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احلالة يف الصومال -  ٣
(اجللسة  ٢٠٠٠ /يونيهحزيران ٢٩املقرر املؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٤١٦٧
ــة يف    ــسجلســ ــن جملــ ــودة يف  ٤١٦٦ األمــ  ٢٩املعقــ
، وبعد االسـتماع إىل إحاطـة مـن وكيـل     ٢٠٠٠ /يونيهحزيران
ــا،    العــام األمــني ــو إثيوبي ــات ممثل للشــؤون السياســية، أدىل ببيان

، واجلماهرييـــة العربيـــة )١((باســـم االحتـــاد األورويب) والربتغـــال
الليبية، وجيبـويت، ومصـر، والـيمن، فضـال عـن املراقـب الـدائم        

  جلامعة الدول العربية.  
 اجمللــس للشــؤون السياســية العــام األمــنيوابلــغ وكيــل   

 الـــذي بـــدا يف عرتـــه،مـــؤمتر الســـالم الـــوطين الصـــومايل بـــأن 
ــويت ــايو ٢يف  ،جيبـ ــ٢٠٠٠ أيار/مـ ــه   ، قـ ــن مراحلـ ــل مـ د انتقـ

اإلجرائيـــة إىل النظـــر يف املســـائل اجلوهريـــة للوصـــول يف هنايـــة 
ــار    ــاق مؤقــت واختي ــة املطــاف إىل صــياغة ميث املنــدوبني جلمعي

وطنية انتقالية، سـتقوم بـدورها بانتقـاء أعضـاء اإلدارة الوطنيـة      
القــادة وشـارك يف املـؤمتر عـدد كـبري مـن       االنتقاليـة للصـومال.  

الصــوماليني املوجــودين وســؤولني احلكــوميني، املوالسياســيني، 
 ، بينمـا ظلـت  األعضاء املرموقني يف اجملتمع املدينويف اخلارج، 

ها ينفســــ انتســــمي انتــــلال املنطقتــــان –ن ان أساســــيتاركيزتــــ
خــارج العمليــة. وشــدد  - “بونــت النــد”و  ‘‘صــوماليالند’’

تقـوم بـدور املضـيف وامليسِّـر، فمـن      على أنه رغـم أن جيبـويت   
 العـام  األمـني وأعرب وكيل  واضح أن العملية صومالية حبتة.ال

ــة يف الصــومال،      ــة اإلنســانية واألمني ــه إزاء احلال أيضــا عــن قلق
شكل أفضل رادع للتعويق الذي قـد  يدعم اجمللس وأوضح أن 

__________ 

إسـتونيا، وأيسـلندا، وبلغاريـا، وبولنـدا،     ل من انضم إىل البيان ك  )١(  
وتركيـــــا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا، 

 .وسلوفينيا، وقربص، والتفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا

ــو الســالم         ــيت يهــدد التحــرك حن ــدوائر ال ــن بعــض ال يصــدر م
  .)٢(امتيازاهتا وقدرهتا على االنتفاع من الفوضى

وأكد املتكلمون على احلاجة امللحـة للتوصـل إىل حـل      
شامل ودائم لالزمة يف الصومال، وأعربوا عن تأييـدهم ملبـادرة   
جيبويت للسـالم. واسـتنكروا احلالـة اإلنسـانية املروعـة، وأدانـوا       

مـــوظفي املســـاعدة اإلنســـانية وحثـــوا مجيـــع  اهلجمـــات علـــى 
تــهم. الفصــائل الصــومالية علــى كفالــة ســالمتهم وحريــة حرك

وعالوة على ذلك، أعربوا عن قلقهم إزاء تـدفق األسـلحة إىل   
إىل تأييد ودعم عمليـة   األمن جملسالصومال وداخلها، ودعوا 

جيبويت للسالم وضمان التنفيذ الصارم للحظـر املفـروض علـى    
  ).١٩٩٢( ٧٣٣توريد األسلحة إىل الصومال مبوجب القرار 

ــود       ــى جه ــويت عل ــل جيب ــىن ممث ــنيوأث ــ األم ــيت  امالع ال
ــت  ــل كان ــة الســالم  مضــربا للمث ــه  يف عملي ، وتشــجيعه ودعم

الدائمني للمؤمتر وأهدافه. كما ابرز الطـابع اجلـامع والشـفاف    
ــة     ــة اجلاري ال تســتهدف للمشــاورات، وأكــد جمــددا أن العملي

تقويض أي من املناطق اإلدارية القائمـة الـيت أجنـزت قـدرا مـن      
لعكـس مـن ذلـك، فـإن     على ابل السالم واالستقرار النسبيني. 

 ،الوحــدات ســتكون مكونــات رئيســية ألي إطــار وطــين تلــك
وســـيكون اهلـــدف النـــهائي للعمليـــة برمتـــها الســـالم واحلكـــم 

هنـاك بعــد  وأشـار كــذلك إىل أنـه كـان     والشـرعية واملصـاحلة.  
املشـاركة يف عمليـة السـالم.     األطـراف  اقتصادي لرفض بعض

قـق تقـدما كـبريا يف    الـذي ح ميكن النظر إىل املـؤمتر،  رأى أنه و
، بوصـفه هنجـا جديـدا إزاء    مناقشة جمموعة واسعة من املسـائل 

  .)٣(الصراع وبناء الدولة حلمسألة 
__________ 

  )٢(  S/PV.4166 ٦إىل  ٢، الصفحات. 

 .١٠إىل  ٦املرجع نفسه، الصفحات   )٣(  
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ــونس أن     ــل تــ ــن ممثــ ــزاءات  وأعلــ ــة جبــ ــة املعنيــ اللجنــ
، الـــيت يتـــوىل رئاســـتها، ســـتتخذ خطـــوات لكفالـــة  الصـــومال

، وهـو  األسـلحة  توريـد  علـى املفروض للحظر االمتثال الصارم 
. وأعلـن  على أنه عقـايب  إليهال جيب النظر لذي قال إنه النهج ا

بعثــة إىل املنطقــة لتــأمني أوســع  إيفــادتعتــزم كــذلك أن اللجنــة 
وهــو مــا كــان حمــل     ،مشــاركة ممكنــة مــن األطــراف املعنيــة    

  .)٤(ترحيب من ممثل كندا
وقال املراقب الدائم جلامعـة الـدول العربيـة إنـه ينبغـي        

لوضــع  املعنيــة بــاجلزاءات ة لجنــالتفعيــل  األمــن جملــسعلــى 
ــة بإيقــاف جتــارة الســالح داخــل الصــومال أو     اآلليــات الكفيل

كـذلك، ضـمن مجلـة أمـور،      اجمللس. ودعا إليها تعزيزا للحظر
التأكيـــد علـــى احتـــرام وحـــدة وســـيادة وســـالمة أراضـــي  إىل 

الصــومال وحــث اجلميــع علــى االمتنــاع عــن أيــة حمــاوالت        
  .)٥(الللتدخل يف الشؤون الداخلية للصوم

وحــذر ممثــل هولنــدا مــن أنــه رغــم إميــان حكومتــه          
، بالنسـبة لقدسـية احلـدود    )٦(ذهب منظمـة الوحـدة األفريقيـة   مب

 مطلوبـا إال  ال يكـون احلـدود  فإهنا تـرى أيضـا أن عـدم انتـهاك     
؛ حتــرم فيــه احلقــوق األساســيةداخلــها بلــدا ُت تضــمإذا كانــت 

ثال أوكرانيا . وشدد مم)٧(تصبح احلدود نفسها أداة للقسروإال 
ــومال       ــدة الصــ ــى وحــ ــاظ علــ ــرورة احلفــ ــى ضــ ــر علــ ومصــ

  .)٨(واستقالله
قــادة العشــائر الصــومالية   وحــث ممثــل الصــني بقــوة      

الرئيسية ممـن بقـوا خـارج مـؤمتر السـالم الـوطين، علـى إظهـار         
__________ 

 (تونس). ٢٥لصفحة (كندا)؛ وا ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٤(  

 .٣٢إىل  ٢٩املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  

، مل تعد منظمة الوحدة األفريقية قائمـة،  ٢٠٠٢ /يوليهمتوز ٨يف   )٦(  
 وحل حملها االحتاد األفريقي.

  )٧(  S/PV.4166 ١٨، الصفحة. 

 (مصر). ٢٨(أوكرانيا)؛ والصفحة  ٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

 .)٩(الشجاعة السياسية واحلكمـة للمشـاركة يف عمليـة السـالم    
ــل   ــن ممث ــاتوأعل ــه  املتحــدة الوالي ــذل   ينبغــيأن ألي جمهــود ُيب

إلعادة بناء الصومال أن يكون عمليـة شـاملة للجميـع، حتظـى     
بدعم الكيانات اإلقليمية املوجـودة وتقـوم علـى أسـاس عمليـة      
تشــاركية مشــروعة مســتمدة مــن اجملتمــع املــدين الصــومايل،       

  .)١٠(وترفض العنف الضاري ألمراء احلرب
ر مـا  وأعرب ممثال إثيوبيا والـيمن عـن قلقهمـا إزاء آثـا      

ــدفق     حيــدث يف الصــومال علــى املنطقــة، الســيما مــن خــالل ت
ــا أن )١١(الالجــئني ــل ماليزي حــل املســألة الصــومالية    . ورأى ممث

بالوسائل السـلمية سـوف تترتـب عليـه آثـار بعيـدة املـدى مـن         
  .)١٢(شأهنا أن تؤدي إىل حتقيق االستقرار يف املنطقة

ــة    ــودة يف  ٤١٦٧ويف اجللسـ ــهحزيران ٢٩املعقـ  /يونيـ
، )١٣(اجمللــس، أدىل الــرئيس (فرنســا) ببيــان بالنيابــة عــن  ٢٠٠٠

  :اجمللسجاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن 
عـن بـالغ قلقـه إزاء االنتـهاك املسـتمر حلقـوق اإلنسـان         يعرب  

والتدهور اخلطـري يف احلالـة اإلنسـانية يف الصـومال، ممـا أدى إىل انتشـار       
املــدنيني،  حــاالت املــوت والتشــريد وتفشــي األمــراض بــني الســكان      

  ؛خصوصا األطفال وغريهم من الفئات الضعيفة
بقوة اعتداءات اجلماعات املسلحة على املدنيني األبرياء  ديني  

وحيــث بقــوة الفصــائل  ؛ومجيــع األفــراد املضــطلعني باألنشــطة اإلنســانية 
ــوق     ــانون حقـ ــاين الـــدويل وقـ ــانون اإلنسـ ــرام القـ ــومالية علـــى احتـ الصـ

األفـراد املضـطلعني باألنشـطة اإلنسـانية     اإلنسان، وكفالـة سـالمة مجيـع    
وحريتهم يف التنقل، وتيسري إيصال اإلغاثة اإلنسانية إىل مجيع احملتـاجني  

  ؛إليها
__________ 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  

ــيمن)؛ والصــفحتان   ٢٧املرجــع نفســه، الصــفحة    )١١(    ٣٣ و ٣٢(ال
 (إثيوبيا).

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

  )١٣(  S/PRST/2000/22. 
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بقوة ممثلي مجيع القوى االجتماعية والسياسية يف اجملتمع  حيث  
الصومايل على املشاركة على حنو نشط وبـروح بنـاءة يف أعمـال املـؤمتر     

  م واملصاحلة يف جيبويت.الوطين الصومايل للسال
ــرر   ــؤرخ  املقـ ــانون ١١املـ ــاير كـ  ٢٠٠١ الثاين/ينـ

  ): بيان من الرئيس٤٢٥٥(اجللسة 
 األمــني، قــدم ٢٠٠٠ األول/ديســمرب كــانون ١٩يف   

، أشـار فيــه إىل أن املقصـود مــن   )١٤(تقريــرا عـن الصــومال  العـام 
عملية جيبويت أن يكون هلا أساس أوسـع ومشـروعية أكـرب ممـا     

السابقة املبذولة يف جمال صـنع السـالم، وهـو مـا      كان للجهود
كان مكسـبا رئيسـيا للحكومـة الوطنيـة االنتقاليـة وهـي تنتقـل        
إىل املرحلة التاليـة مـن العمليـة. ومـع وجـود احلكومـة الوطنيـة        
االنتقاليـــة يف مقديشـــيو،  فإهنـــا قـــد بـــدأت يف عمليـــة إرســـاء  

حتــت قواعــدها علــى أرض الصــومال وتوســيع املنــاطق الواقعــة 
، تعـد فيهـا   ٢٠٠٣ولديها ثالث سنوات، حىت عـام   سيطرهتا،

العــدة إلرســاء ترتيبــات دائمــة للحكــم. وخــالل تلــك الفتــرة،  
ــديات      ــدى للتحـ ــدة أن تتصـ ــلطات اجلديـ ــى السـ ــيتعني علـ سـ
السياسية واالقتصادية واإلمنائية األساسية، كما سـيتعني عليهـا   
ــة وحــدة ومصــاحلة للتحضــري      أن تكمــل مهمــة إنشــاء حكوم

 إىل غيــاب العــام األمــنيإلجــراء انتخابــات دميقراطيــة. وأشــار  
بعض السياسيني والزعماء الصوماليني عن عمليـة جيبـويت، ممـا    
شـــكل حتـــديني مباشـــرين للســـلطات اجلديـــدة ومهـــا: كيفيـــة   
استقطاب عملية السالم ألولئك الذين يعارضون هذه العمليـة  

عالقـات  ونتائجها، وبعضهم مدجج بالسـالح؛ وكيفيـة إقامـة    
دون تعـريض   “بونتالنـد ”و  “صوماليالند”مع السلطات يف 

السالم واالستقرار النسبيني إىل اخلطر يف تلـك املنطقـتني. ويف   
ضـوء الطلــب الـذي قدمــــه رئــيس جيبـويت إىل مـــجلس األمــن    

ألن  ٢٠٠٠أيلول/ســبتمرب  ١٤يف جلســته املغلقــة املعقــودة يف 
املتحـدة لبنـاء السـالم     جـديا يف إنشـاء بعثـة لألمـم     اجمللسينظر 

__________ 

  )١٤(  S/2000/1211 مايوأيار ٢٧، املقدم عمال بالبيان الرئاسي املؤرخ/ 
١٩٩٩ )S/PRST/1999/16.( 

أن ينظـر   العـام  األمـني يف الصومال بعد مرحلـة الـرتاع، اقتـرح    
ــس ــة       اجملل ــز عملي ــبة لتعزي ــا مناس ــد يراه ــيت ق يف اإلجــراءات ال

جيبــويت للســالم مــن خــالل توطيــد اجنازاهتــا. وأعلــن أنــه علــى 
استعداد إلعداد اقتراح إليفاد بعثة لبنـاء السـالم يف الصـومال.    

مــة األساســية لتلــك البعثــة، الــيت توقــع أن يكــون  ورأى أن امله
مقرها يف الصومال، تتمثل يف املساعدة يف جمال إكمال عمليـة  

  السالم.
 كــــــــانون ١١املعقــــــــودة يف  ٤٢٥٥ويف اجللســــــــة   

يف جـدول أعمالـه تقريـر     اجمللـس ،أدرج )١٥(٢٠٠١ الثاين/ينـاير 
 وأدىل الرئيس (سنغافورة) ببيـان  )١٤(سالف الذكر العام األمني

أن  ، ضـــمن مجلـــة أمـــور،جـــاء فيـــه ،)١٦(اجمللـــسبالنيابـــة عـــن 
  :اجمللس

جبهــود احلكومــة الوطنيــة االنتقاليــة مــن أجــل حتقيــق   يرحــب   
  ؛املصاحلة داخل الصومال

علـى الـدخول يف    كل اجلماعات السياسية يف البلد بقوة حيث  
حوار سلمي وبّناء مع احلكومـة الوطنيـة االنتقاليـة بغيـة حتقيـق املصـاحلة       

 ٢٠٠٣الوطنية وتيسري االنتخابات الدميقراطية املقـرر إجراؤهـا يف عـام    
  ؛على حنو ما يدعو إليه امليثاق الوطين االنتقايل

على التحديات اهلائلة اليت يواجهها الصـومال يف جمـال    يشدد  
التعمري والتنمية وعلـى احلاجـة املاسـة إىل املسـاعدة العاجلـة وخباصـة يف       

 (مع إيالء عناية خاصـة ملكافحـة فـريوس نقـص     جماالت تسريح املقاتلني
__________ 

ــة   )١٥(   ــة يف   ٤١٩٦ ساجمللــــيف جلســ ــة مغلقــ ــودة كجلســ  ١٤املعقــ
إىل إحاطــة مـــن رئـــيس   اجمللـــس، اســـتمع ٢٠٠٠ /ســبتمرب أيلول

جـديا يف   اجمللـس جيبويت، طلب فيها، ضمن مجلة أمور، أن ينظر 
يف مرحلة الـرتاع  لبناء السالم بعد  املتحدة ألممإنشاء بعثة تابعة ل

بتعليقــات وطرحــوا تســاؤالت   اجمللــسالصــومال. وأدىل أعضــاء 
ــة    ــة. ويف جلسـ ــق باإلحاطـ ــا يتعلـ ــسفيمـ ــودة  ٤٢٥٤ اجمللـ املعقـ

 اجمللس، استمع ٢٠٠١ الثاين/يناير كانون ١١كجلسة مغلقة يف 
. وأدىل احلكومــة الوطنيــة االنتقاليــةإىل إحاطــة مــن رئــيس وزراء 

بتعليقـــات وطرحـــوا تســـاؤالت فيمـــا يتعلـــق      اجمللـــسأعضـــاء 
 باإلحاطة.

  )١٦(  S/PRST/2001/1. 
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املناعة البشرية/اإليدز وغري ذلك مـن األمـراض املعديـة) ونـزع السـالح      
  ؛وإصالح اهلياكل األساسية

توريـد األسـلحة علـى حنـو غـري مشـروع جلهـات         يدين بشدة  
يكرر طلبه إىل مجيع الـدول واألمـم املتحـدة واملنظمـات     ؛ ويف الصومال

 ٧٥١لية األخرى مبوافاة اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار     والكيانات الدو
  ؛) بأي معلومات عن أي انتهاكات حمتملة حلظر األسلحة١٩٩٢(

بــاعتزام األمــني العــام إنشــاء صــندوق اســتئماين لبنــاء   يرحــب  
  ؛السلم يف الصومال

األمني العام إىل إعداد اقتراح بشأن بعثة لبناء السـلم يف   يدعو  
ــالء  ،الصــومال ــد    مــع إي ــة يف البل ــة األمني ــة خاصــة للحال ــى أن  ،عناي عل

توضــح يف ذلــك االقتــراح كــل الســبل الــيت مــن شــأهنا أن تــدفع عمليــة   
  .السالم قدما

(اجللسة  ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٩ املؤرخاملقرر   
 )٢٠٠١( ١٣٥٦القرار ): ٤٣٣٢

ــة اجليف    ــودة يف  ٤٣٣٢لســ ــه  ١٩املعقــ حزيران/يونيــ
مشـروع   إىلانتبـاه اجمللـس    )بـنغالديش وجه الرئيس ( ،٢٠٠١
 باإلمجـاع وطُرح مشروع القرار للتصويت، واعتمـد   ؛)١٧(قرار

ــرار   ــذي جــاء  ٢٠٠١( ١٣٥٦دون مناقشــة، بوصــفه الق )، ال
، إذ يتصرف مبوجب الفصـل  اجمللس أن، أمورفيه، ضمن مجلة 
  :السابع من امليثاق

جلميــع الــدول التزامهــا بامتثــال مجيــع التــدابري   يكــرر التأكيــد  
   ؛)١٩٩٢( ٧٣٣فروضة مبوجب القرار امل

تنطبــق علــى املالبــس الواقيــة، الــيت    ال التــدابريتلــك أن  يقــرر  
ُيصدِّرها بشكل مؤقت إىل الصومال أفراد األمم املتحدة وممثلو وسـائط  
اإلعالم والعاملون يف احلقلني اإلنساين واإلمنائي واألفـراد املـرتبطني هبـم    

  الستخدامهم الشخصي فقط؛
التدابري ال تنطبـق علـى اإلمـدادات مـن املعـدات      تلك  أنيقرر   

ــة       ــانية أو الوقائي ــراض اإلنس ــة املســتخدمة يف األغ ــري املميت العســكرية غ
  ؛فحسب

، أعـاله إىل اللجنة أن تنظر يف طلبات اإلعفاءات املبّينة  يطلب  
   .وتبت فيها

__________ 

  )١٧(  S/2001/589.  

 ٢٠٠١األول/أكتـوبر   تشـرين  ٣١املقرر املـؤرخ    
 لرئيس): بيان من ا٤٤٠١(اجللسة 

ــر يف    ــنيتقريــــ ــام األمــــ ــؤرخ  العــــ ــرين ١١املــــ  تشــــ
 األمـني ، أشار )١٨(عن احلالة يف الصومال ٢٠٠١ األول/أكتوبر

ــام ــه    إىل العـ ــة جيبـــويت للســـالم الـــيت انتـــهت يف عرتـ أن عمليـ
ــة يف جمــال البحــث عــن الســالم        ــارزة وهام ــة ب شــكلت عالم

ــه تظــل أنســب    واملصــاحلة يف الصــومال. ورأى أن  ــة عرت عملي
حــــالل ســــالم دائــــم يف الصــــومال. وأشــــار إىل أن  خيــــار إل

احلكومة الوطنية االنتقالية مل ترث أي مؤسسة من املؤسسـات  
الرمسية لدولة حديثة تقيم على أساسها سلطة وطنية ميكـن هلـا   
أن تبســـط نفوذهـــا علـــى الـــبالد. وأشـــار كـــذلك إىل أنـــه يف  

 “رئيسـي ”األسابيع األخرية، ُشقت عصا الطاعة علـى سـلطة   
، ممــا أدى إىل ظهــور “بونتالنــد”و  “صــوماليالند” كــل مــن

شــكوك حتــوم حــول االســتقرار السياســي يف هــاتني املنطقــتني. 
وشدد على أنه بينمـا يتواصـل البحـث عـن حـل وطـين، ميكـن        

إذ ينبغــي  إيــالء اهتمــام أكثــر بإجيــاد تســويات سياســية حمليــة.  
ب لعملية إعادة بناء املؤسسات الوطنية أن تسري قـدما إىل جانـ  

ــن        ــا. وأعل ــق املصــاحلة حملي ــة لتحقي ــة ونزيه ــود حثيث ــذل جه ب
اعتزامه التشاور مع مجيع األطراف املعنية بشأن جدوى إنشـاء  
ــبل      ــى السـ ــز علـ ــل التركيـ ــن أجـ ــومال مـ ــدقاء الصـ ــة ألصـ جلنـ
والوســائل الكفيلــة باســترعاء االنتبــاه إىل احتياجــات الصــومال 

مـن   اجمللـس بـه  يف جمال املصاحلة الوطنيـة. وباإلشـارة إىل مـا طل   
 األمـني إعداد اقتراح بشأن بعثة لبناء السالم يف الصومال، أفاد 

أن تقييمـــــا لألمـــــن يف مقديشــــو أُجـــــري يف أواخـــــر   العــــام 
ــة ال   ٢٠٠١شــباط/فرباير  ــة األمني تســمح  خلــص إىل أن احلال

تتحسـن،   بإقامة مكتب لبناء السالم يف البلد. فاحلالة األمنية مل
مغلقني، وال توجد أي سـلطة يف البلـد    وال يزال امليناء واملطار

باســتطاعتها أن تضــمن لألمــم املتحــدة األمــن والتحــرك بــدون 
__________ 

  )١٨(  S/2001/963     مـايو أيار ٢٧املقدم عمال بالبيـان الرئاسـي املـؤرخ/ 
١٩٩٩ )S/PRST/1999/16.( 
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ويف ظــل تلــك الظــروف، مل يكــن   عراقيــل حــىت يف مقديشــو.
مبقدوره أن يوصي بنشر بعثة لبنـاء السـالم بعـد مرحلـة الـرتاع      

ــه ســيقدم إىل    ــاد أن ــسيف الصــومال. وأف اقتراحــا مفصــال   اجملل
  األوضاع مبا يسمح بإنشاء هذه البعثة.حينما تتحسن 

 تشـــــــرين  ١٩املعقـــــــودة يف   ٤٣٩٢ويف اجللســـــــة    
يف جـدول أعمالـه تقريـر     اجمللـس ، أدرج ٢٠٠١ األول/أكتوبر

إىل إحاطـة مـن    اجمللس. واستمع )١٨(سالف الذكر العام األمني
ــام األمـــنيممثـــل  ــاء   العـ ــومال، وأدىل ببيانـــات كـــل أعضـ للصـ
يوبيا، وبلجيكا (بالنيابة عـن االحتـاد   ، فضال عن ممثلي إثاجمللس

، واجلماهريية العربيـة الليبيـة واجلمهوريـة العربيـة     )١٩(األورويب)
والعراق وقطر وكينيـا ومصـر    )٢٠(السورية وجيبويت والصومال

ــة      ــدائم ملنظم ــيمن، وكــذلك املراقــب ال ــان وال ــا والياب ونيجريي
  املؤمتر اإلسالمي.

الل الســنوات إىل أنــه خــ  العــام األمــنيوأشــار ممثــل    
اهنيار نظام سياد بري، كان الصـومال  العشر اليت انقضت منذ 

، فــإن لــذلكونتيجــة  مــن أي نــوع. وطنيــةبــدون مؤسســات 
التركيز الرئيسي لوالء الكثري من الصوماليني وملصـدر هويتـهم   

ــزال  ــة.هــو ال ي ــى أن   القبيل مل املهمــة يف الصــومال  وشــدد عل
 وإمنـا ف إطالق النـار،  بالدرجة األوىل التفاوض حول وق تكن

مســـاعدة الصـــوماليني علـــى إنشـــاء مؤسســـات تتمتـــع بالثقـــة  
ــر مـــن والئهـــم    ــا أكثـ والشـــرعية، وتتطلـــب والء الســـكان هلـ

الســـؤال اجلـــوهري هـــو إجيـــاد دور جلميـــع ورأى أن  للقبيلـــة.
كمـا أوضـح أن    القبائل يف إطار هيكل الصومال يف املسـتقبل. 
املطروحــة ملســاعدة  مشــكلة أخــرى تتمثــل يف كثــرة املبــادرات

  .)٢١(الصومال
__________ 

إسـتونيا، وأيسـلندا، وبلغاريـا، وبولنـدا،     انضم إىل البيان كل من   )١٩(  
وتركيـــــا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا، 

 اريا.وسلوفينيا، وقربص، والتفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغ

 كان الصومال ممثال برئيس وزرائه.  )٢٠(  

  )٢١(  S/PV.4392 ٣ و ٢، الصفحتان. 

ــا         ــيت تأسســت عليه ــادئ ال ــل الصــومال املب ــدد ممث وع
نتــائج عمليــة  عمليــة املصــاحلة الوطنيــة، والــيت مشلــت أن تظــل 

 ؛للســالم األســاس لتحقيــق املصــاحلة الوطنيــة الصــومالية   عرتــه
يشـكل إشـراك اجلهـات    وأن  ؛تظل تلك العملية صـومالية  وأن

لســالم مــن خــالل احلــوار املتصــل  ل عرتــهاخلارجــة عــن عمليــة 
ــاحلة      ــة املصـ ــر عمليـ ــن عناصـ ــاً مـ ــراً حامسـ ــات عنصـ واملفاوضـ

وقال إن احلكومــة الصــومالية جنحــت، يف ضــوء تلــك الوطنيــة.
ضــم اثــنني مــن بــني الفصــائل اخلمســة الــيت توجــد املبــادئ، يف 

إىل  عرتـه قواعدها يف مقديشو واليت مل تكـن قـد أيـدت مـؤمتر     
مفاوضات مكثفـة مـع الفصـائل    ما جتري بين ،العملية املذكورة

“ صـــوماليالند”الباقيـــة ومـــع الكيـــانني اإلداريـــني الشـــماليني 
العــام  األمــني الحــظ، مــع األســف، أن تقريــرو “.بونتالنــد”و
ــاء الســالم يف الصــومال.    ال ــة لبن ورأى أن  يوصــي بإنشــاء بعث

سيضــيف عنصـــرا آخــر إىل احللقـــة   عــدم إنشـــاء تلــك البعثـــة   
زهـــا نقـــص األمـــن وتكـــريس اإلمهـــال غـــري  املفرغـــة الـــيت يفر

ــن        ــد م ــدى عق ــى م ــه الصــومال عل ــرض ل ــذي يتع املقصــود ال
أن إنشـاء بعثـة لبنـاء السـالم يف الصـومال      وبـالنظر إىل   الزمان.

املتحـدة   األمـم ، فقـد اقتـرح أن توفـد    بات أمرا حتميا وحامسـا 
بعثة رفيعـة املسـتوى ومشـتركة بـني الوكـاالت إىل الصـومال،       

فحــص دقيــق لعمــل مكتــب األمــن يف نــريويب، تكلــف بــإجراء 
وإعادة تقييم احلالـة األمنيـة يف مقديشـيو ويف الصـومال ككـل      

ورحـــب كـــذلك بإنشـــاء جلنـــة أصـــدقاء  بطريقـــة موضـــوعية.
  .)٢٢(الصومال
احلكومـة  وأعرب غالبية املتكلمني عن تأييـدهم لعمـل     

عمليــة عرتــه تظــل أنســب  ، واعتقــداهم بــأنالوطنيــة االنتقاليــة
حالل سالم دائم يف الصومال. كما أعرب املتكلمـون  خيار إل

بوجه عام عن تأييدهم لفكـرة إنشـاء جلنـة أصـدقاء الصـومال.      
وأشـــار كـــثري مـــن املـــتكلمني كـــذلك إىل قلقهـــم إزاء احلالـــة  

__________ 

 .٧إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢(  
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اإلنسانية اخلطـرية يف الصـومال، وشـددوا علـى ضـرورة تقـدمي       
د اجملتمــع الــدويل املســاعدة إىل الشــعب الصــومايل. وأشــار عــد

ــتكلمني إىل أن التصــعيد األخــري للصــراع يف الصــومال     مــن امل
ــة،     ــغرية يف املنطقـ ــلحة الصـ ــار األسـ ــوهره بانتشـ ــرتبط يف جـ يـ
ــد األســلحة إىل      ــى توري ــاحترام احلظــر املفــروض عل وطــالبوا ب

  ).١٩٩٢( ٧٣٣الصومال مبوجب القرار 
علـى   املتحـدة  الواليـات ووافق ممثال اململكة املتحـدة و   

بـأن األوضـاع األمنيـة     العام األمنيخلص إليه  االستنتاج الذي
يف الصــومال حتــول دون إنشــاء بعثــة لبنــاء الســالم يف ذلــك       

الذي تعرض لـه  األخري اهلجوم . وأدان ممثل النرويج )٢٣(الوقت
حتسـن إىل  ، غـري أنـه الحـظ حـدوث     مركز شرطة يف مقديشو

 وشدد يف اآلونة األخرية، حد ما يف احلالة األمنية يف الصومال
أن بناء السالم يف الصومال جيب أال يبقى رهينة ألعمـال  على 

متعمــدة تقــوم هبــا جمموعــات صــومالية صــغرية للحيلولــة دون   
هياكلــه  إصــالحعــودة احليــاة يف الصــومال إىل طبيعتــها ودون 

ــة ــتكلمني    .)٢٤(احلكوميـ ــد انضـــم إىل املـ ــوء ذلـــك، فقـ ويف ضـ
ة تقيـيم شـاملة   إيفـاد بعثـ   العـام  األمنياآلخرين الذين طلبوا إىل 

  .)٢٥(مشتركة بني الوكاالت إىل الصومال
دفعـت األمـني العـام إىل    ومع التسـليم باألسـباب الـيت      

يف مرحلـة   الصـومال إىل لبنـاء السـالم   عدم التوصية بإيفاد بعثة 
ميكـن   على أن األمم املتحـدة ال  أكد ممثل مصر، ما بعد الرتاع

قــدم تاليــة حــىت أن ننتظــر إىل حــني تــوافر الظــروف األمنيــة املث 
__________ 

 ١٩(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٧املرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٣(  
 ).املتحدة الواليات(

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

(سـنغافورة)؛   ١٠صفحة (فرنسا)؛ وال ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  
(كولومبيــا)؛  ١٩(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة   ١٤والصــفحة 

(موريشـــــيوس)؛  ٢٢(النـــــرويج)؛ والصـــــفحة  ٢٩والصـــــفحة 
(أيرلنــدا)؛ والصــفحة  ٢٩جامايكــا)؛ والصــفحة  ٢٥والصــفحة 

 ٥إىل  ٣، الصـفحات  S/PV.4392 (Resumption 1)(جيبـويت)؛ و  
 (بلجيكا باسم االحتاد األورويب).

علــى نشــر البعثــة، الســيما وأن هــذا املنطــق ســوف يقــود إىل    
ــوفري األمــن      ــة لت ــة آمــال حقيقي دائــرة مفرغــة ســتتبخر معهــا أي

. وباملثل، أعرب ممثـل  )٢٦(والسالم والرفاهية للشعب الصومايل
أن اإلبقاء على الوضع الـراهن يف الصـومال   تونس عن اعتقاده 

ــارا، كمــا أن توصــيات األ   ــيس خي ــة   ل ــام ليســت كافي مــني الع
الوقـت قـد حـان    قـال إن  للنهوض حبل لألزمـة يف الصـومال. و  

ــة، وخباصــة دور     ــة املختلف ــد األدوار لألطــراف اخلارجي لتحدي
ــومالية   ــكلة الصــ ــن يف املشــ ــس األمــ ــل   .)٢٧(جملــ ــرح ممثــ واقتــ

أن تسـتقر  اجلماهريية العربية الليبية أن بعثة لبناء السالم ميكنها 
. ورأى أن مطالبـة  ‘‘السـالم  بـيض بيضـة  لكـي ت ’’يف الصومال 

 األمـن  جملـس قيـام  السـلم مث   بتـأمني  احلكومة الوطنية االنتقاليـة 
ــأمني ــلم،  بتـ ــبه مبـــ ذلـــك السـ ــو أشـ ــام  ’’ن هـ ــة أمـ ــع العربـ يضـ
  .)٢٨(‘‘احلصان

علــى إيفــاد بعثــة    اجمللــسوحــث عــدد مــن املمــثلني      
لتقصــي احلقــائق إىل الصــومال للتحقــق مــن احلالــة علــى أرض  

وتقــــدمي تقريــــر عــــن التقــــدم احملــــرز حنــــو اســــتعادة الواقــــع، 
  .)٢٩(السالم

 األول/ تشــرين ٣١املعقــودة يف  ٤٤٠١ويف اجللســة   
 األمـني يف جدول أعمالـه تقريـر    اجمللس، أدرج ٢٠٠١ أكتوبر
ــام ــوبر تشـــرين ١١املـــؤرخ  العـ أدىل . و)٣٠(٢٠٠١ األول/أكتـ

__________ 

 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(  

 .٣٦ملرجع نفسه، الصفحة ا  )٢٨(  

(اجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة)؛  ٣٦املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٢٩(  
(نيجرييا)؛ والصـفحة   ٧، الصفحة S/PV.4392 (Resumption 1)و
(اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية)؛  ١٤(الــــيمن)؛ والصــــفحة  ٨

 (قطر). ١٥ والصفحة

  )٣٠(  S/2001/963. 
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ن أ جــاء فيــه ،)٣١(اجمللــس) ببيــان بالنيابــة عــن  أيرلنــداالــرئيس (
  :اجمللس

للسالم، وإلنشاء  هاإلعراب عن تأييده لنتائج مؤمتر عرت يكرر  
  ؛اجلمعية الوطنية االنتقالية واحلكومة الوطنية االنتقالية

مجيع األطراف إىل اإلحجام عن القيـام بأعمـال تقـوض     يدعو  
ويشدد على أن اسـتمرار عمليـة البحـث عـن حـل       ؛للسالم هعملية عرت

يتزعـزع بالتوصـل إىل    أن يواكبـها اهتمـام ال   على الصعيد الوطين جيـب 
  ؛تسويات سياسية حملية

ــرب   ــذهلا احلكومــة       يع ــتمرة الــيت تب ــود املس ــن تأييــده للجه ع
الوطنيــة االنتقاليــة لتعزيــز األمــن يف منطقــة مقديشــيو وتفعيــل اللجنــة       
الوطنيـة للمصـاحلة وتسـوية املمتلكــات، الـيت ينبغـي أن تكـون مســتقلة،       

  ؛يف امليثاق الوطين االنتقايل على النحو املتوخى
مجيــع الــدول واألطــراف الفاعلــة األخــرى إىل االلتــزام   يــدعو  

) املـؤرخ  ١٩٩٢( ٧٣٣التام حبظـر األسـلحة املفـروض مبوجـب القـرار      
يــدين بشـدة االعتــداء الــذي وقــع يف  ؛ و١٩٩٢كـانون الثاين/ينــاير   ٢٣
عتـداء  الوا ،تشرين األول/أكتوبر على مركز للشـرطة يف مقديشـيو   ١٣

ــع يف   ــذي وق ــع    ٢٧ال ــى جمم ــارس عل ــال حــدود  ”آذار/م ــاء ب يف  “أطب
ويطالـب   ؛ترتب على ذلك من اختطاف ملوظفني دولـيني  مقديشيو وما

  ؛بإحالة املسؤولني إىل العدالة
عـن قلقـه إزاء احلالـة اإلنسـانية يف الصـومال، ال سـيما        يعرب  

ــاكول، و    ــاي، وب ــة ب ــاطق اجلنوبي ــدويف املن ــل ، وحــريان بســبب  غي اخلل
  ؛املتوقع يف األمن الغذائي ونقص كمية األمطار

دعما لعمليـة   املبينةإىل األمني العام أن يتخذ اخلطوات  يطلب  
    .السالم يف الصومال

(اجللســة  ٢٠٠٢/مــارس آذار ٢٨املــؤرخ  املقــرر  
 ): بيان من الرئيس٤٥٠٢

 ١١املعقـــودة يف  )٣٢(٤٤٨٧يف جلســـة جملـــس األمـــن   
يف جــدول أعمالــه تقريــر    اجمللــسأدرج  ،٢٠٠٢/مــارس آذار

__________ 

  )٣١(  S/PRST/2001/30. 

 /مــارسآذار ١١املعقــودة كجلســة مغلقــة يف  ٤٤٨٦يف اجللســة   )٣٢(  
مناقشـة بنـاءة مـع وزيـر خارجيـة       اجمللـس ، أجرى أعضاء ٢٠٠٢

 .احلكومة الوطنية االنتقالية

ــام األمـــني ــؤرخ  العـ ــباط ٢١املـ ــار )٣٣(٢٠٠٢/فرباير شـ . وأشـ
، يف تقريــره، ضــمن مجلــة أمــور، إىل أنــه رغــم أن  العــام األمــني
للسـالم هـي أسـلم     عرتـه أن عمليـة  قـد أشـار إىل    األمـن  جملس

، إال أهنـا  أساس لتحقيق السالم واملصاحلة الوطنية يف الصـومال 
كان هناك تبـاين يف اآلراء فيمـا بـني الـدول     ، ومكتملةمل تكن 

األعضـــاء يف اهليئـــة احلكوميـــة الدوليـــة املعنيـــة بالتنميـــة بشـــأن 
ــة يف الصــومال.  ــه  غــري أن  املصــاحلة الوطني ــذي اختذت ــرار ال الق

قـد أعـاد تركيـز    بشأن الصومال  ، يف مؤمتر قمتها التاسع،اهليئة
يـث توصـلت   االهتمام على املصـاحلة الوطنيـة يف الصـومال، ح   

البلــدان املعنيــة يف اهليئــة إىل تفــاهم مشــجع بشــأن خطــوات       
تسـم القـرار الـذي اختذتـه اهليئـة      اوحمددة يتعني عليها اختاذهـا.  

بشــأن الصــومال باألمهيــة أيضــا ألهنــا ســلّمت فيــه بــأن توافــق    
أساسي للمضـي قـدما   أمر اآلراء بني البلدان اجملاورة للصومال 

ــات انتق  ــد.  يف التوصــل إىل ترتيب ــة للبل ــر مشولي ــة أكث وحــث  الي
أن علـى  والدول األخـرى يف املنطقـة   البلدان األعضاء يف اهليئة 

، وأعلـن أن  تسهم بشكل بّنـاء يف جهـود السـالم يف الصـومال    
تحقيـق تقـّدم، مبـا يف    لستبذل كل ما يف وسـعها   املتحدة األمم

اع، حاملـا  رتذلك عن طريق نشر بعثة لبناء السالم بعد انتهاء ال
 هعام القتراحـ الأييد . واستنادا للتح الظروف األمنية بذلكتسم

تشــكيل هــذه   ، فإنــه يعتــزم تشــكيل جلنــة أصــدقاء الصــومال   
التقيـيم  كمـا أفـاد كـذلك أن    . ويف نيويـورك اللجنة يف نـريويب  

احلالــة األمنيــة يف أن  قــد أكّــد األمــين املشــترك بــني الوكــاالت
 دى الطويـل. األمم املتحدة علـى املـ   بوجودال تسمح  مقديشو

ر الشــروع يف تنفيــذ ونظــرا لتلــك الظــروف، كــان مــن املتعــذ  
مــن الضــروري وشــدد علــى أن  برنــامج شــامل لبنــاء الســالم. 

بــني أصــدقاء الصــومال وجرياهنــا، وأن   تعزيــز وحــدة املقاصــد 
  قادة الصومال هم وحدهم من يستطيعون إهناء الرتاع.

__________ 

  )٣٣(  S/2002/189    ــان الرئاســي املــؤرخ  تشــرين ٣١املقــدم عمــال بالبي
 ).S/PRST/2001/30( ٢٠٠١ براألول/أكتو
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لك ممثلـو  ، وكـذ اجمللـس ويف اجللسة، أدىل ببيانات كل أعضـاء  
ــاد األورويب)  ــبانيا (باســــم االحتــ ــا، واألردن، وأســ ، )٣٤(إثيوبيــ

، وكينيـا،  )٣٥(واجلماهريية العربية الليبية، وجيبـويت، والصـومال  
  ومصر.

اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة  ورحب معظم املتكلمني باقتراح 
عقـد مـؤمتر للسـالم واملصـاحلة، وأعربـوا عـن تأييـدهم         بالتنمية

، ورحبــوا لحكومــة الوطنيــة االنتقاليــة ولللســالم  لعمليــة عرتــه
 األمـني إنشـاء جلنـة األصـدقاء، وشـاركوا      العـام  األمـني باعتزام 
ــام ــه القائـــل بـــأن   العـ ــومال هـــم وحـــدهم مـــن  رأيـ ــادة الصـ قـ

يستطيعون إهناء الرتاع. وأعربوا كـذلك عـن القلـق إزاء احلالـة     
ركـة  اإلنسانية، ودعوا الفصـائل الصـومالية إىل كفالـة حريـة ح    

ــهم.      مــوظفي املســاعدة اإلنســانية، فضــال عــن ســالمتهم وأمن
وأعـــرب املتكلمـــون أيضـــا عـــن القلـــق إزاء انتشـــار األســـلحة 
الصغرية يف الصومال وانتهاكات احلظر املفـروض علـى توريـد    

). ويف حـني دعـوا إىل   ١٩٩٢( ٧٣٣األسلحة مبوجب القـرار  
ات تعزيز احلظر، فقد اثنوا على مـا تركـه جتميـد أصـول شـرك     

من آثار على الصـعيدين اإلنسـاين واالجتمـاعي.     ‘‘الربكات’’
ــاة العواقـــب   ــع مراعـ ــدا ’’ومـ ــرية جـ ــول   ‘‘اخلطـ ــد أصـ لتجميـ

أن حتظـى  فقد أصـر ممثـل فرنسـا علـى      ،‘‘الربكات’’شركات 
الصيغة اليت قدمتها السلطات الصـومالية لرفـع جتميـد األصـول     

  .)٣٦(اجملمدة بالقبول
ية الليبيـة إن اجملتمـع الـدويل    وقال ممثل اجلماهريية العرب  
، ألنـه  املؤقتـة الوطنيـة  احلكومـة   ‘‘يصف إىل جانـب ’’جيب أن 

يف  للمجلــس غــري ذلــك، ألنــه ال وجــود للحيــاد   ‘‘ال خيــار’’
موقــف احليــاد يعــين تقويــة أمــراء احلــرب، أو   ذلــك الصــدد، ف
__________ 

إسـتونيا، وأيسـلندا، وبلغاريـا، وبولنـدا،     انضم إىل البيان كل من   )٣٤(  
وتركيـــــا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا، 

 وسلوفينيا، وقربص، والتفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا.

 .ليةاحلكومة الوطنية االنتقاكان الصومال ممثال بوزير خارجية   )٣٥(  

  )٣٦(  S/PV.4487 ٩، الصفحة. 

إشــعارهم ولــو بطريقــة غــري مباشــرة أن اجمللــس غــري معــين وأن 
  .)٣٧(البلدلياهتم احلربية يف بإمكاهنم مباشرة عم

وفيما يتعلـق باحلالـة األمنيـة، أعـرب معظـم املـتكلمني         
القائــل بــأن احلالــة األمنيــة يف  العــام األمــنيعــن تأييــدهم لــرأي 

على املـدى الطويـل،    املتحدة األمممقديشيو ال تسمح بوجود 
وهو ما أكده التقييم األمـين املشـترك بـني الوكـاالت، وأنـه ال      

لــك الظــروف الشــروع يف برنــامج لبنــاء الســالم يف  ميكــن يف ت
مرحلة ما بعد الرتاع. وعلـى العكـس مـن ذلـك، أعـرب عـدد       

تظـل  جيـب أال   املتحـدة  األمـم من املمـثلني عـن رأي مفـاده أن    
. وأعــرب ممثــل اجلمهوريــة  )٣٨(أمــراء احلــروب ألنشــطةرهينــة 

هنـاك حاجـة ماسـة لوضـع     العربية السورية عن رأي مفـاده أن  
حمددة بشأن الطريقـة الـيت ميكـن هبـا لألمـم املتحـدة        مقترحات

وفقا ملا طلبـه جملـس األمـن يف بيانـه      ،تقدمي املزيد من املساعدة
وهـو   -٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر عام  ٣١الرئاسي بتاريخ 

  .)٣٩(الرأي الذي ردده عدة متكلمني
إيفـاد بعثـة لبنـاء السـالم يف     ويف حني أيـد ممثـل فرنسـا      

فقــد شــدد  ،تســمح األحــوال األمنيــة بإيفادهــاالصــومال حاملــا 
مـن الضـروري أن يسـتمر تقيـيم األمـن يف مقديشـيو،        على أن

بشــكل خــاص، بانتظــام علــى أمــل أن يعطــى الضــوء األخضــر 
ودعـا   .)٤٠(قريبا لعودة األمـم املتحـدة، خصوصـا إىل العاصـمة    

__________ 

  )٣٧(  S/PV.4487 (Resumption 1) ١٠، الصفحة. 

  )٣٨(  S/PV.4487  (اجلمهوريـــة العربيــة الســـورية)؛   ٦و ٥، الصــفحتان
 S/PV.4487 (موريشـــــيوس)؛ و ١٢إىل  ١٠والصـــــفحات 

(Resumption 1) إىل  ٩(مصر)؛ والصـفحات   ٦و ٥، الصفحتان
 ة).(اجلماهريية العربية الليبي ١٢

  )٣٩(  S/PV.4487 (اجلمهوريـــة العربيــة الســـورية)؛   ٦و ٥تان ، الصــفح
 S/PV.4487 (موريشـــــيوس)؛ و ١٢إىل  ١٠والصـــــفحات 

(Resumption 1) ــاد    ٥إىل  ٢، الصــفحات ــم االحت ــبانيا باس (أس
 األورويب).

  )٤٠(  S/PV.4487١٠ ، الصفحة. 
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إىل إيفــــاد بعثــــة لتقصــــي احلقــــائق إىل   اجمللــــسممثــــل األردن 
  .)٤١(ف على جمريات األمور عن قربلوقوالصومال ل
وفيمــا يتعلــق باحلالــة األمنيــة، قــال ممثــل الصــومال إن     

ــد        ــيلة لتزوي ــدد املســارات ســيكون أفضــل وس اختــاذ هنــج متع
احلكومة الوطنية االنتقالية باملوارد واآلليـات الضـرورية لتعزيـز    

لضـمان  واألمن يف مقديشيو وغريها من املناطق يف الصـومال؛  
ارم لنظام العقوبات املتعلـق بالتـدفق غـري املشـروع     التطبيق الص
لإلبقـــاء علـــى اإلســـهام املتواصـــل للحملـــة ضـــد  ولألســـلحة؛ 
لإلبقــاء علــى الــدعم املقــدم للعمليــة الســلمية الــيت واإلرهــاب؛ 

إشـارة   وإرسال ،تدعمها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية
ال يف العمليـة  قوية ألمراء احلرب بأن عدم إسهامهم بشكل فّع

  .)٤٢(السلمية سيسفر عن تدابري عقابية حبقهم
وفيمــا يتعلــق بــاجلهود املبذولــة ملكافحــة اإلرهــاب،        

رحـــب ممـــثال أيرلنـــدا وأســـبانيا (الـــذي تكلـــم باســـم االحتـــاد  
بقيام احلكومـة الوطنيـة االنتقاليـة بإنشـاء قـوة عمـل       األورويب) 

احلكومـة  ن . وأشـار ممثـل كولومبيـا إىل أ   )٤٣(ملكافحة اإلرهاب
طلبــت مــن اجملتمــع الــدويل تقــدمي املســاعدة   الوطنيــة االنتقاليــة

ــة لضــمان       ــتمكن مــن إنشــاء اهلياكــل األساســية الالزم حــىت ت
  .)٤٤()٢٠٠١( ١٣٧٣االمتثال التام للقرار 

 /مــــارسآذار ٢٨املعقــــودة يف  ٤٥٠٢ويف اجللســــة   
 أدرج الــيت ُدعــي ممثــل الصــومال للمشــاركة فيهــا،       ،٢٠٠٢
املـؤرخ  تقرير األمني العام  أعمالهيف جدول أخرى  مرةاجمللس 
) ببيــان النــرويجالــرئيس ( وأدىل .)٤٥(٢٠٠٢ /فربايرشــباط ٢١

__________ 

  )٤١(  S/PV.4487 (Resumption 1) ٢، الصفحة. 

 .١٥الصفحة  املرجع نفسه،  )٤٢(  

  )٤٣(  S/PV.4487 (أيرلندا)؛ و ١٥، الصفحة S/PV.4487 (Resumption 

 (أسبانيا باسم االحتاد األورويب). ٣ ، الصفحة(1

  )٤٤(  S/PV.4487٨ ، الصفحة. 

  )٤٥(  S/2002/189. 

 أن، أمـــورجـــاء فيـــه، ضـــمن مجلـــة  ،)٤٦(بالنيابـــة عـــن اجمللـــس
 اجمللس:

وحيـث احلكومـة    ؛للسالم عرتهتأييده لعملية  يؤكد من جديد  
السياسـيني والتقليـديني يف    الوطنية االنتقالية والسلطات احمللية والزعمـاء 

جهـــد مـــن أجـــل إكمـــال عمليـــة الســـالم   كـــلالصـــومال علـــى بـــذل 
 ؛واملصاحلة، هبدف إنشاء حكومـة تشـمل مجيـع األطـراف يف الصـومال     

ويؤيد بقوة القرارات اليت اختذها اجتماع القمة التاسع للهيئة احلكوميـة  
 ١٤إليغــاد يف الدوليــة املعنيــة بالتنميــة (اإليغــاد) وجلنــة وزراء خارجيــة ا

بعقد مؤمتر للمصـاحلة الوطنيـة بشـأن الصـومال يف      ٢٠٠٢شباط/فرباير 
  ؛٢٠٠٢نريويب يف نيسان/أبريل 

األمــني العـام، مــن خــالل مستشـاره اخلــاص ومكتــب    يشـجع   
األمــم املتحــدة السياســي يف الصــومال، علــى أن يــدعم مبــادرة اإليغــاد    

  ؛بنشاط
وإمدادات الـذخرية  بقلق بالغ استمرار تدفق األسلحة  يالحظ  

  ؛إىل الصومال
على ضرورة القيام مبزيد من اجلهود ملكافحة اإلرهـاب   يؤكد  

أيلول/ســــبتمرب  ٢٨) املــــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧٣الــــدويل وفقــــا للقــــرار 
  ؛٢٠٠١

يــدعو وعــن قلقــه إزاء احلالــة اإلنســانية يف الصــومال،   يعــرب  
ء الــدول األعضــاء إىل االســتجابة علــى وجــه االســتعجال وبســخاء لنــدا 

  ؛٢٠٠٢األمم املتحدة املوحد املشترك بني الوكاالت لعام 
إىل األمــني العــام أن ينشــئ، دون مزيــد مــن التــأخري،    يطلــب  

  ؛صندوقا اسئتمانيا لبناء السالم يف الصومال
 يف االضطالع ببعثة عمل إىل املنطقة، تتألف من أعضـاء  يؤيد  

االتصـال املعـين    يؤيـد إنشـاء فريـق   ؛ واجمللس وموظفني من األمانة العامة
يرحــب بتعــيني وينســتون أ. ؛ وبالصــومال، ليعمــل يف نــريويب ونيويــورك

تامبان ممثال جديدا لألمني العام ورئيسا ملكتب األمـم املتحـدة السياسـي    
  .يف الصومال

ــؤرخ     ــرر املــ ــايو أيار ٣املقــ ــة  ٢٠٠٢/مــ (اجللســ
 )٢٠٠٢( ١٤٠٧القرار ): ٤٥٢٤

ــن      ــس األمـــ ــة جملـــ ــودة يف ٤٥٢٤يف جلســـ  ٣ املعقـــ
اليت ُدعي ممثـل الصـومال للمشـاركة فيهـا،       ،٢٠٠٢ /مايوأيار

__________ 

  )٤٦(  S/PRST/2002/8. 
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 ؛)٤٧(مشـروع قـرار   إىل) انتبـاه اجمللـس   سـنغافورة وجه الرئيس (
دون  باإلمجــاعوطُــرح مشــروع القــرار للتصــويت، واعتمــد     

ــه،  ٢٠٠٢( ١٤٠٧مناقشــة، بوصــفه القــرار   )، الــذي جــاء في
ــة    ، إذ يتصــرف مبوجــب الفصــل اجمللــس أن، أمــورضــمن مجل

  :السابع من امليثاق
إىل األمني العام أن يقـوم، يف غضـون شـهر واحـد مـن       يطلب  

اختاذ هـذا القـرار، مـن أجـل اإلعـداد إلنشـاء هيئـة مـن اخلـرباء، بإنشـاء           
يومــا، لكــي يــوايف  ٣٠فريــق خــرباء يتــألف مــن عضــوين، لفتــرة مــدهتا  

اجها اللجنة خبطة عمل تبني بالتفصيل املـوارد واخلـربة الفنيـة الـيت سـتحت     
هيئة اخلرباء، لتمكينها من مجع معلومات مستقلة عن انتـهاكات احلظـر   

مــن  ٥املفــروض علــى األســلحة واملعــدات العســكرية مبوجــب الفقــرة    
إىل رئــيس  يطلــب؛ و) وتعزيــز إنفــاذ هــذا احلظــر ١٩٩٢( ٧٣٣القــرار 

اللجنة أن حييل تقرير فريق اخلرباء، يف غضون أسبوعني من وروده، إىل 
سائر األفـراد والكيانـات ممـن يتصـل هبـم       حيثو للنظر فيه؛ جملس األمن

رئيس اللجنـة أو فريـق اخلـرباء علـى التعـاون التـام عـن طريـق تزويـدهم          
باملعلومــات ذات الصــلة وتيســري حتقيقــاهتم، ومــن بــني هــؤالء القــادة        
السياســيون والتقليــديون، وأعضــاء اجملتمــع املــدين، وأوســاط األعمــال،   

ــة،   ــاطة،    واملؤسســات املالي ــائر وكــاالت الوس ــاليون، وس والوســطاء امل
وشركات هيئات الطريان املدين، واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات 

    احلكومية الدولية، وهيئات التعاون إلنفاذ القانون الدويل؛
مجيــع الــدول، وال ســيما دول املنطقــة، أن تــوايف   مــنيطلــب   

هاكات احلظــر علــى  اللجنــة جبميــع املعلومــات املتاحــة لــديها عــن انتــ      
  إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقررو األسلحة؛

(اجللســـة  ٢٠٠٢/يوليـــه متوز ٢٢ املـــؤرخاملقـــرر   
 )٢٠٠٢( ١٤٢٥القرار ): ٤٥٨٠

ــن      ــس األمــ ــة جملــ ــودة يف  ٤٥٨٠يف جلســ  ٢٢املعقــ
يف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــسأدرج  ،)٤٨(٢٠٠٢متوز/يوليــه 

. وأشـــار )٤٩(٢٠٠٢ /يونيـــهحزيران ٢٧املـــؤرخ  العـــام األمـــني
__________ 

  )٤٧(  S/2002/507. 

ــة   )٤٨(   ــسيف جلســ ــة يف    ٤٥٦٥ اجمللــ ــة خاصــ ــودة كجلســ  ٣املعقــ
 األمــنيإىل إحاطــة مــن ممثــل  اجمللــس، اســتمع ٢٠٠٢ ليــه/يومتوز
 السياسي يف الصومال. املتحدة األممورئيس مكتب  العام

  )٤٩(  S/2002/709      ــيني املـــؤرخني ــال بالبيـــانني الرئاسـ ــدم عمـ  ٣١املقـ
 .٢٠٠٢ /مارسآذار ٢٨و ٢٠٠١ األول/أكتوبر تشرين

ــني ــام األم ــه  الع ــره، إىل أن ــيت بذلتــها    ، يف تقري ــود ال ــم اجله رغ
حكومة كينيا يف جمـال تنسـيق مبـادرة اهليئـة احلكوميـة الدوليـة       
املعنيـــة بالتنميـــة مـــن أجـــل عقـــد مـــؤمتر املصـــاحلة الوطنيـــة يف  
ــان       ــا ك ــؤمتر يف نيســان/أبريل كم ــذا امل ــد ه الصــومال، مل يعق

عمليـــة اهليئـــة احلكوميـــة الدوليـــة  ، دخلـــت وبالتـــايل متوقعـــا.
إلحــالل الســالم يف طريــق مســدود بســبب اخلالفــات القائمــة  

وشــدد علــى أنــه  بشــأن كيفيــة الشــروع يف املصــاحلة الوطنيــة.
ينبغــي جلــو عــدم الثقــة الــذي يبــدو ســائدا بــني بلــدان املنطقــة    

أن  . وأعرب عن أملـه وداخل الصومال أن يبدَّد بشكل عاجل
االتصــال املعــين بالصــومال منتــدى مفيــدا لتبــادل  يكــون فريــق 

املعلومات وتنسـيق جهـود صـنع السـالم يف أوسـاط األطـراف       
ندالع القتال وانعـدام  وأعرب عن استيائه ال الفاعلة اخلارجية.

، يف مقديشـــيو وغيـــدو يف األشـــهر األخـــرية، وخباصـــةاألمـــن 
  اإلنسانية ما تزال خطرية.األمنية احلالة  وأوضح أن

ــرئيس ( جللســة، ويف ا   ــاه اململكــة املتحــدة وجــه ال ) انتب
ــرار  إىلاجمللــــس  ــروع قــ ــرار   ؛)٥٠(مشــ ــروع القــ ــرح مشــ وطُــ

ــد   ــرار    باإلمجــاعللتصــويت، واعتم ــة، بوصــفه الق دون مناقش
 أن، أمــور)، الــذي جــاء فيــه، ضــمن مجلــة     ٢٠٠٢( ١٤٢٥

 مبوجب الفصل السابع من امليثاق: إذ يتصرفاجمللس، 

ينشئ، يف غضون شـهر واحـد مـن     إىل األمني العام أن يطلب  
تاريخ اختاذ هـذا القـرار، وبالتشـاور مـع اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار         

ــة خــرباء تشــكل مــن   ١٩٩٢( ٧٥١ ــرة   ٣)، هيئ شــهور  ٦أعضــاء لفت
يكون مقرها يف نريويب، هبدف توفري معلومات مسـتقلة عـن انتـهاكات    

  ؛حظر توريد األسلحة وكخطوة صوب إنفاذ احلظر وتعزيزه
مجيع األفراد اآلخرين والكيانات األخـرى الـذين تتصـل     ثحي  

هبم هيئة اخلرباء على التعاون الكامل معها بتوفري املعلومات ذات الصـلة  
ــة،       ــادات السياســية والتقليدي ــك القي ــا يف ذل ــا، مب ــاألمر وتيســري حترياهت ب
وأفراد اجملتمع املـدين وأوسـاط األعمـال، واملؤسسـات املاليـة والوسـطاء       

ون، وسائر وكاالت الوساطة، وشركات وهيئـات الطـريان املـدين،    املالي
واملنظمــات غــري احلكوميــة، واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، وهيئــات       

 التعاون يف جمال إنفاذ القانون الدويل؛
__________ 

  )٥٠(  S/2002/799. 
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إىل هيئة اخلرباء أن تقـدم يف هنايـة فتـرة واليتـها تقريـرا       يطلب  
  يطلـب و ر فيـه اجمللـس؛  هنائيا إىل جملس األمن، عـن طريـق اللجنـة، لينظـ    

 ٣١إلـى األمني العــام أن يــدرج، يف تقريـره املقبـل املتوقـع صـدوره يف     
األنشطة املنفـذة  عن  ، معلومات مستكملة٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر 

بصـورة   للتنسيق بني مبادرات بناء السالم اجلارية وللعمل على توسيعها
ان لتعزيـز القـدرات اإلداريـة    املساعدة والتعاون التقنيان املقدم؛ ومطّردة

التقـارير املقدمـة مـن الـدول إىل     ؛ ووالقضائية يف مجيـع أرجـاء الصـومال   
اللجنــة بشــأن التــدابري الــيت اختــذهتا هــذه الــدول لكفالــة التنفيــذ الكامــل  

 يقـرر و )؛٢٠٠٢( ١٤٠٧والفعال حلظر توريد األسلحة، وفقـا للقـرار   
  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.

 ٢٠٠٢األول/ديسـمرب   كانون ١٢ ملؤرخااملقرر   
 ): بيان من الرئيس٤٦٦٣(اجللسة 

ــن      ــس األمــ ــة جملــ ــودة يف  ٤٦٦٣يف جلســ  ١٢املعقــ
يف جدول أعماله  اجمللسأدرج  ،٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب 

ــر  ــنيتقريــ ــام األمــ ــؤرخ  العــ ــرين ٢٥املــ ــوبر تشــ  األول/أكتــ
بافتتــاح مــؤمتر  ، يف تقريــره،العــام األمــنيورحــب . )٥١(٢٠٠٢

تشـرين األول/أكتـوبر، يف    ١٥املصاحلة الوطنيـة الصـومالية يف   
ــاإلــدوريت جيــب علــى اجملتمــع الــدويل  وأشــار إىل أنــه  .، كيني
ــا ــدان    عموم ــاون مــع بل ــة  امواصــلة التع ــة الدولي ــة احلكومي هليئ

، وشـدد علـى   املعنية بالتنمية للحفاظ على مسار عملية السالم
 ون تقريـر إهنـاء  قادة الصـومال وحـدهم هـم الـذين يسـتطيع     أن 

من القضـايا احملوريـة يف الصـومال، انتشـار     الرتاع. وأوضح أن 
األســلحة وضــرورة نــزع الســالح مــن األشــخاص املســلحني،  
وأكثــــرهم مــــن الشــــباب، وإعــــادة إدمــــاجهم يف جمتمعــــاهتم 

اجملتمــع الــدويل، ، يف ذلــك الصــدد، ناشــدو كأعضــاء نــافعني.
يتعـــاونوا مـــع  وخاصـــة بلـــدان اهليئـــة، وكافـــة الصـــوماليني أن
ــذي      ــلحة ال ــر األس ــين حبظ ـــق اخلــرباء املع ــدأ فريـــ ــه يف ب أعمال

ــه.   ــاعدة لـ ــدموا املسـ ــريويب، وأن يقـ ــذلك إىل أن   نـ ــار كـ وأشـ
ــة نيالعــامل ــوا    علــى تقــدمي املعون ــا زال يواجهــون درجــة غــري  م

__________ 

  )٥١(  S/2002/1201 تشــرين ٣١الرئاســي املــؤرخ  املقــدم عمــال بالبيــان 
 ١٤٢٥)، وبـــــالقرار S/PRST/2002/30( ٢٠٠١ األول/أكتــــوبر 

)٢٠٠٢.( 

اختاذ إجـراءات متضـافرة   ، وحث على م األمناعدانمقبولة من 
إلفــالت مــن العقوبــة الــذي علــى الصــعيد الــدويل إلهنــاء هــذا ا

ــاالت       ــى الوكـ ــدي علـ ــن التعـ ــلحة مـ ــات املسـ ــن اجملموعـ ميكـ
مـا   املتحـدة  األمـم . وأكد أن اإلنسانية واإلمنائية وعرقلة عملها

نشر بعثة لبناء السـالم يف مرحلـة مـا بعـد     زالت على استعداد ل
  تسمح الظروف األمنية بذلك. أنالرتاع فور 

ثــــل الصــــومال ويف اجللســــة نفســــها، الــــيت ُدعــــي مم   
للمشــاركة فيهــا، أدىل الــرئيس (كولومبيــا) ببيــان بالنيابــة عــن  

  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٥٢(اجمللس
ــة يف    يعيــد تأكيــد   التزامــه بإجيــاد تســوية شــاملة ودائمــة للحال
  ؛الصومال

بإعالن إلدوريت باعتباره خطـوة هامـة صـوب بلـوغ      يرحب  
ــا    ــة يف إهن ــاة الشــعب     اهلــدف األمســى املتمثل ــف ووضــع حــد ملعان ء العن

يرحب باإلعالن املشترك الصـادر عـن األطـراف املشـاركة     ؛ والصومايل
  ؛٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ٢يف اجتماع مقديشيو يف 

دعم لعمليـة  املزيـد مـن الـ   علـى تقـدمي    الدول األعضـاء  يشجع  
  ؛املصاحلة الوطنية الصومالية

مــوظفي تقــدمي   االعتــداءات األخــرية الــيت اســتهدفت    يــدين  
يعـرب عـن قلقـه البـالغ إزاء     ؛ واملساعدة اإلنسانية واملدنيني يف الصومال

  ؛حالة املشردين يف الصومال
من مجيـع الـدول األعضـاء والكيانـات واألفـراد التقيـد        يطلب  

  ؛)١٩٩٢( ٧٣٣التام حبظر األسلحة الذي نص عليه القرار 
التحضـريية   إىل األمني العام أن يواصـل تنفيـذ األنشـطة    يطلب  

بشــكل متناســق يف امليــدان مــن أجــل إيفــاد بعثــة لبنــاء ســالم شــامل يف   
فتـــــرة مـا بعــد انتهـــــاء الصـراع يف الصــومال، حاملـا تسـمح األحــــوال       

  .األمنية بذلك

(اجللســة  ٢٠٠٣ /مــارسآذار ١٢املقــرر املــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٤٧١٨

 /مـــــارسآذار ١٢املعقـــــودة يف  ٤٧١٨يف اجللســـــة   
 العــام األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــس، أدرج ٢٠٠٣

__________ 

  )٥٢(  S/PRST/2002/35. 
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، يف العـام  األمـني . وأكـد  )٥٣(٢٠٠٣ /فربايرشـباط  ٢٦املؤرخ 
تقريـــره، أن اجملتمـــع الـــدويل واصـــل دعمـــه لعمليـــة املصـــاحلة  

ــة     ــدأت حتــت رعاي ــيت ب ــة الصــومالية ال ــة  الوطني ــة احلكومي اهليئ
نيـا. وأشـار إىل أن   (اإليغـاد) وبقيـادة كي   الدولية املعنية بالتنميـة 

املرحلــة األوىل مــن عمليــة املصــاحلة قــد انتــهت بتوقيــع إعــالن  
عهـد  ت، الـذي  ٢٠٠٢تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٧إلدوريت يف 

ــة أمــور أخــرى، بوقــف األعمــال     ــه املشــتركون، يف مجل مبوجب
القتاليــة وضــمان األمــن جلميــع العــاملني يف الشــؤون اإلنســانية 

دول خـط املواجهـة يف   ك علـى  . وأثـىن كـذل  والتنمية ومنشآهتا
قــــرارهم تشــــكيل آليــــة لرصــــد االمتثــــال إلعــــالن  لاإليغــــاد 
ــدوريت ــارة إىل إلـ ــع اإلشـ ــال  ، مـ ــتمرار انـــدالع األعمـ أن اسـ

القتالية حتركه منافسـات فرديـة بـني زعمـاء الفصـائل وأنشـطة       
. ويف تطـور اجيـايب، الحـظ    إجرامية وليس مسائل أوسع نطاقا

يف أوائـل كـانون   موا يف مقديشـيو،  أن الزعماء الصوماليني التز
وإعــادة فــتح   ، بوقــف أعمــال القتــال  ٢٠٠٢األول/ديســمرب 

بيـد أنـه نشـبت بعـد ذلـك أعمـال       امليناء واملطار يف مقديشـيو.  
وأنصـار بعـض الزعمـاء     تقتال خطرية اشتركت فيها امليليشيا

الذين وقعـوا هـم أنفسـهم إعـالن إلـدوريت واتفاقـات كـانون        
ــة ونتي األول/ديســـمرب. ــا زال جـ ــذلك، مـ ــاللـ ــاعدة  إيصـ املسـ

رغــم أن  اإلنســانية واإلمنائيــة األساســية يتــأثر بصــورة خطــرية، 
م األمــن الغــذائي املــزمن، الــذي أدى إىل معــدالت ســوء  اعــدان

مستوطنا يف أحناء مـن  أصبح تغذية مرتفعة بدرجة غري مقبولة، 
يف بعــض املنــاطق   تطــورتومــن ناحيــة أخــرى،    الصــومال.

منافـذ  ، ممـا وفـر   سـالم تقـوم علـى اجملتمـع احمللـي     بناء اللأنشطة 
أشـار إىل   . بيد أنهما حتقق من سالم لبناء على أساسلللفرص 

  .عدم القيام بذلك قد يؤدي إىل جتدد الصراع أن
__________ 

  )٥٣(  S/2003/231    ــان الرئاســي املــؤرخ  تشــرين ٣١املقــدم عمــال بالبي
 ).٢٠٠٢( ١٤٢٥، وبالقرار ٢٠٠١ األول/أكتوبر

ويف اجللسة نفسها، اليت ُدعي ممثل الصومال للمشـاركة فيهـا،   
، جــاء )٥٤(اجمللــسأدىل الــرئيس (كولومبيــا) ببيــان بالنيابــة عــن  

  :اجمللسفيه، ضمن مجلة أمور، أن 
ــرر   ــة يف     يكـ ــاحلة الوطنيـ ــة املصـ ــده الثابـــت لعمليـ ــد تأييـ تأكيـ
  ؛الصومال

إىل األطـــراف الصـــومالية التقيـــد بــــإعالن إلـــدوريت   يطلـــب  
    وتنفيذه؛

ــدعو   ــة      ي ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي ــة للهيئ ــة التابع ــة الفني اللجن
  ؛العمليةبالتنمية إىل مواصلة دورها الفعال يف تعزيز 

مجيـع األطـراف املعنيـة علـى املشـاركة الكاملـة يف جلـان         حيث  
  ؛املصاحلة الست

حيـث  ؛ وعن القلــق إزاء احلالـة اإلنسـانية يف الصـومال    يعــرب  
  ؛املساعدة اإلنسانية إيصالزعماء الصومال على تيسري 

ــام أن يواصــل األنشــطة التحضــريية يف     يطلــب   إىل األمــني الع
عثة لبناء السالم لفترة ما بعد الصراع يف الصومال مـا أن  امليدان إليفاد ب

  ؛تسمح بذلك الظــــروف األمنيــــة
تأكيــد التزامــه مبســاعدة األطــراف الصــومالية ودعــم       يكــرر  

  .وساطة اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية
ــرر    ــؤرخاملق (اجللســة  ٢٠٠٣ /أبريلنيســان ٨ امل

  )٢٠٠٣( ١٤٧٤القرار ): ٤٧٣٧
نيســان/أبريل  ٨املعقــودة يف  ٤٧٣٧ جلســة جملــس األمــن   يف

الـــيت ُدعـــي ممثـــل الصـــومال للمشـــاركة فيهـــا، وجـــه  ،٢٠٠٣
؛ وطُـــرح )٥٥(الـــرئيس (املكســـيك) االنتبـــاه إىل مشـــروع قـــرار 

مشــروع القــرار للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع دون مناقشــة      
الذي جاء فيـه، ضـمن مجلـة    )، ٢٠٠٣( ١٤٧٤بوصفه القرار 

ــور ــس، ا أن، أم ــن    إذ يتصــرفجملل مبوجــب الفصــل الســابع م
  امليثاق:

__________ 

  )٥٤(  S/PRST/2003/2. 

  )٥٥(  S/2003/408. 
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أن يعيــد إنشــاء هيئــة للخــرباء لفتــرة ســتة أشــهر تبــدأ يف  يقــرر  
موعد أقصاه ثالثـة أسـابيع مـن تـاريخ اعتمـاد القـرار، يكـون مقرهـا يف         

  ؛نريويب
مبــن فــيهم   ،إىل األمــني العــام أن يعــني أربعــة خــرباء     يطلــب  
  ؛الرئيس

العام كفالـة أن تتحلـى هيئـة اخلـرباء     إىل األمني  يطلب كذلك  
وأن يتيســر هلــا احلصــول علــى تلــك اخلــربة، يف   ،بــاخلربة الفنيــة الكافيــة

جماالت األسلحة ومتويلها، والطريان املدين، والنقل البحـري، والشـؤون   
  ؛اإلقليمية

من مجيـع الصـوماليني واألطـراف اإلقليميـة فضـال عـن        يطلب  
اجلهات الفاعلة الذين جرى االتصال املسؤولني احلكوميني وغريهم من 

  ؛هبم خارج املنطقة أن يتعاونوا على حنو كامل مع هيئة اخلرباء
إىل هيئـــة اخلـــرباء أن تقـــدم إىل اجمللـــس إحاطـــة عنـــد  يطلـــب   

  ؛منتصف فترة واليتها
ــرر   ــيس       يق ــا رئ ــة يقوده ــن اللجن ــة م ــة بعث ــد إىل املنطق أن يوف

  ؛اللجنة
اصــة دول املنطقــة، أن مجيــع الــدول، وخب يناشــد مــرة أخــرى   

ــد         ــر توري ــهاكات حظ ــن انت ــات املتاحــة ع ــع املعلوم ــة جبمي ــزود اللجن ت
يطلــب إىل املنظمــات اإلقليميــة وخاصــة االحتــاد األفريقــي،  و األســلحة؛

وجامعة الدول العربية، والدول اليت تتوافر لديها املوارد، إىل أن تساعد 
ة إىل تنفيـذ حظـر   األطراف الصـومالية ودول املنطقـة يف جهودهـا الراميـ    

  .توريد األسلحة تنفيذا كامال

 ٢٠٠٣تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١١املقــرر املــؤرخ   
 ): بيان من الرئيس٤٨٥٦(اجللسة 

 األمـــنيقـــدم  ،٢٠٠٣األول/أكتـــوبر  تشـــرين ١٣يف   
، أشار فيـه، ضـمن مجلـة    )٥٦(تقريرا عن احلالة يف الصومال العام

ومالية، حتـت رعايـة   عملية املصـاحلة الوطنيـة الصـ   أمور، إىل أن 
اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة، كرســت ســنة كاملــة  
تقريبــا مــن اجلهــود املتواصــلة ســعيا إىل التوصــل إىل حــل دائــم  

مــن خــالل مــؤمتر يف ذلــك  مبــاوشــامل للصــراع يف الصــومال، 
املصاحلة الوطنيـة الصـومالية املعقـود يف مباغـايت. بيـد أنـه علـى        

__________ 

  )٥٦(  S/2003/987    ــان الرئاســي املــؤرخ  تشــرين ٣١املقــدم عمــال بالبي
 ).S/PRST/2001/30( ٢٠٠١ األول/أكتوبر

ؤمتر مباغـايت مـن تقـدم، فقـد كانـت أوجـه       الرغم مما أحرزه مـ 
ــة نظــرا لوجــود خالفــات حــول مســألة      التقــدم األخــرى بطيئ
الفيدراليـــة وعالقــــة احلكومـــة االنتقاليــــة املقبلـــة بالســــلطات    

وزاد األمـر   .“صـوماليالند ”اإلقليمية واحمللية احلالية، ال سيما 
آب/  ٢٦تعقيــدا انتــهاء واليــة احلكومــة الوطنيــة االنتقاليــة يف   

ــاء   ٢٠٠٣أغســـطس  ــه ينبغـــي للـــدول األعضـ ــار إىل أنـ . وأشـ
الرئيسية، يف املنطقة وخارجهـا، أن ترصـد اجلهـود الـيت يبـذهلا      
القــادة الصــوماليون واللجنــة الفنيــة التابعــة للهيئــة احلكوميــة       
الدولية املعنية بالتنمية وتقـدمي الـدعم لتلـك اجلهـود للمسـاعدة      

ــايت ب   ــؤمتر مباغـ ــل مـ ــى أن يتكلـ ــل علـ ــامل.  يف العمـ ــاق شـ اتفـ
ورحب، يف ذلك السياق، بالتزام االحتاد األفريقي بإيفـاد بعثـة   
مراقبني عسـكريني إىل الصـومال لرصـد وقـف أعمـال القتـال.       
وأوضــح كــذلك اســتمرار الصــراع والعنــف داخــل الصــومال، 
ــدة،    ــه أنشـــطة وكـــاالت األمـــم املتحـ ــود عراقيـــل تواجـ ووجـ

مـن السـائدة يف   واجلهات الشـريكة هلـا، جـراء حالـة انعـدام األ     
أجــزاء عديــدة مــن البلــد. وقــال إن املنظمــات واألفــراد الــذين  
ــومال      ــائي يف الصـ ــاين واإلمنـ ــل اإلنسـ ــهم للعمـ ــوا أنفسـ كرسـ
ــادة       ــوا القـ ــأن حيّملـ ــدويل بـ ــع الـ ــداءهم إىل اجملتمـ ــون نـ يوجهـ
الصوماليني مسؤولية توفري الرفاه لشعوهبم، وأن حيكمـوا علـى   

ك. ورحــب، يف ذلــك مــدى شــرعية هــؤالء القــادة وفقــا لــذل  
 ٧٥١بقرار جلنـة جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار        السياق،

) القيام بزيـارة املنطقـة يف األسـابيع املقبلـة بغيـة تعزيـز       ١٩٩٢(
حظــر توريــد األســلحة. وأشــار إىل أن مكتــب األمــم املتحــدة  
ــم املتحــدة       ــابع لألم ــق القطــري الت السياســي للصــومال والفري

ــاء الســـالم تنفـــذ يف  يعكفـــان بنشـــاط علـــى وضـــع خ  طـــة لبنـ
  الصومال حاملا يتم التوصل إىل اتفاق هنائي يف املؤمتر.

 تشـــــــرين  ١١املعقـــــــودة يف   ٤٨٥٦ويف اجللســـــــة    
ــاين/نوفمرب ــل الصــومال للمشــاركة    ٢٠٠٣ الث ــيت ُدعــي ممث ، ال
 العـــام األمـــنييف جـــدول أعمالـــه تقريـــر  اجمللـــسفيهـــا، أدرج 
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ان بالنيابـــة عـــن ســـالف الـــذكر. وأدىل الـــرئيس (أنغـــوال) ببيـــ 
  :اجمللسجاء فيه أن  ،)٥٧(اجمللس

ــد    ــرر تأكيـ ــة يف     يكـ ــاحلة الوطنيـ ــة املصـ ــوي لعمليـ ــه القـ دعمـ
  الصومال؛
مجيــع القــادة الصــوماليني علــى املشــاركة يف اجتمــاع       حيــث  

  ؛٢٠٠٣القادة املزمع عقده يف كينيا يف تشرين الثاين/ نوفمرب 
دعم اهليئــة اجملتمــع الــدويل إىل مواصــلة بــذل جهــوده لــ  يــدعو  

  احلكومية الدولية املعنية بالتنمية؛
البلــدان املاحنــة إىل املســامهة يف العمليــة، ويف الصــندوق  يــدعو  

االستئماين لبناء السالم يف الصومال ونـداء األمـم املتحـدة املشـترك بـني      
  الوكاالت من أجل الصومال؛

ــرب   ــة اإلنســانية يف الصــومال،      يع ــالغ إزاء احلال ــه الب عــن قلق
و القادة الصوماليني إىل تسهيل إيصال املساعدة اإلنسانية، وتأمني ويدع

  سالمة مجيع موظفي املعونة الدوليني والوطنيني؛
على أن وضع برنامج شامل لبنـاء السـالم مهـم     يكرر التأكيد  

  بالنسبة ملرحلة ما بعد الصراع يف الصومال.
 ٢٠٠٣األول/ديسـمرب   كانون ١٦املؤرخ  املقرر  

 )٢٠٠٣( ١٥١٩القرار ): ٤٨٨٥(اجللسة 
ــن      ــس األمــ ــة جملــ ــودة يف  ٤٨٨٥يف جلســ  ١٦املعقــ

يف جدول أعماله  اجمللسأدرج  ،٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب 
موجهــة إىل  ٢٠٠٣تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٤رســالة مؤرخــة  

رئيس جملس األمن من رئيس جلنة جملـس األمـن املنشـأة عمـال     
اخلــرباء املعــين  )، حييــل هبــا تقريــر فريــق ١٩٩٢( ٧٥١بــالقرار 

وأوصــى فريــق اخلـــرباء، ضــمن مجلــة أمـــور،      .)٥٨(بالصــومال 
__________ 

  )٥٧(  S/2003/1035 ١٤٧٤، أحيل التقرير عمال بالقرار )٢٠٠٣.( 

  )٥٨(  S/2003/1035  ١٤٧٤مـن القـرار    ٧؛ أحيل التقرير عمال بـالفقرة 
)٢٠٠٣.(  

إنشـاء آليـة   باستمرار احلظر املفروض علـى توريـد األسـلحة، و   
لتحسـني فعاليـة احلظـر.     للرصد تتسم بقدر أكـرب مـن املنهجيـة   

كمــا دعــا الفريــق إىل حتســني التعــاون بــني املنظمــات الدوليــة    
دول األعضـاء، واألطـراف غـري    واإلقليمية ودون اإلقليمية، وال

احلكومية املعنية بإنفاذ احلظر املفروض علـى األسـلحة، وتقـدم    
ــدفق األســلحة ومعاجلــة مســألة       بتوصــيات هتــدف إىل كــبح ت

  القرصنة وأعمال اإلرهاب ضد السفن.
اليت ُدعي ممثل الصومال للمشاركة فيها،  لسة،اجليف و  

؛ وطُــرح )٥٩(راروجــه الــرئيس (بلغاريــا) االنتبــاه إىل مشــروع قــ
مشــروع القــرار للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع دون مناقشــة      

الذي جاء فيـه، ضـمن مجلـة    )، ٢٠٠٣( ١٥١٩بوصفه القرار 
ــور ــس،  أن، أم ــن    إذ يتصــرفاجملل مبوجــب الفصــل الســابع م

  امليثاق:
علـى التـزام مجيـع الـدول وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة          يشدد  

 ١٣٥٦)، والقــرار ١٩٩٢( ٧٣٣باالمتثــال علــى حنــو كامــل للقــرار     
  ؛)٢٠٠١(

يتكـون مـن   ، إىل األمني العــــام أن ينشئ فريقا للرصـد  يطلب  
ما يناهز أربعة خرباء لفترة ستة أشهر تبدأ يف أقرب وقت ممكن اعتبـارا  
من تـاريخ اعتمـاد القـرار ويكـون مقـره يف نـريويب، وتوكـل إليـه واليـة          

  ؛توريد األسلحة ينبغي أن تركز على االنتهاكات املستمرة حلظر
جبميــع الــدول يف املنطقــة واملنظمــات اإلقليميــة إنشــاء   يهيــب   

  مراكز تنسيق لتعزيز التعاون مع فريق الرصد وتيسري تبادل املعلومات؛
الــدول اجملــاورة إىل أن تقــدم إىل اللجنــة تقــارير فصــلية   يــدعو  

  .بشأن اجلهود اليت تبذهلا إلنفاذ حظر توريد األسلحة
__________ 

  )٥٩(  S/2003/1177. 

يف أنغوالاحلالة  -  ٤
 الثاين/ينـاير  كـانون  ١٨ الـيت أجريـت يف   داوالتامل  

   )٤٠٩٠(اجللسة  ٢٠٠٠


