

  احلكومة االحتادية على إدارة األسلحة والذخرية؛

بالتحســني الــذي أدخلتــه احلكومــة االحتاديــة علــى تقــدمي التقــارير إىل   يرحــب  - ٧  
 ٧وعلـى النحـو املطلـوب يف الفقـرة      )٢٠١٤( ٢١٨٢من القرار  ٩جملس األمن عمال بالفقرة 

ــن  ــرار م ــدعوو ،)٢٠١٥( ٢٢٤٤الق ــال    ي ــة إىل أن جيع ــة واإلدارات اإلقليمي ــة االحتادي احلكوم
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إىل اتفاق مستدام وشـامل بشـأن تشـكيل قـوات األمـن الصـومالية اسـتنادا         التوصلَأولويةً هلما 
أن تقدم تقريرا إىل جملس األمـن وفقـا   االحتادية إىل احلكومة  ويطلبإىل سياسة األمن الوطين، 

 ٢٢٤٤مـن القـرار    ٧النحـو املطلـوب يف الفقـرة    وعلى  )٢٠١٤( ٢١٨٢من القرار  ٩للفقرة 
يكل قوات األمن التابعة هلـا وتكوينـها وقوامهـا ونشـرها، مبـا يف ذلـك حالـة        بشأن ه )٢٠١٥(

 أيلــول/ ٣٠، مث حبلــول ٢٠١٧آذار/مــارس  ٣٠القــوات اإلقليميــة وقــوات امليليشــيات حبلــول  
  ؛٢٠١٧سبتمرب 

كومة االحتادية تتحمل املسؤولية الرئيسية عن إخطار اللجنـة،  احلإىل أن  يشري  - ٨  
اجلهود الـيت تبـذهلا   بـ  ويرحـب ، )٢٠١٤( ٢١٤٢مـن القـرار    ٨إىل  ٣عمال بأحكـام الفقـرات   

  احلكومة االحتادية يف حتسني اإلخطارات اليت تقدمها إىل اللجنة؛

ــدعو  - ٩   ــة      ي ــوى اإلخطــارات املتعلق ــت وحمت ــة إىل حتســني توقي ــة االحتادي احلكوم
، )٢٠١٤( ٢١٤٢مـن القـرار    ٦مليـات التسـليم، علـى النحـو املـبني يف الفقـرة       باالنتهاء من ع

 ٧وبالوجهة املقصودة لدى توزيع األسلحة والذخرية املستوردة، علـى النحـو املـبني يف الفقـرة     
  ؛)٢٠١٤( ٢١٤٢من القرار 

على االلتزامـات الواقعـة علـى عـاتق الـدول األعضـاء عمـال بـإجراءات          يشدد  - ١٠  
تتبـع  علـى ضـرورة أن    ويشـدد ، )٢٠١٣( ٢١١١(أ) من القرار  ١١اإلخطار املبينة يف الفقرة 

عنــد تقــدميها للمســاعدة مــن أجــل تطــوير مؤسســات  بدقــة الــدول األعضــاء تلــك اإلجــراءات 
الـدول األعضـاء علـى اعتبـار مـذكرة املسـاعدة علـى التنفيـذ          ويشـجع قطاع األمن الصومالية، 

  يف هذا الصدد؛  لالسترشاد به دليال  ٢٠١٦آذار/مارس  ١٤املؤرخة 

أن الــدعم املقــدم  ويالحــظ )٢٠١٤( ٢١٤٢مــن القــرار  ٢إىل الفقــرة  يشــري  - ١١  
لتطوير قوات األمن الوطنية الصومالية قد يشمل، يف مجلة أمور، بناء اهلياكل األساسية وتـوفري  

  املرتبات واألجور املدفوعة حصرا لقوات األمن الوطنية الصومالية؛  

ن بعثة االحتاد األفريقي يف الصـومال، علـى النحـو املـبني     على زيادة تعاو حيث  - ١٢  
، يف توثيـق وتسـجيل مجيـع املعـدات العسـكرية الـيت       )٢٠١٤( ٢١٨٢مـن القـرار    ٦يف الفقرة 

ع إشــراك قــوات يـتم االســتيالء عليهـا أثنــاء العمليـات اهلجوميــة أو يف ســياق تنفيـذ واليتــها، مـ     
  ، حسب االقتضاء؛  الوطنية الصومالية األخرىاألمن 

إىل احلكومـة االحتاديـة واإلدارات اإلقليميـة تعزيـز الرقابـة املدنيـة علـى         يطلب  - ١٣  
قوامــا األمنيــة، واعتمــاد وتنفيــذ إجــراءات مناســبة للتحــري عــن ســوابق مجيــع أفــراد الــدفاع   

قوق اإلنسان، وال سيما مـن خـالل إخضـاع املسـؤولني     واألمن، مبا يف ذلك التحري املتعلق حب
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يف هـذا السـياق    ويشـري عن انتهاكات القانون الدويل اإلنسـاين للتحقيـق ومالحقتـهم قضـائيا،     
ــة الواجبــة يف مراعــاة حقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق    لإىل أمهيــة سياســة األمــني العــام   بــذل العناي

  وطين الصومايل؛بالدعم الذي تقدمه األمم املتحدة إىل اجليش ال

علـــى أمهيـــة دفـــع املرتبـــات إىل قـــوات األمـــن الصـــومالية يف مواعيـــد  يشـــدد  - ١٤  
ــدعوواســتحقاقها وبصــورة منتظمــة   ــة   ي ــة بتحســني   إىل احلكومــة االحتادي ــنظم الكفيل وضــع ال

  توقيت دفع املرتبات لقوات األمن الصومالية وتعزيز املساءلة يف هذا الصدد؛  

اء قــدرات قــوات األمــن الوطنيــة الصــومالية، وال ســيما  إىل ضــرورة بنــ يشــري  - ١٥  
توفري املعدات والتدريب والتوجيه، من أجل بنـاء قـوات أمـن حمترفـة وذات مصـداقية للـتمكني       

إىل قـوات  يف الصـومال  من التسليم التـدرجيي للمسـؤوليات األمنيـة مـن بعثـة االحتـاد األفريقـي        
  قدم من اجلهات املاحنة يف هذا الصدد؛على زيادة الدعم امل ويشجعاألمن الصومالية، 

 ٥على إريتريا مبوجـب الفقـرتني   املفروض حظر األسلحة  تأكيديعيد كذلك   - ١٦  
حظـر األسـلحة املفــروض   ”إليـه فيمــا يلـي بعبـارة    املشـار  (و )٢٠٠٩( ١٩٠٧مـن القـرار    ٦ و

  ؛“)على إريتريا
  

  األخطار اليت دد السالم واألمن    

إزاء اســتمرار ورود تقــارير عــن الفســاد وتســريب املــوارد    يعــرب عــن قلقــه   - ١٧  
إزاء ورود تقـارير   ويعـرب عـن قلقـه البـالغ    العامة على حنو يهدد اجلهود املبذولة لبناء الدولة؛ 

االحتاديـة األعضـاء    احلكومـة االحتاديـة واإلدارات اإلقليميـة والواليـات    يف تفيد بضلوع أعضـاء  
يف هـذا   ويشـدد والربملان االحتادي يف فساد مايل، على حنو يهدد اجلهود املبذولة لبنـاء الدولـة،   

قـد   السياق على األفراد الذين ينخرطون يف أعمال دد عملية السـالم واملصـاحلة يف الصـومال   
  ؛يدرجون ضمن من تتخذ ضدهم تدابري حمددة املستهدفني

ــة مــن أجــل حتســني إجراءاــ   بــاجل يرحــب  - ١٨   ا هود الــيت تبــذهلا احلكومــة االحتادي
ــة ــة       يف  املتبعـ ــة االحتاديـ ــني احلكومـ ــتمر بـ ــل املسـ ــك التواصـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــؤون املاليـ إدارة الشـ

الســلطات الصــومالية علــى احلفــاظ علــى وتــرية اإلصــالح    ويشــجعالنقــد الــدويل،  وصــندوق
ق النقـد الـدويل مـن أجـل دعـم االسـتمرار       ومواصلة تنفيذ اإلصالحات اليت أوصـى ـا صـندو   

الصـندوق وزيــادة الشـفافية واملســاءلة والشـمول والقــدرة علــى    خــرباء تنفيـذ برنــامج يتابعـه    يف
ــق   ــة،  بتحصــيل التنبــؤ فيمــا يتعل إزاء صــنع  ويعــرب عــن القلــق اإليــرادات وخمصصــات امليزاني

  وتوزيع عملة صومالية مزيفة؛  

  على موارده الطبيعية؛جمددا سيادة الصومال  يؤكد  - ١٩  
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من احتمال أن يكون قطاع النفط يف الصـومال قـوة    يكرر تأكيد قلقه البالغ  - ٢٠  
دافعة الزدياد حدة الرتاعات، ويؤكد يف هذا السياق األمهية احليويـة لقيـام احلكومـة االحتاديـة،     

لكفالــة  دون تــأخري ال مــربر لــه، بوضــع ترتيبــات لتقاســم املــوارد وإطــار قــانوين ذي مصــداقية  
  يتحول قطاع النفط يف الصومال إىل مصدر لزيادة حدة التوترات؛    أال

إزاء اعتماد حركة الشباب املتزايد علـى اإليـرادات    يعرب عن القلق الشديد  - ٢١  
مـن املـوارد الطبيعيــة، مبـا يف ذلــك فـرض ضــرائب علـى جتــارة السـكر غــري املشـروعة واإلنتــاج        

  إىل تلقي املزيد من تقارير فريق الرصد بشأن هذه املسألة؛ ويتطلعالزراعي واملاشية، 
  

  وتصديره الفحماسترياد حظر     

احلظـر املفـروض علـى اسـترياد الفحـم الصـومايل وتصـديره،         يؤكد من جديد  - ٢٢  
ــرة     ــبني يف الفقـ ــو املـ ــى النحـ ــرار   ٢٢علـ ــن القـ ــم    )٢٠١٢( ٢٠٣٦مـ ــترياد الفحـ ــر اسـ (حظـ

باخنفــاض صــادرات الفحــم مــن الصــومال وبزيــادة اجلهــود الــيت تبــذهلا     ويرحــبوتصــديره)، 
علـى أن تتخـذ السـلطات     ويكرر التأكيـد الدول األعضاء ملنع استرياد الفحم الصومايل املنشأ، 

عضـاء علـى   الـدول األ  وحيـث الصومالية ما يلزم من تـدابري ملنـع تصـدير الفحـم مـن الصـومال،       
  مواصلة جهودها الرامية إىل كفالة التنفيذ الكامل للحظر؛

أن تقـوم بعثـة    )٢٠١٣( ٢١١١مـن القـرار    ١٨طلبه الوارد يف الفقـرة   يكرر  - ٢٣  
احلظــر الكامــل بــدعم ومســاعدة الســلطات الصــومالية يف تنفيــذ  يف الصــومال االحتــاد األفريقــي

البعثــة إىل تيســري الوصــول املنــتظم للفريــق إىل مــوانئ    ويــدعولتصــدير الفحــم مــن الصــومال،  
  تصدير الفحم؛

باجلهود اليت تبذهلا القوات البحريـة املشـتركة يف مسـاعيها الراميـة إىل      يرحب  - ٢٤  
ق الرصـد  بالتعاون بـني فريـ   ويرحب كذلكتصدير واسترياد الفحم من الصومال وإليه، عرقلة 

  والقوات البحرية املشتركة يف إبقاء اللجنة على علم بالوضع املتعلق بتجارة الفحم؛

من أن تكون جتـارة الفحـم مصـدر متويـل حلركـة الشـباب،        عن القلقيعرب   - ٢٥  
ويقــرر  )٢٠١٤( ٢١٨٢مــن القــرار   ٢١إىل  ١١ويكــرر يف هــذا الســياق تأكيــد الفقــرات     

 تشـــرين الثـــاين/ ١٥حـــىت  )٢٠١٤( ٢١٨٢مـــن القـــرار  ١٥متديـــد أحكـــام الفقـــرة  كـــذلك
  ؛٢٠١٧  نوفمرب

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة علـى مواصـلة عملـه،      يشجع  - ٢٦  
يف حدود واليته احلالية وضمن إطار منتدى احمليط اهلندي املعين باجلرميـة البحريـة، بغيـة اجلمـع     
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بــني الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة املعنيــة لوضــع اســتراتيجيات ترمــي إىل وقــف االجتــار  
  بالفحم الصومايل؛

  
  كانية إيصال املساعدات اإلنسانيةإم    

بأشـد   ويـدين إزاء احلالة اإلنسانية احلادة يف الصومال،  يعرب عن بالغ القلق  - ٢٧  
ــارات ــيت تســتهدف العــاملني يف اــال اإلنســاين وأي إســاءة اســتعمال      العب ــد اهلجمــات ال تزاي

مطالبتـه مجيـع    ويكـرر ، للمساعدة املقدمة من املاحنني وعرقلة عمليات إيصال املعونة اإلنسـانية 
ــأمون        ــل ومـ ــكل كامـ ــب وبشـ ــت املناسـ ــة يف الوقـ ــال املعونـ ــري إيصـ ــة وتيسـ ــراف بإتاحـ األطـ

احلكومـة االحتاديـة علـى حتسـني      ويشـجع إىل احملتاجني يف مجيـع أحنـاء الصـومال،    عوائق  ودون
  البيئة التنظيمية اليت تعمل يف ظلها اجلهات املاحنة للمعونة؛

ــرر  - ٢٨   ــىت  يقـ ــري، حـ ــاين/نوفمرب   ١٥ أال تسـ ــرين الثـ ــاس  ٢٠١٧تشـ ودون املسـ
ــدابري املفروضــة مبوجــب         ــاكن أخــرى، الت ــذها يف أم ــربامج املســاعدة اإلنســانية اجلــاري تنفي ب

د علـى دفـع األمـوال أو تـوفري األصـول املاليـة أو املــوار       )٢٠٠٨( ١٨٤٤مـن القـرار    ٣ الفقـرة 
ــام األمــم املتحــدة أو وكاالــا املتخصصــة أو براجمهــا      االقتصــادية األخــرى الالزمــة لضــمان قي

املنظمات اإلنسانية الـيت هلـا مركـز املراقـب لـدى اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، الـيت تقـوم             أو
مولـة  وشركائها التنفيذيني، مبا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة امل     ،بتقدمي املساعدة اإلنسانية

بشــكل ثنــائي أو متعــدد األطــراف الــيت تشــارك يف خطــة األمــم املتحــدة لالســتجابة اإلنســانية   
  للصومال، بإيصال املساعدة اإلنسانية اليت متس احلاجة إليها يف الصومال يف الوقت املناسب؛

ــس      يطلــب  - ٢٩   ــرا إىل جمل ــدم تقري ــة يف حــاالت الطــوارئ أن يق إىل منســق اإلغاث
عــن تقــدمي املســاعدة اإلنســانية يف الصــومال   ٢٠١٧تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥األمــن حبلــول 

إىل وكـاالت األمـم    ويطلـب وعن أي عوائق تعترض إيصال املساعدة اإلنسـانية يف الصـومال،   
الـيت هلـا مركـز املراقـب لـدى اجلمعيـة العامـة لألمـم         املعنيـة  املتحدة املعنية واملنظمات اإلنسـانية  

ذيني الـذين يقـدمون املسـاعدة اإلنسـانية إىل الصـومال، زيـادة تعـاوم        املتحدة وشركائها التنفي
  مع األمم املتحدة وإبداء استعداد أكرب لتبادل املعلومات معها؛

  
  إريتريا    

بــاجلهود الكــبرية واملتواصــلة الــيت يبــذهلا فريــق الرصــد للتواصــل مــع     يرحــب  - ٣٠  
املعقــودين بــني ممثــل حكومــة إريتريــا حكومــة إريتريــا، ويشــري يف هــذا الصــدد إىل االجتمــاعني 

أن تعمل حكومة إريتريا علـى تيسـري دخـول فريـق الرصـد      توقعه  ويكرر تأكيدوفريق الرصد، 
طلبات الـس املتكـررة، مبـا يف ذلـك     استجابةً لإىل إريتريا لالضطالع بواليته على حنو كامل، 
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ــوارد يف الفقــرة   ــه ال ــق التعــاون   ويشــدد؛ )٢٠١٤( ٢١٨٢مــن القــرار   ٥٢طلب ــى أن تعمي عل
احلصـول علـى معلومـات أوىف بشـأن امتثـال إريتريـا لقـرارات جملـس         يف جملس األمـن  سيساعد 

  األمن ذات الصلة؛  

دعـم   ، مثحكومة إريتريا على تيسري قيام فريق الرصد بزيارة إىل إريتريـا  حيث  - ٣١  
  الزيارات املنتظمة للفريق إىل إريتريا؛  

إريتريا إىل التعـاون التـام مـع فريـق الرصـد، مبـا يف ذلـك بشـأن املسـائل           يدعو  - ٣٢  
) واحملدثـة  ٢٠١٢( ٢٠٦٠مـن القـرار    ١٣الـواردة يف الفقـرة    املالية العامة، وفقا لوالية الفريـق 

  )؛٢٠١٣( ٢٠٩٣من القرار  ٤١يف الفقرة 

للجهــات املعنيــة، ومنــها فريــق وتــوفر علــى مطالبتــه بــأن تتــيح إريتريــا  شــددي  - ٣٣  
الرصد، أي معلومـات مفصـلة بشـأن املقـاتلني اجليبـوتيني املفقـودين يف القتـال منـذ املواجهـات          

أسـرى حـرب   أو عـدم وجـود   ليتأكـد املعنيـون بـاألمر مـن وجـود       ٢٠٠٨اليت وقعـت يف عـام   
  ؛جدواإن و جيبوتيني ويقفوا على أحواهلم

عــن اعتزامــه إعــادة النظــر يف التــدابري املفروضــة علــى إريتريــا يف ضــوء يعــرب   - ٣٤  
ــول       ــه حبل ــق الرصــد املقــرر تقدمي ــدة املرتقــب لفري ــر مســتجدات منتصــف امل نيســان/  ٣٠تقري

  ، آخذا يف اعتباره قرارات جملس األمن ذات الصلة؛٢٠١٧  أبريل
  

  الصومال    

حمــددة املســتهدفني الــذي فــرض جــزاءات  )٢٠٠٨( ١٨٤٤إىل القــرار  يشــري  - ٣٥  
اللــذين وســعا نطــاق معــايري اإلدراج يف   )٢٠١٣( ٢٠٩٣و  )٢٠١١( ٢٠٠٢وإىل القــرارين 

ــة ــاجلزاءات  قائمـ ــمولني بـ ــظ، املشـ ــرار    ويالحـ ــب القـ ــايري اإلدراج مبوجـ ــد معـ  ١٨٤٤أن أحـ
  يف أعمال دد السالم أو األمن أو االستقرار يف الصومال؛االخنراط هو  )٢٠٠٨(

ضـــد األفـــراد حمـــددة املســـتهدفني اســـتعداده العتمـــاد تـــدابري  تأكيـــديكـــرر   - ٣٦  
  والكيانات استنادا إىل املعايري املذكورة آنفا؛

طلبــه إىل الــدول األعضــاء مســاعدة فريــق الرصــد يف التحقيقــات الــيت     يكــرر  - ٣٧  
أن عرقلـة حتقيقـات أو أعمـال فريـق الرصـد تشـكل معيـارا مـن معـايري           ويكـرر تأكيـد  جيريهـا،  

 )٢٠٠٩( ١٩٠٧) مــن القــرار ه( ١٥ قائمــة املشــمولني بــاجلزاءات عمــال بــالفقرة  اإلدراج يف
يف إىل احلكومـــة االحتاديـــة والســـلطات اإلقليميـــة وبعثـــة االحتـــاد األفريقـــي   ويطلـــب كـــذلك

  اب؛تزويد فريق الرصد مبعلومات بشأن أنشطة حركة الشبالصومال 
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متديد والية فريق الرصـد املعـين بالصـومال وإريتريـا بصـيغتها احملـددة يف        يقرر  - ٣٨  
مــــــن القــــــرار  ٤١واملســــــتكملة يف الفقــــــرة  )٢٠١٢( ٢٠٦٠مــــــن القــــــرار  ١٣الفقــــــرة 

عتزامـه إعـادة النظـر    عـن ا  ويعـرب ، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ١٥) حىت ٢٠١٣( ٢٠٩٣
يف هــذه الواليــة واختــاذ اإلجــراء املناســب فيمــا يتعلــق بتمديــدها مــرة أخــرى يف موعــد أقصــاه   

  ؛  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب   ١٥

بأســرع مـا ميكــن التـدابري اإلداريــة الالزمــة   يتخــذ إىل األمــني العـام أن   يطلـب   - ٣٩  
، ٢٠١٧كــانون األول/ديســمرب  ١٥إلعـادة إنشــاء فريــق الرصــد، بالتشــاور مــع اللجنــة، حــىت  

مستعينا يف ذلك، حسب االقتضاء، بالدرايـة الـيت يتمتـع ـا أعضـاء فريـق الرصـد املنشـأ عمـال          
تعــديل الــدعم  ودة، أن جيــري، يف حــدود املــوارد املوجــ    ويطلــب كــذلك بقــرارات ســابقة،  

  اإلداري املقدم إىل فريق الرصد حبيث ييسر تنفيذ الوالية املنوطة به؛

إىل فريـــق الرصـــد أن يقـــدم إىل اللجنـــة معلومـــات عـــن املســـتجدات  طلـــبي  - ٤٠  
شهريا، وعرضا شامال للمسـتجدات يف منتصـف املـدة، وأن يقـدم عـن طريـق اللجنـة تقريـرين         

فيهمـا؛ يركـز أحـدمها علـى الصـومال واآلخـر علـى إريتريـا          ائيني إىل جملس األمن كـي ينظـر  
مـن القـرار    ١٣، ويغطيان مجيع املهام املبينة يف الفقرة ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٥حبلول 
مــن  ١٥والفقــرة  )٢٠١٣( ٢٠٩٣مــن القــرار  ٤١واملســتكملة يف الفقــرة  )٢٠١٢( ٢٠٦٠
  ؛)٢٠١٤( ٢١٨٢القرار 

إىل اللجنة أن تنظر، وفقا لواليتها وبالتشـاور مـع فريـق الرصـد وغـريه       يطلب  - ٤١  
لتوصـيات الـواردة يف تقـارير فريـق الرصـد وأن      من الكيانات املعنية التابعة لألمـم املتحـدة، يف ا  

توصــيات بشــأن طــرق حتســني تنفيــذ حظــر األســلحة املفــروض علــى    األمــن تقــدم إىل جملــس 
الصومال وحظر األسلحة املفروض على إريتريا والتدابري املتعلقة باسترياد وتصـدير الفحـم مـن    

ــال لــذلك احلظــر وتلــك التــدابري   الصــومال فيــذ التــدابري املفروضــة  ، وكــذلك تنوحتســني االمتث
 ١٠و  ٨و  ٦و  ٥والفقـــرات  )٢٠٠٨( ١٨٤٤مـــن القـــرار  ٧ و ٣و  ١مبوجـــب الفقـــرات 

تـــزال  ات الـــيت ال، يف ســـياق التصـــدي لالنتـــهاك)٢٠٠٩( ١٩٠٧مـــن القـــرار  ١٣ و ١٢ و
  ترتكب؛

إىل اللجنــة أن تنظــر يف أن يقــوم رئــيس اللجنــة و/أو أعضــاء اللجنــة،    يطلــب  - ٤٢  
أعــاله املــذكورة حيثمـا ومــىت اقتضـى األمــر، بزيـارة بلــدان خمتـارة ــدف تعزيـز تنفيــذ التـدابري       

  تنفيذا تاما وفعاال، وذلك لتشجيع الدول على االمتثال التام هلذا القرار؛

 أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ٤٣  


