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  احلالة يف الصومال -  ٣

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٥، املعقودة يف ٤٩١٥

ــاجليف    ــودة يف ، ٤٩١٥ة لســ ــباط/فرباير  ٢٥املعقــ شــ
تقريــر األمــني جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه  أدرج، ٢٠٠٤

ــومال، املـــ     ــن احلالـــة يف الصـ ــام عـ شـــباط/فرباير  ١٢ؤرخ العـ
ــار و .)١(٢٠٠٤ ــام أشـ ــني العـ ــره  األمـ ــاق أن إىل يف تقريـ االتفـ
التوصـل إليـه يف مشـاورة الزعمـاء الصـوماليني يف       جـرى الذي 

ــاً ي شــكلنــريويب  ؤمتر يف مــالتقــدم مــن  مزيــدبإتاحــة عــد خرق
الوقــت. لفتــرة مــن  املصــاحلة الوطنيــة الصــومالية الــذي توقــف 

ستنطوي علـى  النهائية من عملية املصاحلة التالية واملرحلة أن و
 ن ســيقومون اختيــار أعضــاء الربملــان الــوطين االنتقــايل، الــذي     

رئيس للفتــرة االنتقاليــة. وشــدد علــى أن الــانتخــاب م ببــدوره
حتسـينات يف احلالـة    ترافقـه اسـي جيـب أن   التقدم يف اال السي

ــة  ــى األرضاألمني ــذي  عل ــر ال ــدورهســ، األم ــنح إىل  يؤدي ب م
األمــني العــام أكـد  . كمــا ةة الالزمــاملصـداقي السياســي االتفـاق  

هليئـة احلكوميـة   يف ادول خـط املواجهـة   ضرورة أن تعمل  على
تضــييق شـقة اخلـالف فيمـا بينــها     علـى الدوليـة املعنيـة بالتنميـة    

تكلم بصـوت واحـد.   تـ ملية املصـاحلة الصـومالية، وأن   ع بشأن
جلنـة جملـس األمـن املنشـأة      الـيت قامـت ـا    أن البعثة وأشار إىل

) إىل املنطقـة يف  ١٩٩٢بشـأن الصـومال (   ٧٥١عمال بـالقرار  
) ٢٠٠٣( ١٥١٩واختـاذ القـرار    ٢٠٠٣تشرين الثـاين/نوفمرب  

د ظــر توريـــ حل التنفيــذ الكامــل  عــزم الــس علــى     قــد أظهــر  
 ١٥١٩ل. ووفقا لطلب الس يف القـرار  األسلحة إىل الصوما

مـن  يتألف  رصدلل اً، أعلن األمني العام أنه أنشأ فريق)٢٠٠٣(
__________ 

  )١(  S/2004/115  وCorr.1ــدم ــه   ان، مقـ ــذي أدىل بـ ــان الـ ــال بالبيـ عمـ
 ٢٠٠١تشـــــــرين األول/أكتـــــــوبر   ٣١يف  الـــــــس رئـــــــيس

)S/PRST/2001/30(.  

، ومـن املهـام   مقـره نـريويب   يكـون  سـتة أشـهر   ةأربعة خرباء ملد
 ميقــدتحلظــر األســلحة و نتــهاكاتاالالتحقيــق يف املوكلــة إليــه 

لكـي يتخـذ الـس    لحة حظر األسـ مبن يواصلون انتهاك قائمة 
العنـف يف  انتشار نعدام األمن وأن ا. وأفاد أيضا بتدابري إضافية

الـــيت صـــاحبت حماولـــة التـــوترات و البلـــدعديـــدة مـــن  جـــزاءأ
أن  علــىمــؤخرا يؤكــد الســيطرة علــى مــنطقيت ســول وســناج  

وينبغــي يف الصــومال.  ملــحضــروري والســالم الشــامل حتقيــق 
وف سـ  مأأن يعوا ب املسلحة مميليشياو نيلزعماء الصوماليل

عــــن االنتــــهاكات املســــتمرة حلقــــوق  يتحملــــون املســــؤولية 
  نسان.اإل

ــا    ــل الصــومال  ممودع وأدىل يف املناقشــة. للمشــاركة ث
مــا أورده يف مجلــة و ،)٢(ببيــان باســم الــس )الصــنيرئيس (الــ

  الس يف البيان أنه:

  لعملية املصاحلة الوطنية؛كرر تأكيد تأييده الراسخ   

ــ وأهـــاب   ملصـــاحلة ااملـــؤمتر  التوصـــل يفاألطراف الصـــومالية بـ
ــة تتــوفر هلــا أســباب البقــاء   يف الصــومال بالوطنيــة  إنشــاء حكومــة انتقالي

  والعمل من أجل التوصل إىل ترتيب أمين شامل؛

وأدان مــن يعرقلــون عمليــة الســالم، وأهــاب جبميــع الــدول          
   عملية السالم؛ااورة مواصلة مساعيها للمشاركة بصورة كاملة يف

دعم اهليئـة احلكوميـة   لـ اتمع الدويل مواصلة جهوده ب وأهاب  
 ،اجلهـات املاحنــة إىل اإلسـهام يف مـؤمتر املصـاحلة الوطنيــة     االدوليـة، ودعـ  

األمــم املتحــدة نــداء والصــندوق االســتئماين لبنــاء الســالم يف الصــومال و
  املشترك بني الوكاالت من أجل الصومال؛املوحد 

__________ 

  )٢(  S/PRST/2004/3. 
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نســانية يف الصــومال،  إزاء احلالــة اإل هعــن بــالغ قلقــ  وأعــرب   
 وكفالــة ،القــادة الصـوماليني تيســري إيصــال املسـاعدة اإلنســانية  وأهـاب ب 

  ؛املساعدةيف جمال تقدمي  الدوليني منهم والوطنيني سالمة مجيع العاملني

وأكــد مـــن جديــد اســـتعداده ملســاعدة األطـــراف الصـــومالية      
  .ودعم اهليئة احلكومية الدولية

  
ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ١٤، املعقودة يف ٥٠٠٣

ــة    ــودة يف  ٥٠٠٣يف اجللســــ ــه  ١٤املعقــــ متوز/يوليــــ
تقريــر األمــني يف جــدول أعمالــه األمــن  أدرج جملــس، ٢٠٠٤

األمـني العـام    . وأشـار )٣(٢٠٠٤حزيران/يونيـه   ٩العام املؤرخ 
لجنــة التيســري األخرييــن لتمــاعني أن نتــائج االجيف تقريــره إىل 
يف نـريويب،   املنعقـدين لهيئـة احلكوميـة الدوليـة    لالوزارية التابعة 

بـني وزراء خارجيـة اهليئـة املعنيـة     برهن وجود اتسـاق متجـدد   
ــج  تبــاعا وأنــه جيــبمبســألة املصــاحلة الوطنيــة يف الصــومال. 

ــي  ــقإقليمـ ــة التقـــيض لإذا  متسـ ــوفر أن يســـري لجنـ قيـــادة التـ
املرحلـة الثالثـة مـن عمليـة السـالم،      إجـراءات  خـالل  اسية سيال
مــؤمتر املصــاحلة الوطنيــة الصــومالية. وعــالوة علــى      اختتــام و

والـذي قدمـه   ، شهرين الذي يستغرق ذلك، فإن اإلطار الزمين
يشـكل ضـغطا   ، املـؤمتر  امتـ ختاحلكوميـة الدوليـة ال  يئة اهلوزراء 
ويـتعني علـى   قة. املنط وعلىعلى األطراف الصومالية ا استثنائي

عـدة قضـايا   أن يتوصـلوا إىل اتفـاق حـول    الصـوماليني   زعماءال
متنــازع عليهــا، وإىل تشــكيل حكومــة احتاديــة انتقاليــة شــاملة   

ــه   ــة متوز/يوليـ ــول ايـ ــومال حبلـ ــة  للصـ ــذلك اهليئـ ــث كـ . وحـ
 ،األفريقي، وجامعة الـدول العربيـة   واالحتاد ،احلكومية الدولية

اإلجــراءات ألمــن علــى النظــر يف جملــس اواالحتــاد األورويب، و
دعـم السـالم واملصـاحلة     مـن أجـل  اإلضافية اليت ميكـن اختاذهـا   

__________ 

  )٣(  S/2004/469لـس  عمال بالبيان الذي أدىل بـه رئـيس   مقدم ؛يف  ا
 .)S/PRST/2001/30( ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١

 بفعاليـة  جملس األمـن إن من شأن إشراك يف الصومال. الوطنية 
أن يـوفر احلـوافز املطلوبـة بشـدة يف هـذا      الرصـد  ق فريـ إنشـاء  و

أن يشــجع الــدالئل علــى اتمــع الــدويل أيضــا يــتعني . واــال
طقـة  يف املناملتباعـدة  بـني املواقـف    للتوفيـق  ت مـؤخراً اليت ظهـر 

أن حتظـى   عملية السـالم أريد لإذا دون اإلقليمية إزاء الصومال 
زاع املســـلح ـالعنـــف والنـــ ال يـــزالفـــرص النجـــاح. و بأقصـــى

ــاقم  يســهمان يف ــواطن تف يف الصــومال،  املوجــودةضــعف الم
فـإن  املسـاعدات،  وصـول   الـيت يعانيهـا   الرغم من القيود وعلى

ملختلـــف األزمـــات  تســـتجيب  اإلنســـانية  املعونـــةت وكـــاال
  متقلبة.اإلنسانية يف بيئات أمنية 

   عـــييف املناقشـــة.  للمشـــاركة ممثـــل الصـــومالوقـــد د
ــاوأدىل  ــان باســـم الـــس  )الـــرئيس (رومانيـ ــة و، )٤(ببيـ يف مجلـ

  أورده الس يف البيان أنه:  ما

ليـة املصـاحلة   لعم أعرب الـس مـن جديـد عـن تأييـده الثابـت        
  يف كينيا؛ الذي جتري أعماله ؤمتر املصاحلة الوطنية الصوماليةملالوطنية و

 ورحـــب ببـــدء املرحلـــة الثالثـــة مـــن مـــؤمتر املصـــاحلة الوطنيـــة   
هـا املبذولـة   جهودمواصـلة بـذل   مجيع األطـراف علـى   حث و الصومالية،

يف  نـــزاعالعمليــة واالتفــاق علــى حــل دائــم وشــامل لل إلحــراز تقــدم يف 
  حكومة احتادية انتقالية للصومال؛قامة الصومال وإ

من جديد على أنـه ينبغـي لألطـراف الصـومالية االلتـزام      وأكد   
تشــرين  ٢٧بــإعالن الــدوريت املتعلــق بوقــف األعمــال العدائيــة املــؤرخ  

، ودعــا األطــراف الصــومالية )٥(واإلســراع بتنفيــذه ٢٠٠٢األول/أكتـوبر  
ــل     ــل التوصـ ــن أجـ ــل مـ ــلة العمـ ــامل يف   إىل مواصـ ــين شـ ــب أمـ إىل ترتيـ

يعرقلون عملية السالم، وأكد من جديـد أن الـذين    من الصومال؛ وأدان
  زاع سوف يتحملون املسؤولية؛ـيصرون على ج ااة والن

__________ 

  )٤(  S/PRST/2004/24. 

  )٥(  S/2002/1359.املرفق ، 
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ورحب بقرار االحتاد األفريقي إيفاد بعثة استطالعية مـن أجـل     
  ؛تهيئة لنشر مراقبني عسكريني يف الصومالال

قلقــه البــالغ إزاء احلالــة اإلنســانية يف  مــن جديــد عــن   وأعــرب  
القادة الصوماليني إىل تيسري إيصـال املسـاعدة اإلنسـانية    دعا الصومال، و

ــدوليني     ــاملني الـ ــا وضـــمان ســـالمة مجيـــع العـ ــة إليهـ ــتد احلاجـ الـــيت تشـ
  املعونة.والوطنيني يف جمال 

  
ــرار    ــس    )٢٠٠٤( ١٥٥٨القــ ــذه جملــ ــذي اختــ الــ

 آب/ ١٧ املعقـــودة يف ٥٠٢٢يف جلســـته  األمـــن

    ٢٠٠٤  أغسطس

ــاجليف    ــودة يف ٥٠٢٢ة لسـ ــطس  ١٧، املعقـ آب/أغسـ
رســــالة مؤرخــــة يف جــــدول أعمالــــه الــــس  أدرج، ٢٠٠٤

مـن رئـيس اللجنـة املنشـأة     موجهـة   ٢٠٠٤آب/أغسطس  ١١
ــال بــالقرار   ــس  )١٩٩٢( ٧٥١عم حييــل ــا   ،إىل رئــيس ال

جبـه  مبو الفريـق قدم  تقرير فريق الرصد املعين بالصومال، الذي
  .  )٦(األسلحةتتعلق حبظر توريد توصيات 

ــرار   و   ــاه إىل مشــروع ق ــرئيس االنتب اعتمــد ؛ )٧(وجــه ال
ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ ، )٢٠٠٤( ١٥٥٨باإلمجـ

متصرفا مبوجب الفصـل السـابع مـن    الذي قرر الس مبوجبه، 
  منها: مجلة أمور ،امليثاق

ع اللجنـة املنشـأة   طلب إىل األمني العام أن يقوم، بالتشـاور مـ  ال  
يف و، ١٩٩٢أبريـل   نيسـان/  ٢٤املـؤرخ   )١٩٩٢( ٧٥١عمال بـالقرار  

فريق الرصـد علـى النحـو املشـار إليـه يف       بإعادة إنشاء ،يوما ٣٠غضون 
، علـى  ولفتـرة سـتة أشـهر    )،٢٠٠٣( ١٥١٩(ب) من القـرار   ٢الفقرة 

  الوالية التالية: أن تناط به
__________ 

  )٦(  S/2004/604لقـــــرار مـــــن ا ٦ر عمـــــال بـــــالفقرة التقريـــــ قـــــدم ؛
٢٠٠٣(  ١٥١٩.(  

  )٧(  S/2004/648.  

(أ) مــن  ٢  الفقــراتاحملـددة يف املهــام ة تنفيــذ واصـل م  (أ)  
  ؛)٢٠٠٣( ١٥١٩إىل (د) من القرار 

ــة     (ب)   ــات املتعلقــ ــتكمال املعلومــ ــيح واســ ــلة تنقــ مواصــ
مبشروع قائمة بأمساء األشخاص والكيانات الذين ينتهكون التدابري الـيت  

ــرار    ــدول األعضــاء وفقــا للق ) داخــل وخــارج  ١٩٩٢( ٧٣٣تنفــذها ال
الحتمـال أن يتخـذ الـس    الصومال وأمساء مؤيـديهم الناشـطني، حتسـبا    

تــدابري بشــأم يف املســتقبل وعــرض هــذه املعلومــات علــى اللجنــة علــى   
  النحو الذي تعتربه اللجنة مالئما ويف الوقت الذي تراه مناسبا؛

ــن        (ج)   ــه م ــا جيري ــى م ــاء عل ــدمي توصــيات بن مواصــلة تق
ن حتقيقات، بشأن التقريرين السابقني لفريق اخلرباء املعني عمـال بـالقراري  

) ٢٠٠٣( ١٤٧٤و  ٢٠٠٢متوز/يوليــه  ٢٢املــؤرخ ) ٢٠٠٢( ١٤٢٥
، وبنـــاء علـــى التقريـــر األول لفريـــق    ٢٠٠٣نيســـان/أبريل   ٨املـــؤرخ 

  ؛الرصد

مـــع اللجنـــة بشـــأن وضـــع     بشـــكل وثيـــق العمـــل   (د)  
ــام حلظــر       ــال الع ــدابري إضــافية لتحســني االمتث توصــيات حمــددة الختــاذ ت

  ؛توريد األسلحة

ــن   )ـ(ه   ــد الـــس، عـ ــة،  تزويـ ــق اللجنـ ــر بطريـ ــن تقريـ عـ
  أعاله.  وتقرير ائي يشمل مجيع املهام املشار إليهامنتصف املدة 

  
، ٥٠٦٤بيان صادر عن الرئيس يف جلسة جملس األمـن    

  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٦املعقودة يف 

 تشـــرين األول/ ٢٦يف  ، املعقــودة ٥٠٦٤ة لســ اجليف   

تقريـر األمـني    يف جدول أعمالـه ، أدرج الس ٢٠٠٤أكتوبر 
 أثـىن ويف حني  )٨(٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٨املؤرخ  العام

مـؤمتر املصـاحلة الوطنيـة     أحـرزه األمني العام على التقدم الـذي  
حـث القـادة الصـوماليني علـى      ،يف األسابيع األخرية الصومالية

الفرصة إلكمال العملية عن طريق انتخـاب رئـيس   هذه اغتنام 
__________ 

  )٨(  S/2004/804لـس  عمـال بالبيـان الـذي أدىل بـه رئـيس      قدم ؛يف  ا
 .)S/PRST/2001/30( ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١
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ــدع  ــدمي الـ ــايل، وتقـ ــة  انتقـ ــة االحتاديـ ــة إىل احلكومـ م حبســـن نيـ
 عـن ترحيبـه  أيضـا   وأعـرب تشـكيلها.  املقرر االنتقالية اجلديدة 

ستعداد االحتاد األفريقي بنشر مـراقبني يف الصـومال، وحـث    ال
االحتــــاد األفريقــــي،  بعثــــةدعم أن يــــاتمــــع الــــدويل علــــى 

ريح وإعـادة  زع السـالح والتسـ  ـنـ جوانبها املتعلقـة ب ذلك  يف مبا
ــريويب، اج. كمــا رحــب جبهــود  اإلدمــ ــة يف ن  التخطــيط اجلاري

والفريــق ومال األمــم املتحــدة السياســي للصــمكتــب  مبشــاركة
ــة،      ــة الصــومالية لتنســيق املعون ــم املتحــدة، واهليئ القطــري لألم

، وجهات أخـرى واملفوضية األوروبية، وجامعة الدول العربية 
رئـيس  بناء السـالم علـى النحـو املتـوخى يف بيـاين      لإطار لوضع 

ــوبر  ٣١ املـــؤرخنيجملـــس األمـــن  ــرين األول/أكتـ  ٢٠٠١تشـ
ــع أن ومــن  .)٩(٢٠٠٤شــباط/فرباير  ٢٥ و تفضــي هــذه  املتوق

ــن  جمموعــة ”صــياغة اجلهــود إىل  ــة م ــدابري املســاعدة  متكامل ت
وأشار كذلك إىل أنه يف هـذه املرحلـة مـن مراحـل      .“السريعة

جح أن مــن املــر، رز يف عمليــة الســالم يف الصــومالالتقــدم احملــ
إىل وبنـاء السـالم    إىل أداء دور متعاظم يفاألمم املتحدة تدعى 

من أجل مسـاعدة األطـراف الصـومالية علـى     تكثيف وجودها 
تنفيذ اتفاقها. ويف الوقت نفسـه، أعـرب عـن اعتقـاده بـأن أي      

ــاظم يف  ــومال  تعـ ــدة يف الصـ ــم املتحـ ــي دور األمـ ــتم ينبغـ أن يـ
ت مع احلكومة اجلديـدة.  تدرجييا، وأن يستند إىل نتائج احملادثا

جهـود   هرافقـ تجديـد أن التقـدم السياسـي جيـب أن      وأكد مـن 
تحقيق حتسن ملمـوس يف احلالـة   لمن جانب القادة الصوماليني 

  األمنية على أرض الواقع.  

وأدىل يف املناقشــة. للمشــاركة ممثــل الصــومال ودعــي   
يف و ،)١٠(الــسباســم ببيــان  )(اململكــة املتحــدةالــس رئــيس 

  ما أورده الس يف البيان أنه:لة مج
__________ 

  )٩(  S/PRST/2001/30  وS/PRST/2004/3.على التوايل ،  

  )١٠(  S/PRST/2004/38. 

قة وبيانــات رئيســـه بشــأن احلالـــة   أكــد جمـــددا قراراتــه الســـاب    
  الصومال؛  يف

ــوية      ــه بتسـ ــد التزامـ ــن جديـ ــد مـ ــة  وأكـ ــة للحالـ ــاملة ودائمـ شـ
  الصومال؛  يف

التقدم الـذي أحـرز مـؤخرا يف مـؤمتر املصـاحلة الوطنيـة       شاد بوأ  
  الصومالية يف نريويب؛

ــع إ    ــه يتطلـ ــال إنـ ــة يف   وقـ ــة انتقاليـ ــة احتاديـ ــكيل حكومـ ىل تشـ
  ؛املستقبل القريب

 الدولـة علـى اختـاذ    وشجع الربملـان االحتـادي االنتقـايل ورئـيس      
بالكفــاءة يتمتــع الختيــار رئــيس وزراء وجملــس وزراء  أخــرى خطــوات 

  والفعالية ووضع برنامج عمل وجدول زمين أوليني للفترة االنتقالية؛

عمليـة املصـاحلة   ل هادعملـ الدولية واملنظمات  الدولوأثىن على   
  الصومال؛يف الوطنية 

بـأن تـدعى األمـم املتحـدة إىل أداء     األمني العـام الـرأي    وشاطر  
  يف الصومال؛ إىل تكثيف تواجدهايف بناء السالم، و موسع دور

ــة         ــة للحكوم ــة مؤاتي ــة بيئ ــى يئ ــادة الصــوماليني عل وحــث الق
  املقبلة.االحتادية االنتقالية 

  

ادر عـــــن الـــــرئيس يف جلســـــة جملـــــس بيـــــان صـــــ  

ــن ــودة يف ٥٠٨٣ األمـ ــاين/  ١٩، املعقـ ــرين الثـ  تشـ

  ٢٠٠٤  نوفمرب

تشـرين   ١٩يب يف يف نريو املعقودة ،٥٠٨٣ة لساجليف   
أدىل ببيانـــات مجيــع أعضـــاء الـــس   )١١(٢٠٠٤ الثــاين/نوفمرب 
__________ 

ــن      انظــر الفصــل األول   )١١(   ــات ع ــن املعلوم ــد م ــى مزي للحصــول عل
  ن مقر األمم املتحدة.ماالجتماعات اليت تعقد بعيدا 
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ــا وممثلـــــو كـــــل  ــاوكين مـــــن جيبـــــويت وإثيوبيـــ ــا ونيجرييـــ  يـــ
  .كومية الدوليةوميسر اهليئة احل، )١٢(الصومالو

صـاحلة  وأثىن املتكلمون على التقدم احملرز يف عمليـة امل   
بانتخاب رئيس احلكومة االحتاديـة  رحبوا الوطنية الصومالية، و

 االنتقالية، وتشكيل الربملان الصـومايل وتعـيني رئـيس للـوزراء.    
لقـرار االحتـاد األفريقـي     موأعرب املتكلمون أيضـا عـن تأييـده   

  يف الصومال. نشر بعثة للمراقبة

أنـــه، علــى الـــرغم مــن هـــذه   إىل  ممثـــل كينيــا أشــار  و  
ــإناإلجنــازات ــة الســالم  ، ف ــة دقيقــة وتواجــه عملي حرجــة حال

قبـل أن  للغاية يف حتقيق استقرار احلالة األمنية داخل الصـومال  
اإلشــارة إىل التحــديات . وب)١٣(مقرهــا احلكومــة االحتاديــة تغــري
م واألمن يف مجيـع أحنـاء   لسالاحلاجة إىل استعادة ا تشكلهااليت 

ــدة   أشــار  ،الصــومال ــة اجلدي ــل الصــومال إىل أن احلكوم ال ممث
أي من أفـراد   أو منظمة أخرىجيشاً مدرباً، وال شرطة  متتلك

أن يتخــــذ طلــــب إىل الـــس  فقـــد  قـــوات األمـــن. لــــذلك،   
بنـاء السـالم، مبـا يف ذلـك نشـر      لبعثة  إلنشاءاخلطوات الالزمة 

يف املســـتقبل القريـــب. يف الصـــومال،  االســـتقرارتثبيـــت قـــوة 
الحتــاد ا اً قــد قــدم إىلرمسيــ اًطلبــقــال إن عــالوة علــى ذلــك، و

مــن  مكونــة   االســتقرار لتثبيــت  قــوة  بشــأن إنشــاء   األفريقــي  
 مــتكلمني ناشــد عــدة . و)١٤(جنــدي ٢٠ ٠٠٠إىل  ١٥ ٠٠٠

تحســني احلالــة لفــظ ســالم يف الصــومال حلبعثــة تأييــد الــس 
__________ 

، والتعاون الدويل والعالقات الربملانيـة  اخلارجية وزير جيبويت مثّل  )١٢(  
 التعـاون اإلقليمـي  وزيـر  كينيا ، ومثّل إثيوبيا وزير اخلارجيةمثّل و

ــا الشــرقية، ومثّــل   ألفريق مهوريــة ورئــيس  اجلرئــيس  الصــومالي
  الوزراء يف احلكومة االحتادية االنتقالية الصومالية.

  )١٣(  S/PV.5083 ٥، الصفحة. 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٤(  

بنـاء  ن إىل توسـيع دور  ون آخـر ومتكلمـ دعـا  ، بينمـا  )١٥(األمنية
  .)١٦(الصومال ألمم املتحدة يفاووجود السالم 

نشـر  الرئيسـي ل وأكد ممثل اململكة املتحدة أن الشـرط    
درجـــة مـــن االســــتقرار يف   اســـتعادة  يتمثـــل يف  كـــبرية  قـــوة  
مال. وحـىت يـتم حتقيـق هـذا اهلـدف، أعـرب عـن الـدعم         الصو

ــة لدة تــوفري أقصــى قــدر ممكــن مــن املســاع  ل ــة بعث لتابعــة ااملراقب
  .  )١٧(الحتاد األفريقيل

باســــم ببيــــان ة)، (الواليــــات املتحــــدالــــرئيس وأدىل   
  ما أورده الس يف البيان أنه:يف مجلة و، )١٨(الس

من جديـد قراراتـه السـابقة وبيانـات رئيسـه بشـأن احلالـة         أكد  
  يف الصومال؛

ائمـة للحالـة   شـاملة ود أكد مـن جديـد التزامـه بإجيـاد تسـوية      و  
  الصومال؛  يف

ــىن   ــة املصــاحلة       وأث ــؤخرا يف عملي ــذي أحــرز م ــدم ال ــى التق عل
  الوطنية الصومالية، وال سيما إنشاء الربملان االحتادي االنتقايل؛

احلكوميــة الدوليــة علــى وأثــىن علــى الــدول األعضــاء يف اهليئــة   
البلـــدان األخــرى واملنظمـــات الدوليـــة مــن أجـــل دعـــم   و، حنــو خـــاص 

  عملية املصاحلة الصومالية؛ ومساعدة

لتزام االحتاد األفريقي بتقـدمي املسـاعدة يف   الوأكد جمددا دعمه   
  العملية االنتقالية، ال سيما التخطيط لنشر بعثة يف الصومال؛

جلهود الـيت تبـذهلا   ادعم  جع البلدان واملنظمات املاحنة علىوش  
لـى العمـل داخـل    ع اقدراملقبلة لكفالة احلكومة الصومالية واملؤسسات 

  .إعمار الصومالإعادة الصومال، ومساعدا يف 
__________ 

 ).(كينيا ٥(جيبويت)، والصفحة  ٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  

ــا)؛ الصــفحة   ٩املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٦(   (أنغــوال)،  ١١(نيجريي
 (اجلزائر). ١٦-١٥والصفحتان 

 ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  

  )١٨(  S/PRST/2004/43.  
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ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٥آذار/مارس  ٧، املعقودة يف ٥١٣٥

شـباط/فرباير   ١٨قريـره املـؤرخ   األمني العام يف تذكر   
ــة الأن  )١٩(٢٠٠٥ ــة  عمليــ ــة الدوليــ ــة احلكوميــ ــلمية للهيئــ الســ

 لصـومال انتقاليـة يف ا لفترة  السلطةسفرت عن ترتيب لتقاسم أ
العمليــة أن هــذه  ومــع أن مــن الواضــحمخــس ســنوات. مــدا 

ــر مشــوالً األهــي الســلمية  ــا، فهــي   كث ــع  مــن نوعه تشــمل مجي
 فإنـه ال ميكـن القـول    ،الرئيسـية  الفصـائل  قـادة معظم والعشائر 

قـد   الصوماليف القتال  أنأو  ابأن السالم أو املصاحلة قد حتقق
يس احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة طلــب رئــإىل  روأشــا. توقــف

ســـالم مـــن االحتـــاد الحفظـــة مـــن  اًكـــبري اًعـــددبعـــد انتخابـــه 
تقاليـة علـى االنتقـال    سـاعدة احلكومـة االحتاديـة االن   ملاألفريقي 

علــــى أن اخليــــار  توافــــق يف اآلراء وظهــــور  ،إىل الصــــومال
الحتـــاد يوفـــدها اإنشـــاء قـــوة محايـــة األجـــدى قـــد يكـــون يف 

األمـم املتحـدة   ، فـإن  وبالتشاور مع االحتاد األفريقـي  .يريقاألف
. وأشار كـذلك إىل  هذه مايةاحلقوة لتخطيط المستعدة لدعم 

 يف معاجلـة موضـوع   حتادية االنتقاليةاحلكومة اال ه مع شروعأن

ــ ــي ل إىل الصــومال، اانتقاهل ــانينبغ ــى ســبيل  ع أن يســعى لربمل ل
ــة،  ــد إىل األولوي ــني اتفــاق عق ــع الفصــ ب ــع ائل ومجي قــادة مجي

والــــدخول فــــورا يف العدائيــــة عمــــال األوقــــف لامليليشــــيات 
لوقــف إطــالق  شــامل لتوصــل إىل اتفــاقل عاجلــةمفاوضــات 

استعداد لتقـدمي  األمم املتحدة على  طلب منها، فإن. وإذا رالنا
األمـني العـام   وأصـر  . تفـاق اال على هذااملشورة أثناء التفاوض 

توريد األسـلحة  على ظر احلاذ زيد من اجلهود إلنفاملبذل على 
 القـدرة علـى   نيعلـى أن حتسـ   أكـد الصـومال. و املفروض على 

 األمـن عمومـا   يـة مـن شـأما تعزيـز    إنفاذالرصد ووضع تدابري 
__________ 

  )١٩(  S/2005/89 ،لــس بالبيــان الــذي أدىل بــه رئــيس  عمــالً قــدميف  ا
 .)S/PRST/2001/30( ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١

ــه بدرجــة كــبرية  األمــن، مت  جملــسمــن ع يشــجبت . وأضــاف أن
مـن خالهلـا    باعتبارهـا آليـة تقـوم   رصـد  التنسـيق و ال إنشاء جلنـة 

تقــدمي بمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة   ظواملن البلــدان املاحنــة 
وحتـدث بالتفصـيل   احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة.   الدعم جلهود 

يف  فيهـا  األمـم املتحـدة   دورتتطلـب توسـيع   اـاالت الـيت    عن
ــب ــى     القري ــوي عل ــذي ينط ــالعاجــل ال ــم  ع يتوس ــب األم مكت

  .املتحدة السياسي للصومال

ــة    ــودة يف ٥١٣٥ويف اجللســـ ــارس آذار ٧، املعقـــ /مـــ
أدرج للمشــاركة فيهـــا،  ممثـــل الصــومال   الــيت دعــي  ، ٢٠٠٥
الــذكر. اآلنــف  تقريــر األمــني العــام هيف جــدول أعمالــالــس 
يف مجلــة و ،)٢٠(الــسباســم ببيــان  الــرئيس (الربازيــل) وأدىل 

  أورده الس يف البيان أنه:  ما

قرراتـه السـابقة بشـأن احلالـة يف الصـومال،      ممجيـع  جمـدداً   أكد  
. ٢٠٠٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٩املـؤرخ   الـس  سيما بيـان رئـيس  ال 

  التزامه بإجياد تسوية شاملة ودائمة للحالة يف الصومال؛تأكيد  وكرر

رحب بالتقدم احملـرز يف عمليـة املصـاحلة الوطنيـة الصـومالية،      و  
احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة؛    اجلهــود املتواصــلة الــيت تبــذهلا   ال ســيما 

االحتــاد األفريقــي واهليئــة احلكوميــة الدوليــة  يبــذهلا  الــيتهود اجلشــاد بــوأ
  دعما للحكومة االحتادية االنتقالية؛

للمسـاعدة  مـن جهـود   االحتـاد األفريقـي    دعمه ملا يبذلـه وكرر   
  ؛يف العملية االنتقالية يف الصومال

حــث مجيــع زعمــاء الفصــائل واملليشــيات الصــومالية علــى       و  
ــال   ــف األعم ــةوق ــا شــجع جع، وشــالعدائي ــة   هم، كم ــة االحتادي احلكوم

شـامل  اتفـاق  إىل مفاوضات فورية من أجـل التوصـل   على بدء االنتقالية 
يفضـي إىل نـزع السـالح     وقـف إطـالق النـار الشـامل    ل ميكن التحقق منه

  بصورة ائية؛
__________ 

  )٢٠(  S/PRST/2005/11 .  
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وأعرب عن امتنانه جلميع املاحنني الذين دعمـوا عمليـة السـالم      
ــى ة يف الصــومال، وشــجع اجلهــات املاحنــ   إعمــار يف إعــادة ســامهة املعل

  ؛نعاشهالصومال وإ

الـيت يشـترك يف رئاسـتها     التنسيقالرصد وورحب بإنشاء جلنة   
  املتحدة؛  احلكومة االحتادية االنتقالية واألمموزراء  رئيس

ورحــب بــاجلهود الــيت يبــذهلا مكتــب األمــم املتحــدة السياســي   
للحكومـة االحتاديـة   يف تنسـيق الـدعم املقـدم    القيـادي   دورهوبـ لصومال ل

تنفيــذ االتفاقــات الــيت مت التوصــل إليهــا يف مــؤمتر      مــن أجــل  االنتقاليــة 
  املصاحلة الوطنية؛

 ،الكامـــل لعمليـــة الســـالم يف الصـــومالجمـــددا تأييـــده  وأكـــد  
  .الصدد  ملساعدة يف هذابتقدمي اوالتزام األمم املتحدة 

  

ــرار    ــس    )٢٠٠٥( ١٥٨٧القــ ــذه جملــ ــذي اختــ الــ

ــن ــودة يف ٥١٤٢يف جلســته  األم  آذار/ ١٥، املعق

    ٢٠٠٥  مارس

آذار/مـــــارس  ١٥املعقـــــودة يف  ،٥١٤٢ة لســـــاجليف   
 ٨رســالة مؤرخــة    الــس يف جــدول أعمالــه   أدرج، ٢٠٠٥

موجهــة مــن رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــال  ٢٠٠٥آذار/مــارس 
ــالقرار  ــس  )١٩٩٢( ٧٥١ب ــيس ال ــر   حي ،إىل رئ ــا تقري  ــل ي

    .)٢١(بالصومال فريق الرصد املعين

يف املناقشـــة. للمشـــاركة ممثـــل الصـــومال وقـــد دعـــي   
اعتمـد   )٢٢(قـرار الرئيس (الربازيـل) االنتبـاه إىل مشـروع    ووجه 

ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ )، ٢٠٠٥( ١٥٨٧باإلمجـ
، متصرفا مبوجب الفصـل السـابع مـن    مبوجبه السقرر الذي 
  منها:أمور  مجلة، امليثاق

__________ 

  )٢١(  S/2005/153هـ  ٣قدم هذا التقرير عمـال بـالفقرة    ؛)مـن القـرار   ـ (
٢٠٠٤( ١٥٥٨.( 

  )٢٢(  S/2005/160.  

بإعـادة  يوما، ثالثني يف غضون يقوم طلب إىل األمني العام أن   
) ٢٠٠٤( ١٥٥٨مـن القـرار    ٣فريق الرصد املشار إليه يف الفقرة  إنشاء

  ملدة ستة أشهر؛

الترتيبــات املاليـــة   يضــع وطلــب كــذلك إىل األمــني العــام أن       
  الالزمة لدعم أعمال فريق الرصد؛

ــر      ــة أن تنظ ــب إىل اللجن ــس توصــيات   وأن وطل ــدم إىل ال تق
مبــا يف  ا،حتســني تنفيـذ حظــر توريــد األسـلحة واالمتثــال هلــ  بشـأن طــرق  

ذلك سبل تطوير قدرة بلدان املنطقة على تنفيذ حظـر توريـد األسـلحة،    
  واجهة استمرار االنتهاكات؛مل

يف قيـام  االقتضـاء،  حسب وطلب كذلك إىل اللجنة أن تنظر،   
، اأو إىل أي منــهم زيــارة إىل الصــومال واملنطقــةرئيســها ومــن يعينــهم، ب

ــام لــس علــى تصــميم ا إلظهــارعــن طريــق رئيســها،   حلظــر التنفيــذ الت
  األسلحة.

  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٤، املعقودة يف ٥٢٢٧

متوز/يوليــــــه  ١٤، املعقــــــودة يف ٥٢٢٧يف اجللســــــة   
الرسـالة   يف جـدول أعمالـه  مـرة أخـرى    أدرج الـس ، ٢٠٠٥

، )٢٣(وجهة من رئـيس اللجنـة  امل ٢٠٠٥/مارس آذار ٨املؤرخة 
حزيران/يونيــــه  ١٦تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ  وكــــذلك

٢٤(٢٠٠٥(  .  

أن مـــن األمهيـــة  ه إىلتقريـــريف األمـــني العـــام وأشـــار   
املؤسســات و ديــة االنتقاليــةاالحتاتنتقــل احلكومــة أن القصــوى 

ــومال االحتا ــة إىل الصــ ــة االنتقاليــ ــل   ديــ ــىت تكفــ ــتمرار حــ اســ
إال أن واتمـــع الـــدويل.  شـــعب الصـــوماللـــدى  تهايمصـــداق
ميكــن أن مــا  جــدل ومعارضــة مثــارأصــبحت نتقــال االخطــة 

__________ 

  )٢٣(  S/2005/153. 

  )٢٤(  S/2005/392 ،لـس  عمـال بالبيـان الـذي أدىل بـه رئـيس      قدميف  ا
 .)S/PRST/2001/30( ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١
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ــد مــن حــدة االنقســامات بــني    ــاطق. وأشــار  العشــائر وامليزي ن
يف الصــومال لــدخول زعمــاء حاجــة ماسـة   وجــودكـذلك إىل  

ــق  حــوار جــاد   ــق يف اآلراء بشــأن  ســعياً إىل حتقي القضــايا تواف
إىل احلكومـة   ه. وكرر األمني العام نداءباالنتقاللقة اهلامة املتع

بـــني اتفـــاق عقـــد إىل ليتوصـــال  ديـــة االنتقاليـــة والربملـــاناالحتا
العدائيـة  عمـال  األوقف على امليليشيات و لعشائرمجيع ا زعماء

 اتفـاق عقـد  إىل مباشـرة تفضـي   فورا والـدخول يف مفاوضـات   
دة علــى  األمــم املتحــ وقــال إن . لوقــف إطــالق النــار   شــامل

، كهــذااتفــاق الراميــة إىل عقــد املفاوضــات  ســاندةاســتعداد مل
رمبــا اآلخــرين. وأشــار كــذلك إىل أنــه  بالتعــاون مــع الشــركاء

يف اإلشــراف علــى مفيــدة  آليــةجلنــة التنســيق والرصــد  كانــت
ــة املســاعدة   ومــن الضــروري . وتوجيههــا إىل الصــومالاملقدم

ــتكمال عمليــة  ــها لكفالــة التصــ   تعزيــز اس  الســريعدي هيكليت
ــام   للمشــاكل. وجيــري التخطــيط   ــدم وســاق لقي ــى ق ــة عل اهليئ

فـاد بعثـة لـدعم السـالم     إيباحلكومية الدولية واالحتاد األفريقـي  
ــومال ــاد، يف الصـ ــو إال أن إيفـ ــة   اتأي قـ ــكرية أجنبيـ  إىلعسـ

احلظــر املفـروض علــى توريــد  اسـتثناء مــن  يتطلب ســالصـومال  
ــن. و   ــس األم ــن جمل ــر تقرأوضــح أحــدث  األســلحة م ــق ي لفري

حظـر توريـد األسـلحة     انتـهاكات  أن املعـين بالصـومال   الرصد
ىل البلـد.  إال تـزال تتـدفق    واملتفجرات مستمرة، وأن األسلحة

ــد     وأن األمــن يف الصــومال سيســتتب متامــا بإنفــاذ حظــر توري
األســـلحة، يف ظـــل حتســـني القـــدرة علـــى رصـــده وتطبيـــق       

  .  إنفاذه  تدابري

ــان وأدىل    ــرئيس (اليون ــا) ال ــسباســم ن ببي يف و )٢٥(ال
  :ما أورده الس يف البيان أنهمجلة 

__________ 

  )٢٥(  S/PRST/2005/32. 

 الـيت نشـأت مـؤخراً وبشـأن    اخلالفـات  بشـأن  أعرب عن قلقـه    
التــوتر فيمــا بــني القــادة الصــوماليني، ممــا يهــدد بقــاء املؤسســات   ازديــاد 

  االحتادية االنتقالية؛

ضـبط   درجـات مجيع القادة يف الصومال ممارسة أقصى وناشد   
  التوتر؛  خطوات فعالة لتخفيف حدةختاذ االنفس و

وحث املؤسسات االحتادية االنتقالية علـى أال تتـأخر يف وضـع      
  األمن واالستقرار؛ رساءخطة وطنية إل

ــى    ــة اإلنســانية عنصــر    أن وشــدد عل مــن عناصــر  حتســني احلال
  لعملية السالم واملصاحلة؛ ةساسياألدعم ال

مجيــع نســانية إىل اإل ةاملســاعد كفالــة إيصــال أنوأكــد جمــدداً   
ميـــدان الصــوماليني احملتـــاجني وتـــوفري الضــمانات لســـالمة العـــاملني يف   

 العاجلة الواقعـة علـى عـاتق    األولويات وااللتزاماتمن  املساعدة وأمنهم
  املؤسسات االحتادية االنتقالية؛

الصـومال مـن    سـاحل مؤخرا قبالة  استيائه ملا وقعوأعرب عن   
برنـامج األغذيـة العـاملي،    جانـب  مـن  اختطاف سـفينة كانـت مسـتأجرة    

  الغذائية لضحايا التسونامي؛وحمملة باملساعدات 

الكامل لعملية السـالم يف الصـومال والتـزام     دعمهوأكد جمددا   
 املبذولـة  لجهود اإلقليمية ودون اإلقليميـة لساعدة امل بتقدمياألمم املتحدة 

  لشأن.يف هذا ا
  

األمـن  الذي اختذه جملس  )٢٠٠٥( ١٦٣٠القرار   

ــته  ــرين  ١٤، املعقــــــودة يف ٥٢٨٠يف جلســــ تشــــ

  ٢٠٠٥األول/أكتوبر 

تشــــــــرين  ١٤، املعقــــــــودة يف ٥٢٨٠ة لســــــــاجليف   
رسـالة  ه الس يف جدول أعمالـ  أدرج، ٢٠٠٥األول/أكتوبر 

موجهــة مــن رئــيس  ٢٠٠٥تشــرين األول/أكتــوبر  ٥مؤرخــة 
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إىل رئيس الـس   )١٩٩٢( ٧٥١اللجنة املنشأة عمال بالقرار 
  .)٢٦(بالصومال ا تقرير فريق الرصد املعينيل حي

، )٢٧(نتباه إىل مشروع قـرار اال (رومانيا)س الرئيووجه   
 ١٦٣٠دون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار   واعتمــــد باإلمجــــاع  

، متصرفا مبوجـب الفصـل   مبوجبه السقرر  )، الذي٢٠٠٥(
  منها: أمور مجلة يثاق،املع من الساب

بإعـادة  يومـا،   ٣٠يف غضـون   يقـوم، طلب إىل األمني العام أن   
 )٢٠٠٤( ١٥٥٨مـن القـرار    ٣فريق الرصد املشار إليه يف الفقرة إنشاء 

  التالية:  الوالية ، على أن تناط بهستة أشهر ملدة

(أ)  ٣ احملـددة يف الفقــرات مــن املهــام  مواصـلة تنفيــذ   (أ)  
  )؛٢٠٠٥( ١٥٨٧القرار  منإىل (ج) 

ا فيهــــا مواصــــلة التحقيــــق يف مجيــــع األنشــــطة، مبــــ  (ب)  
األنشطة املتعلقة بالقطاعني املايل والبحري وغريمها من القطاعـات، الـيت   
مــن شــأا أن تــدر عوائــد تســتخدم الرتكــاب انتــهاكات حلظــر توريــد   

  األسلحة، وذلك بالتنسيق مع الوكاالت الدولية املعنية؛  

ــبل املســــتخدمة يف    (ج)   ــاء مجيــــع الســ ــلة استقصــ مواصــ
ــد   ــهاكات حلظــر توري ــل وطــرق     ارتكــاب انت ــن وســائط نق األســلحة م

  وموانئ حبرية ومطارات وغريها من املرافق؛  

ــة     (د)   ــات املتعلقــ ــتكمال املعلومــ ــيح واســ ــلة تنقــ مواصــ
والكيانات الذين ينتهكون التدابري الـيت   األشخاصمبشروع قائمة بأمساء 

ــديهم      ــدول األعضــاء داخــل الصــومال وخارجــه، وأمســاء مؤي تنفــذها ال
  ؛الناشطني

ــن      موا  )ـ(ه   ــه م ــا جيري ــى م ــاء عل ــدمي توصــيات بن صــلة تق
  حتقيقات، بشأن التقريرين السابقني لفريق اخلرباء؛

__________ 

  )٢٦(  S/2005/625٣التقريـر عمـال بـالفقرة     ، قدم هذا )مـن القـرار   ط (
٢٠٠٥( ١٥٨٧  .( 

  )٢٧(  S/2005/646. 

ــل   (و)   ــق  العم ــة  بشــكل وثي وضــع توصــيات  لمــع اللجن
حمـــددة الختـــاذ تـــدابري إضـــافية لتحســـني االمتثـــال العـــام حلظـــر توريـــد   

  ؛األسلحة

ميكــن فيهــا تعزيــز املســاعدة يف حتديــد اــاالت الــيت   (ز)  
  ؛األسلحة  تيسري تنفيذ حظر توريدعلى دول املنطقة  قدرات

ــة       (ح)   ــة، بإحاطـ ــق اللجنـ ــن طريـ ــس، عـ ــد الـ يف تزويـ
  ؛ء الفريقإنشا تاريخ يوما من ٩٠منتصف املدة يف غضون 

مـــن يومـــا  ١٥أقصـــاه ويف موعـــد ، الـــستزويـــد   (ط)  
  الس.  نظر فيهي ، بتقرير ائي كيانتهاء والية فريق الرصد

  
در عـــــن الـــــرئيس يف جلســـــة جملـــــس بيـــــان صـــــا  

ــن ــودة يف ٥٣٠٢ األمــ ــاين/  ٩، املعقــ ــرين الثــ  تشــ

    ٢٠٠٥  نوفمرب

ــة    ــودة يف ٥٣٠٢يف اجللسـ ــاين/  ٩، املعقـ ــرين الثـ  تشـ

تقريـر األمـني   يف جدول أعمالـه  الس أدرج ، ٢٠٠٥نوفمرب 
وذكــر  .)٢٨(٢٠٠٥تشــرين األول/أكتــوبر   ١١العــام املــؤرخ  
تقــدم يف عمليــة إحــراز بعــض ال أنــه مت يف تقريــرهاألمــني العــام 

 وعــودةوال ســيما فيمــا يتعلــق بتشــكيل  ،الســالم يف الصــومال
عمليـة السـالم    بيـد أن  املؤسسات االحتادية االنتقالية إىل البلد.

 ألن تباشــرال تـزال هشــة. وشــدد علــى األمهيـة والطــابع امللــح   

. وأعـرب األمـني   عملـها بفعاليـة   ملؤسسات االحتادية االنتقاليةا
م عن القلق من أن التوترات السياسية بني قادة املؤسسـات  العا

 ،اســـتعدادات عســـكريةب القيـــام أدت إىل االحتاديـــة االنتقاليـــة
تقــارير عــن زيــادة انتــهاكات وأشــار أيضــا إىل اســتمرار ورود 

الصـــوماليني القـــادة ودعـــا  ،علـــى األســـلحةاملفـــروض احلظـــر 
رات السياسـية  التـوت تفـاقم   إىل عدم اإلسـهام يف املنطقة وبلدان 

مــن بــالعنف أشــار إىل ضــرورة تفــادي التهديــد والعســكرية. و
__________ 

  )٢٨(  S/2005/642 ،لـس  عمـال بالبيـان الـذي أدىل بـه رئـيس      قدميف  ا
 .)S/PRST/2001/30( ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١
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 قـــادةال مـــن جديـــدمجيـــع األطـــراف املعنيـــة، وحـــث جانـــب 
. اروقف إطالق النـ شامل لالصوماليني على الدخول يف اتفاق 

املـوظفني  نقـل  االنتباه إىل األحداث الـيت أرغمـت علـى     ووجه
ل أيلول/ســبتمرب، يف أوائــالــدوليني لألمــم املتحــدة مــن جــوهر  

ملمـوس  حتسـن   املسؤولية األساسية عـن حتقيـق   وشدد على أن
يقــــع علــــى عــــاتق   يف احلالــــة األمنيــــة علــــى أرض الواقــــع    

  الصوماليني.  القادة

ــيس وأدىل    ــان (االحتــاد الروســي)  الــس رئ باســم ببي
  ما أورده الس يف البيان أنه:يف مجلة و ،)٢٩(الس

ــه     ــن قلق ــرب ع ــن  بشــأن البالغــ  أع ــؤخراً ع ــيت وردت م  ات ال
ــة   ــول األنشــطة العســكرية واخلطــب العدائي اللجــوء إىل  ، وأكــد عــدم قب

القـــوة العســـكرية كوســـيلة لتســـوية اخلـــالف الـــراهن داخـــل  اســـتعمال 
ــل اخلــاص      ــوي للممث ــده الق ــة. وأكــد تأيي ــة االنتقالي املؤسســات االحتادي

يف الصـومال،  لألمني العام يف جهوده الرامية إىل تيسـري العمليـة السـلمية    
  وشجع املبادرات الصومالية الداخلية اجلارية؛

وأكـد  لمؤسسـات االحتاديـة االنتقاليـة    ل تأييـده املتواصـل  وأكد   
ــد احلاجــة إىل    ــن جدي ــن واالســتقرار    م ــة لألم ــة وطني  جيــريوضــع خط

  االتفاق عليها؛

ــاد أدانو   ــدفق ازدي ــهاكات    اتت األســلحة إىل الصــومال واالنت
  إليها؛ على توريد األسلحة األمم املتحدةرضته الذي فاملستمرة للحظر 

وأعـــرب عـــن قلقـــه البـــالغ الزديـــاد حـــوادث القرصـــنة قبالـــة    
  سواحل الصومال؛

علـى كفالـة تيسـري    حث بقوة املؤسسات االحتاديـة االنتقاليـة   و  
العــاملني يف وأمــن اإلنســانية وتــوفري ضــمانات ســالمة إيصــال املســاعدة 

  جمال املعونة؛

ــارات مقتــل وأدان بأشــد الع   ــن الــوطنيني     ب أحــد مــوظفي األم
  تشرين األول/أكتوبر يف كيسمايو؛ ٣ألمم املتحدة يف التابعني ل

__________ 

  )٢٩(  S/PRST/2005/54. 

الصـــومال  يف ميةعمليــة الســل  لوأكــد جمــددا تأييــده الكامـــل ل     
  الصدد.  هذا  ملساعدة يفبتقدمي اوالتزام األمم املتحدة 

  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٥يف ، املعقودة ٥٣٨٧

ــؤرخ       ــره امل ــام يف تقري ــني الع  شــباط/ ٢١الحــظ األم

ــر  ــان عــدن يف    ،)٣٠(٢٠٠٦فرباي ــى بي ــع عل كــانون  ٥أن التوقي
ــاير  ــة، ٢٠٠٦الثاين/ين ــاق مشــجعة ل  أدى إىل يئ لمصــاحلة آف

 اديــة االنتقاليــة الصــومالية. ورحــببــني قــادة املؤسســات االحت
نتقــايل اال لربملــان االحتــاد  الــدورة األوىلعــن عقــد  عالن اإلبــ

شباط/فرباير. غـري أنـه أشـار     ٢٦يف بايدوا يف داخل الصومال 
ــة.     ــزال هشـ ــالم ال تـ ــة السـ ــل إىل أن عمليـ ــات وتتمثـ األولويـ

تشـمل وضـع    يف أـا  ات االحتاديـة االنتقاليـة  للمؤسسـ العاجلـة  
 ،املصـاحلة التشـجيع علـى   ، والـوطنيني  ألمن واالسـتقرار خطة ل

ــة اإلنســاين و الوضــعإىل حتســني واحلاجــة امللحــة   ــاة احلنوعي ي
األمن الغذائي حتـديات   وميثل تدهور وضعلشعب الصومايل. ل

أيضــا عواقــب سياســية  يــرجح أن تكــون هلــا   إنســانية خطــرية
ــبرية ــه  . ك ــود  وإميانــا من تــؤدي إىل املصــاحلة ســوف  بــأن جه
 إيصــال املســاعدات اإلنســانية، شــجع األمــن وإمكانيــة نيحتســ

املبذولـة مـن أجـل    جهـود  لل هدعمـ على مواصلة  اتمع الدويل
عقـد  حتقيق املصاحلة السياسية، وال سيما فيما يتعلـق بإعـداد و  

املتجــدد للهيئــة ورحــب بــااللتزام  ،الربملــان االحتــادي االنتقــايل
عمليــة الســالم يف لــدعم واالحتــاد األفريقــي  احلكوميــة الدوليــة

بيـان الرئاسـي   وفقا لألحكـام الـواردة يف ال   ها،الصومال، ودعا
ـــ  ــادر عـــن جمل ــه  ١٤س األمـــن يف الصـ إىل ” ٢٠٠٥متوز/يوليـ

ملؤسسـات  اخطـة تفصـيلية للبعثـة، بالتنسـيق الوثيـق مـع       وضع 
بصــورة عامــة اآلراء توافــق  ، وعلــى أســاساالحتاديــة االنتقاليــة
__________ 

  )٣٠(  S/2005/122 ،لـس  عمـال بالبيـان الـذي أدىل بـه رئـيس      قدميف  ا
  .)S/PRST/2001/30( ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١
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 إلرسـاء وطنيـة  متماشـية مـع خطـة    اخلطـة  على أن تكون هـذه  
مـن أجـل    ةضـروري  سـتكون أيضـاً  الـيت   )٣١(“األمن واالستقرار

  إصالح القطاع األمين يف الصومال.

آذار/مـــــارس  ١٥، املعقـــــودة يف ٥٣٨٧يف اجللســـــة   
أدرج ، للمشــاركة فيهـــا ممثـــل الصــومال  الــيت دعــي   ، ٢٠٠٦
  .املذكور أعاله تقرير األمني العام هيف جدول أعمالالس 

باســـــم ببيــــان   ني)(األرجنــــت  الــــس رئــــيس  وأدىل   
    ما أورده الس يف البيان أنه: يف مجلةو ،)٣٢(الس

ــة يف          ــابقة بشــأن احلال ــه الس ــه وقرارات ــع بيانات ــددا مجي أكــد جم
 ٢٠٠٥متوز/يوليـــه  ١٤ انرئيســـه املؤرخـــ وخباصـــة بيانـــا  الصـــومال، 

  :٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب   ٩ و

وشــجع مجيــع القــادة وأعضــاء املؤسســات االحتاديــة االنتقاليــة    
توافـق يف اآلراء   إىلاء حـوار شـامل و  جـر م إلجهـوده بـذل  على مواصلة 

إطار املؤسسات االحتادية االنتقالية ووفقا للميثاق االحتـادي االنتقـايل   يف 
  ؛٢٠٠٤يف شباط/فرباير  ذي اعتمدجلمهورية الصومال ال

 إىل حتقيـق  الدعوة يف عملـه الربملان االحتادي االنتقايل ب وأهاب  
  االنتقايل؛  اديامليثاق االحت بغية تطبيقالسالم واملصاحلة 

ــى      ــة عل ــة االنتقالي  مواصــلةوحــث أعضــاء املؤسســات االحتادي
وذلــك مــن قبيــل  ،تنظــيم أعمــاهلم مبــا يتفــق وامليثــاق االحتــادي االنتقــايل 

إطــارا ملعاجلــة املســائل  مبــا يــوفر تشــكيل جلــان مســتقلة وجلــان برملانيــة،  
  االنتقالية؛  يف الفترةموضع النـزاع املعقدة 

وضـع  للقيام، على حنـو عاجـل، ب  امللحة ورة الضروكرر تأكيد   
شـامالً  األمن واالستقرار تتضمن اتفاقـا   متفق عليها لترسيخ خطة وطنية

الســالمة  ، وخطــوات الســتعادةلوقــف إطــالق النــار ميكــن التحقــق منــه 
ــة و ــالح العامـ ــالح    إصـ ــزع السـ ــة نـ ــذ عمليـ ــة، وتنفيـ ــات األمنيـ املؤسسـ

  والتسريح وإعادة اإلدماج؛
__________ 

  )٣١(  S/PRST/2005/32. 

  )٣٢(  S/PRST/2006/11.  

األســــــلحة إىل الصــــــومال إمــــــدادات دفق تزايـــــد تــــــ وأدان   
ألمـم املتحـدة علـى توريـد     ا الـذي فرضـته  واالنتهاكات املستمرة للحظر 

ر مجيـع الـدول بالتزاماـا باالمتثـال علـى حنـو كامـل        األسلحة، كما ذكّـ 
ــرار    ــيت فرضــها الق ــدابري ال ــع    )١٩٩٢( ٧٣٣للت ــى اختــاذ مجي وحثهــا عل

  ؛منتهكيه  اخلطوات الالزمة حملاسبة

دعمـه الكامـل لعمليـة السـالم يف الصـومال      مـن جديـد    وأكد   
  .تقدمي املساعدة يف هذا الصددبورحب بالتزام األمم املتحدة 

  

الذي اختذه جملس األمـن   )٢٠٠٦( ١٦٧٦القرار   

ــته   أيـــــــار/ ١٠، املعقـــــــودة يف ٥٤٣٥يف جلســـــ

  ٢٠٠٦ مايو

ــاجليف    ــودة يف ٥٤٣٥ة لســــ ــايو  ١٠، املعقــــ أيار/مــــ
ــس أدرج  ،٢٠٠٦ ــال ــة   يف ج ــالة مؤرخ ــا رس  ٤دول أعماهل

ــايو  ــال      ٢٠٠٦أيار/م ــأة عم ــة املنش ــيس اللجن ــن رئ ــة م موجه
يل ا تقرير فريـق  إىل رئيس الس حي )١٩٩٢( ٧٥١بالقرار 

    .)٣٣(بالصومال الرصد املعين

االنتبـاه إىل مشـروع   (الكونغـو)  الـس   رئـيس ووجه   
 ١٦٧٦ودون مناقشـة بوصـفه القـرار     مد باإلمجاعاعت )٣٤(قرار

مبوجـب الفصـل    مبوجبـه، متصـرفا   الـس قرر الذي ) ٢٠٠٦(
  منها: أمور مجلةيثاق، املالسابع من 

طلب إىل األمـني العـام أن يقـوم، بالتشـاور مـع اللجنـة املنشـأة          
مـن تـاريخ اختـاذ     يومـا ثالثني يف غضون و) ١٩٩٢( ٧٥١عمال بالقرار 

مــن  ٣ الفقــرة فريــق الرصــد املشــار إليــه يف  هــذا القــرار، بإعــادة إنشــاء 
ــرار  ــتة أشــهر   )٢٠٠٤( ١٥٥٨الق ــدة س ــه   مل ــاط ب ــى أن تن ــة ، عل الوالي
  التالية:

__________ 

  )٣٣(  S/2006/229 ،    (ط) مـن القـرار    ٣قدم هذا التقريـر عمـال بـالفقرة
٢٠٠٥( ١٦٣٠.(  

  )٣٤(  S/2006/287. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 

 

11-02856 400/1582 
 

(أ)  ٣ ات مــنيف الفقــر حملـددة املهــام امواصـلة تنفيــذ    (أ)  
  )؛٢٠٠٥( ١٥٨٧القرار  يفإىل (ج) 

مواصــــلة التحقيــــق يف مجيــــع األنشــــطة، مبــــا فيهــــا   (ب)  
مها من القطاعـات، الـيت   األنشطة املتعلقة بالقطاعني املايل والبحري وغري

مــن شــأا أن تــدر عوائــد تســتخدم الرتكــاب انتــهاكات حلظــر توريــد   
  األسلحة، وذلك بالتنسيق مع الوكاالت الدولية املعنية؛

ــبل املســــتخدمة يف    (ج)   ــاء مجيــــع الســ ــلة استقصــ مواصــ
ــل وطــرق       ــن وســائط نق ــد األســلحة م ــهاكات حلظــر توري ارتكــاب انت

    من املرافق؛وموانئ حبرية ومطارات وغريها 

ــة     (د)   ــات املتعلقــ ــتكمال املعلومــ ــيح واســ ــلة تنقــ مواصــ
مبشروع قائمة بأمساء األشخاص والكيانات الذين ينتهكون التدابري الـيت  

ــرار    ــدول األعضــاء وفقــا للق ) داخــل وخــارج  ١٩٩٢( ٧٣٣تنفــذها ال
الصومال وأمساء مؤيـديهم الناشـطني، حتسـبا الحتمـال أن يتخـذ الـس       

يف املســتقبل، وعـرض هــذه املعلومـات علــى اللجنـة علــى    تـدابري بشـأم   
  النحو الذي تعتربه اللجنة مالئما ويف الوقت الذي تراه مناسبا؛

ــن        )ـ(ه   ــه م ــا جيري ــى م ــاء عل ــدمي توصــيات بن مواصــلة تق
بنـاء علـى التقريـرين    حتقيقات، بشأن التقريرين السابقني لفريق اخلرباء، و

  ؛لفريق الرصدالسابقني 

ــل ب  (و)   ــة لوضــع توصــيات     العم ــق مــع اللجن شــكل وثي
حمـــددة الختـــاذ تـــدابري إضـــافية لتحســـني االمتثـــال العـــام حلظـــر توريـــد   

  األسلحة؛  

املســاعدة يف حتديــد اــاالت الــيت ميكــن فيهــا تعزيــز    (ز)  
  األسلحة؛    قدرات دول املنطقة على تيسري تنفيذ حظر توريد

ــة يف       (ح)   ــة، بإحاطـ ــق اللجنـ ــن طريـ ــس، عـ ــد الـ تزويـ
  يوما من تاريخ إنشاء الفريق؛ ٩٠صف املدة يف غضون منت

تزويد الس، عن طريق اللجنـة، ويف موعـد أقصـاه      (ط)  
يوما من انتهاء والية فريق الرصد، بتقرير ـائي يغطـي مجيـع املهـام      ١٥

  املبينة أعاله، كي ينظر فيه الس.  
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٣يف ، املعقودة ٥٤٨٦

متوز/يوليــــــه  ١٣، املعقــــــودة يف ٥٤٨٦يف اجللســــــة   
رئـيس  أدىل ، للمشاركة فيهاممثل الصومال دعي  اليت، ٢٠٠٦
ــان  )(فرنســاالــس  مــا أورده يف مجلــة و ،)٣٥(الــسباســم ببي

  الس يف البيان أنه:

ــذي     ــاق الــ ــوم يف  رحــــب باالتفــ ــه يف اخلرطــ ــل إليــ مت التوصــ
  اإلسالمية؛  نيه بني احلكومة االحتادية االنتقالية واحملاكمحزيران/يو  ٢٢

االخنـراط  احلـوار علـى   هذا يف املشاركة حث مجيع األطراف و  
  احملادثات؛  منالتالية بناءة يف اجلولة يف السعي بطريقة 

ــانية   و   ــة اإلنسـ ــالغ إزاء احلالـ ــه البـ ــن قلقـ ــرب عـ ــدهورة أعـ  املتـ
  الصومال؛  يف

ادية االنتقالية والربملـان االحتـادي   احلكومة االحت بنجاحورحب   
علــى اعتمــاد اخلطــة  ٢٠٠٦حزيران/يونيــه  ١٤االتفــاق يف يف  االنتقــايل

  لصومال؛ا  يفالوطنية لتحقيق األمن واالستقرار 

علــى تعــديل حمــدود إدخــال وأعــرب عــن اســتعداده للنظــر يف    
ــة      ا ــتمكني املؤسســات االحتادي ــد األســلحة ل ــى توري ــروض عل حلظــر املف

ــةاالنتقا ــة مســتدام   ،لي ــى أســاس عملي قطــاع ال، مــن تطــوير  ة للســالمعل
ــين ــومال ول األمــ ــاء لصــ ــى   بنــ ــادرة علــ ــة قــ ــات وطنيــ ــة مؤسســ معاجلــ

  .يةاألمن  ملسائلا
  

__________ 

  )٣٥(  S/PRST/2006/31. 
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الذي اختذه جملس األمـن   )٢٠٠٦( ١٧٢٤القرار   

 تشرين الثـاين/  ٢٩، املعقودة يف ٥٥٧٥يف جلسته 

    ٢٠٠٦نوفمرب 

ــاجليف    ــودة يف  ،)٣٦( ٥٥٧٥ة لســـ ــرين  ٢٩املعقـــ تشـــ
ــاين/نوفمرب  ــيت دعــي ، ٢٠٠٦الث ــل الصــومال   ال للمشــاركة ممث

ــا، ــس  فيهــ ــدول أعمالــــ أدرج الــ ــة   هيف جــ ــالة مؤرخــ رســ
موجهــة مــن رئــيس اللجنــة   ٢٠٠٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢١

) إىل رئـيس الـس حييـل    ١٩٩٢( ٧٥١ة عمـال بـالقرار   املنشأ
  .  )٣٧(بالصومال عينا تقرير فريق الرصد امل

االنتبـاه إىل نـص مشـروع     (بريو)الس يس رئووجه   
مد باإلمجاع ودون مناقشة بوصـفه  اعت، )٣٨(قرار مقدم من قطر

، متصـرفا  مبوجبـه  الـس قـرر   ، الـذي )٢٠٠٦( ١٧٢٤القرار 
    منها: أمورمجلة  ،امليثاقمبوجب الفصل السابع من 

طلب إىل األمـني العـام أن يقـوم، بالتشـاور مـع اللجنـة املنشـأة          
ويف غضون ثالثني يومـا مـن تـاريخ اختـاذ      )١٩٩٢( ٧٥١بالقرار  عمال

ــق ا   ــاء فريـ ــادة إنشـ ــرار، بإعـ ــذا القـ ــرة  هـ ــه يف الفقـ ــار إليـ ــد املشـ  ٣لرصـ
ــن ــرار  مـ ـــ ٢٠٠٤( ١٥٥٨القـ ــدة س ــه   ) ملـ ــاط بـ ــى أن تنـ ــهر، علـ تة أشـ

  التالية:  الوالية

(أ) إىل (ج)  ٣مواصلة تنفيذ املهام يف الفقـرات مـن     (أ)  
  )؛  ٢٠٠٥( ١٥٨٧من القرار 

مواصــلة التحقيــق، بالتنســيق مــع الوكــاالت الدوليــة    (ب)  
املعنيـة، يف مجيـع األنشــطة، مبـا فيهـا األنشــطة املضـطلع ـا يف القطــاعني       

__________ 

ــة   )٣٦(   ــة يف   ٥٥٣٥يف اجللســـــــ ــة خاصـــــــ ــودة كجلســـــــ ، املعقـــــــ
آلراء مـع وزيـر   اأعضاء الس ، تبادل ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٥

ــا    ــة كيني اخلارجيــة والتعــاون الــدويل يف الصــومال ووزيــر خارجي
 لهيئة احلكومية الدولية.ي لاروزاللس اورئيس 

  )٣٧(  S/2006/913 ،    (ط) مـن القـرار    ٣قدم هذا التقريـر عمـال بـالفقرة
٢٠٠٦( ١٦٧٦.( 

  )٣٨(  S/2006/921. 

املايل والبحري وغريمهـا مـن القطاعـات، الـيت مـن شـأا أن تـدر عوائـد         
    تستخدم الرتكاب انتهاكات حلظر توريد األسلحة؛

وســـائط النقـــل والطـــرق مواصـــلة استقصـــاء مجيـــع   (ج)  
واملــــوانئ واملطــــارات وغريهــــا مــــن املرافــــق املســــتخدمة يف ارتكــــاب 

    انتهاكات حظر توريد األسلحة؛

ــة     (د)   ــات املتعلقــ ــتكمال املعلومــ ــيح واســ ــلة تنقــ مواصــ
مبشــروع قائمــة بأمســاء األفــراد والكيانــات الــذين ينتــهكون التــدابري الــيت  

  على اللجنة؛ تنفذها الدول األعضاء وعرض هذه املعلومات

ــن        (هـ)   ــه م ــا جيري ــى م ــاء عل ــدمي توصــيات بن مواصــلة تق
حتقيقات، بشـأن التقريـرين السـابقني لفريـق اخلـرباء وبنـاء علـى التقـارير         

  السابقة لفريق الرصد؛

ل وثيــــق مــــع اللجنــــة علــــى وضــــع  العمــــل بشــــك  (و)  
  ؛حمددة  توصيات

 ميكــن فيهــا تعزيــزاملســاعدة يف حتديــد اــاالت الــيت   (ز)  
  ؛تيسري تنفيذ حظر توريد األسلحةعلى املنطقة  ات دولقدر

تزويد الس، عـن طريـق اللجنـة، بإحاطـة منتصـف        (ح)  
  يوما من تاريخ إنشاء الفريق؛ ٩٠املدة يف غضون 

تزويــد جملــس األمــن عــن طريــق اللجنــة، ويف موعــد    (ط)  
يوما من انتهاء والية فريق الرصد، بتقرير ـائي يغطـي مجيـع     ١٥أقصاه 

  ملهام املبينة أعاله، كي ينظر فيه الس.ا
  

الذي اختذه جملس األمـن   )٢٠٠٦( ١٧٢٥القرار   

 كــانون األول/ ٦، املعقــودة يف ٥٥٧٩يف جلســته 

    ٢٠٠٦  ديسمرب

ــة يف    ــودة يف ، ٥٥٧٩اجللســـــــ ــانون  ٦املعقـــــــ كـــــــ
يانـات ممثلـو الكونغـو    ببفيهـا  أدىل اليت ، ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

والواليــــات املتحـــــدة   ملتحــــدة زانيا اـوقطــــر ومجهوريــــة تنــــ   



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 
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مشـروع  االنتبـاه إىل  الـس (قطـر)    رئيسوجه ، )٣٩(األمريكية
 الكونغــــوو وغانــــا زانيا املتحــــدةـمجهوريــــة تنــــقــــرار قدمتــــه 

ــات املتحــدة األمريكيــة  و ــد، )٤٠(الوالي باإلمجــاع بوصــفه   اعتم
، متصـرفا  مبوجبـه  الـس قـرر   ، الـذي )٢٠٠٦( ١٧٢٥القرار 

  :منها ، مجلة أمورامليثاقمن  مبوجب الفصل السابع

والـدول  املعنيـة بالتنميـة   لهيئـة احلكوميـة الدوليـة    لأذن يقرر أن   
 األعضـاء يف االحتـاد األفريقـي بإنشـاء بعثـة محايـة وتـدريب يف الصـومال        
يستعرض جملس األمن واليتها بعد فترة أولية مدا سـتة أشـهر يف ضـوء    

  إحاطة تقدمها اهليئة؛

بعثـة حفـظ السـالم    لنشـر  الخطـة   حتديـدا ما نصـت عليـه    وأيد  
قــوات لصــومال املتامخــة لالــدول مــن أال تنشــر للهيئــة احلكوميــة التابعــة 

  الصومال؛  يف

ــرة  وقـــرر أن التـــدابري املفرو   ــة مبوجـــب الفقـ ــرار  ٥ضـ مـــن القـ
ــيلها) ١٩٩٢( ٧٣٣ ــوارد تفصــ ــرتني  والــ ــرار  ٢و  ١يف الفقــ ــن القــ مــ

واملعــــدات  علــــى إمــــدادات األســــلحة ) لــــن تســــري٢٠٠٢( ١٤٢٥
ــدريب   ــين العســكرية والت ــة  الف ــى ســبيل  واملســاعدة التقني  املخصصــة عل

؛ وشـجع الـدول األعضـاء علـى تـوفري املـوارد املاليـة        القـوة صر لـدعم  احل
  تابعة للهيئة.السالم اللبعثة حفظ 

ــع األطــراف  وبعــد التصــويت، شــجع املتكلمــون      مجي
ل ىل تسوية سياسـية سـلمية مـن خـال    الصومالية على التوصل إ

ــة احلاجــة إىل الــدعم الــدويل   علــى واشــامل وشــددحــوار  لبعث
  .اجلديدة اهليئة احلكومية الدولية

ــرب و   ــوة   اعت ــات املتحــدة نشــر ق ــل الوالي ــة ممث يف إقليمي
. وأشـار إىل أنـه يف حـني    النــزاع نـع  مللصومال عنصرا أساسيا ا

ــة واحتــاد احملــاكم اإلســال     ــة االنتقالي مية أن املؤسســات االحتادي
ــهكت ــام  انت ــوم،  أحك ــالن اخلرط ــد إع ــلفق ــاد  فع ــاكم احت احمل

__________ 

 ببيان. يدلِ لكنه مللسة اجليف للمشاركة ممثل الصومال  دعي  )٣٩(  

  )٤٠(  S/2006/940. 

ة عســكرينطــاق أعمالــه الع يمية ذلــك مــن خــالل توســ اإلســال
إىل زعزعـة   ميةاحملـاكم اإلسـال  احتـاد   سـعى  وقـد . بشكل فعلي

 أطمـاع توسـعية يف  ر منطقة القرن األفريقـي مـن خـالل    استقرا
جلماعـات  ادعم اجلوار اليت يسكنها الصوماليون ودول مناطق 

اهليئــة أن اهلــدف الرئيســي لبعثــة أضــاف تمــردة يف إثيوبيــا. وامل
ــة   ــة الدوليـ ــل يف ااحلكوميـ ــاعدة يف يتمثـ ــت ملسـ ــتقرار تثبيـ اسـ

وتـوفري احلمايـة،    ،ل مـن خـالل تـوفري األمـن يف بايـدوا     الصوما
ــات و ــدريب للمؤسسـ ــة، التـ ــة االنتقاليـ ــام االحتاديـ ــدم القيـ وعـ

أضــاف أن و. احملــاكم اإلســالميةضــد احتــاد  بأعمــال هجوميــة
اخلطـــوة املقبلـــة صـــوب حـــل طويـــل األمـــد يتمثـــل يف وضـــع 

طــالق النــار والفصــل بــني    يشــمل وقفــا إل  بروتوكــول أمــين 
  . )٤١(تحقق منهالقوات العسكرية على حنو ميكن ال

لقــرار أن يكــون ل ه ال ينبغــيمــن أنــممثــل قطــر  وحــذر  
ــالــذي اختــذ   أنــه موجــه إىلبر فســيأثــر ســليب وينبغــي أال   وللت

ممثـل مجهوريـة   وأعـرب   .)٤٢(طـرف آخـر   ى حسـاب طرف علـ 
يتســـم قـــراراً ”ه لـــيس أنـــبزانيا املتحـــدة عـــن رأي مفـــاده ـتنـــ

  .)٤٣(االجتاه الصحيحخطوة يف  لكنه “بالكمال

يف جلســـــة جملـــــس  الـــــرئيسبيـــــان صـــــادر عـــــن   

 كــــانون األول/ ٢٢ ، املعقــــودة يف٥٦١١ األمــــن

    ٢٠٠٦  ديسمرب

ن كــــــــانو ٢٢، املعقــــــــودة يف ٥٦١١يف اجللســــــــة   
للمشــاركة ممثــل الصــومال الــيت دعــي ، ٢٠٠٦األول/ديسـمرب  
__________ 

  )٤١(  S/PV.5579 ٣-٢، الصفحتان.  

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  
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ــا ــيسأدىل ، فيه ــس رئ ــان  ال ــسباســم ببي ــة و ،)٤٤(ال يف مجل
  :أورده الس يف البيان أنه  ما

ــن     ــرب عـ ــق أعـ ــالغ عميـ ــه البـ ــل   ال قلقـ ــف داخـ ــتمرار العنـ سـ
ــني احتــاد احملــاكم       ــؤخرا ب ــذي اشــتد م ــال ال الصــومال، وال ســيما االقتت

  ؛املؤسسات االحتادية االنتقاليةاإلسالمية و

زاع وجتديـد االلتـزام   ـودعا مجيع األطراف إىل التراجع عـن النـ    
عــن أيــة   كــف) وال٢٠٠٦( ١٧٢٥بــاحلوار والتنفيــذ الفــوري للقــرار    

أعمـــال ميكـــن أن تســـبب أو تطيـــل أمـــد العنـــف وانتـــهاكات حقـــوق   
  اإلنسان؛

ــة يف        ــه بتســوية شــاملة ودائمــة للحال ــد التزام ــن جدي  وأكــد م
  امليثاق االحتادي االنتقايل؛عرب الصومال 

وكرر التأكيد على أن امليثاق االحتـادي االنتقـايل واملؤسسـات      
تـوفر السـبيل الوحيـد لتحقيـق السـالم واالسـتقرار يف       االحتادية االنتقاليـة  

حـــوار ذي مصـــداقية بـــني  اســـتمرارالصـــومال، وشـــدد علـــى ضـــرورة 
  احملاكم اإلسالمية. املؤسسات االحتادية االنتقالية واحتاد

  

ــرار    ــس   ) ٢٠٠٧( ١٧٤٤القــ ــذه جملــ ــذي اختــ الــ

 شـباط/  ٢٠ ، املعقـودة يف ٥٦٣٣يف جلسته  األمن

    ٢٠٠٧  فرباير

كــــــــانون  ٢٦، املعقــــــــودة يف ٥٦١٤ة لســــــــاجليف   
ــمرب  ــدمها   ٢٠٠٦األول/ديسـ ــة قـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ، اسـ

ــيس     ــام ورئ ــني الع ــل اخلــاص لألم ــباملمث ــم املتحــدة   مكت األم
ــي ــومال. و السياسـ ــر للصـ ــة يف   املذكـ ــاص أن األزمـ ــل اخلـ مثـ
 بعـــد أن توســع نطـــاق خطــري   علـــى حنــو  تفاقمــت  الصــومال 

يـــة واحتـــاد األعمـــال العدائيـــة بـــني احلكومـــة االحتاديـــة االنتقال
 .كيلـومتر  ٤٠٠على جبهة متتد علـى مـدى   احملاكم اإلسالمية 

ــال  قــد فاقمــت و القائمــة طــرية اخلنســانية اإلزمــة األحــدة القت
__________ 

  )٤٤(  S/PRST/2006/59. 

علـى الـرغم   السـكان. و املزيد من تشريد وأسفرت عن  ،أصالً
ــة حلفــظ   أن ا مــن ــة   ســالماللــس أذن بإنشــاء بعث ــة للهيئ تابع

، مل )٢٠٠٦( ١٧٢٥مبوجــــب القـــــرار   احلكوميــــة الدوليـــــة 
الـيت حيتمـل   البلدان من حتديد أو االحتاد األفريقي  اهليئة تتمكن

ــوات أو مصــادر  أن تســاهم  ــة لبق ــلممكن ــر  تموي ــة. وذك  البعث
ينطـوي علـى   أجنبيـة و قـوات  يشـمل   زاعـنـ الاملمثل اخلاص أن 

تقـارير مسـتمرة عـن     تفيـد طـائرات. و استخدام أسلحة ثقيلة و
ــة  ــوات إثيوبي دعم جــرى نشــرها لــ داخــل الصــومال   وجــود ق

قـوات   أفيـد عـن وجـود    حلكومة االحتادية االنتقاليـة، يف حـني  ا
غم مـن  احتـاد احملـاكم اإلسـالمية. وعلـى الـر     جانب  إىل إريترية

يف الصــومال،  هلــا باســتمرار وجــود قــوات أنكــرتأن إريتريــا 
داخـل   “تدابري للدفاع عـن الـنفس  ”أعلنت إثيوبيا أا اختذت 

األمـن  احتـاد احملـاكم اإلسـالمية قـرار جملـس      ورفض الصومال. 
قــوات أجنبيــة يف الصــومال قــائالً إن نشــر )، ٢٠٠٦( ١٧٢٥

هم يف خضم القتـال  أنفساملدنيون  وجدلبلد. ولغزو هو مبثابة 
 مليـوين دة تقدمي املساعدة الغوثية إىل بشاندالع القتال قوض و

الفيضــانات يف وزاعات املســلحة ـالنــمتضــررين مــن  شــخص 
التقــارير الــواردة مــن كمــا أشــارت جنــوب وســط الصــومال. 

ـــ  ــو إىل أن ــد مقديشـ ــري جتنيـ ــال  ه جيـ ــوات  األطفـ ــرا يف القـ قسـ
انبني إىل ى دعـوة اجلـ  واختتم كلمته حبث الس علـ  املتحاربة،

ــورا،   ــال فــ ــالقرار ووقــــف القتــ ــزام بــ ) ٢٠٠٦( ١٧٢٥االلتــ

وقال إن عـدم  إىل احلوار دون شروط مسبقة. سرعة العودة بو
قـد يـؤدي   عـن طريـق املفاوضـات     التوصل إىل تسوية سياسـية 

  .)٤٥(للمنطقة برمتهاخطرية  إىل عواقب

ــة    ــودة يف  ،٥٦٣٣ويف اجللسـ ــباط/فرباير  ٢٠املعقـ شـ
االنتبـاه إىل رسـالة مؤرخـة    ) الرئيس (سـلوفاكيا  وجه ،٢٠٠٧

__________ 

  )٤٥(  S/PV.5614 ٤-٢، الصفحات. 
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 .)٤٦(الكونغـو  موجهة مـن ممثـل   ٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٢
 وجنـوب أفريقيـا   انات ممثلو كـل مـن فرنسـا وإيطاليـا    وأدىل ببي
  .  )٤٧(املتحدةواململكة 

االنتبـاه أيضـا إىل مشـروع     الرئيس (سلوفاكيا)ولفت   
ا وسـلوفاكيا وغانـا والكونغـو    بنما وجنـوب أفريقيـ   قدمته قرار

ــة    ــات املتحــدة األمريكي ، اعتمــد )٤٨( واململكــة املتحــدة والوالي
 الـس قرر )، الذي ٢٠٠٧(  ١٧٤٤  قرار باإلمجاع بوصفه ال

ــه ــاق، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن   مبوجب ــة ، امليث مجل
  منها:أمور 

طلــــب إىل األمــــني العــــام أن يســــاعد املؤسســــات االحتاديــــة   
  مؤمتر املصاحلة الوطنية؛ يف عقدقالية االنت

أن تنشـئ  بـ وقرر أن يأذن للدول األعضاء يف االحتاد األفريقـي    
  بعثة يف الصومال ملدة ستة أشهر؛

الفنيــة الــدول املقدمــة لإلمــدادات أو املســاعدة تقــوم وقــرر أن   
) بــذلك مقــدما  ١٩٩٢( ٧٥١اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار    بإخطــار 

  على حدة؛ وعلى أساس كل حالة

إىل مقــر الـتقين  تقيــيم للبعثـة  أن يوفــد وطلـب إىل األمــني العـام     
  االحتاد األفريقي والصومال؛

ــرر،    ــة إنشــاء يف ضــوء وق ــي يف الصــومال،   بعث االحتــاد األفريق
مـــن القـــرار  ٧إىل  ٣التـــدابري الـــواردة يف الفقـــرات مـــن وقـــف ســـريان 

٢٠٠٦( ١٧٢٥.(  

بعثــة   ضبتفــويوبعــد التصــويت، رحــب املتكلمــون      
ه ال ميكـن  على أنـ  م أكدوالكنه، لاالحتاد األفريقي يف الصوما

__________ 

  )٤٦(  S/2007/34 ، ــا الــبالغ الصــادر عــن جملــس الســلم واألمــن حييــل
 كـــــانون الثـــــاين/ ١٩ املعتمـــــد يف قـــــيالتـــــابع لالحتـــــاد األفري

 .٢٠٠٧  يناير

 ببيان. يدلِ لكنه ملللمشاركة يف اجللسة ممثل الصومال دعي   )٤٧(  

  )٤٨(  S/2007/96. 

ــة الصـــومالية إال ب  ــاملة  وجـــوحـــل األزمـ ــية شـ د عمليـــة سياسـ
ن ممثــل إيطاليــا عــ أعــرب. وونلصــومالييضــطلع ــا ا للجميــع

مـن الضـروري    ،بالنجـاح مهمة البعثـة  اعتقاده بأنه لكي تكلل 
ر دعم احلـوا لـ  أساسـية إليها بأـا  ن والسكان الصوماليأن ينظر 

ــا عــن  مم. وأعــرب )٤٩(واملصــاحلة ــل جنــوب أفريقي ــث يف أن  هأمل
مــن خــالل  ،إىل أن اتمــع الــدويلالبعثــة إشــارة نشــر يشــكل 
ــس ا ــن،جمل ــادراً  ألم ــى    ســيكون ق ــة أيضــا عل يف األشــهر املقبل

  .)٥٠(بلده إعادة بناء ب الصومايل علىساعدة الشعملاالنتشار 
  

ــان    ــ صــادر عــن بي ــس يف جلســة  رئيسال ــن جمل األم

  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٣٠، املعقودة يف ٥٦٧١

 ٢٠الحــــــظ األمــــــني العــــــام يف تقريــــــره املــــــؤرخ   
أن احلالة يف الصـومال تتـيح الفرصـة     ،)٥١(٢٠٠٧نيسان/أبريل 

طــي وللقيــام أخــرياً بات متينــة للحكــم، إلعــادة إنشــاء مؤسســ
شـــدد علـــى أن  مـــن عـــدم االســـتقرار. و   ســـنة ١٦صـــفحة 

لرئيســية عــن حتقيــق الســالم واالســتقرار تقــع علــى  املســؤولية ا
ــادة الصــوماليني والشــعب   ــاتق الق ــن  الصــومايل ع ، وأعــرب ع

يشــكل خطــوة هامــة يف متر املصــاحلة الوطنيــة مــؤاعتقــاده بــأن 
غايـة يف  ينبغـي أال يعتـرب   املـؤمتر، الـذي   قـال إن  ذلك االجتاه. و

دولـة  لمصاحلة وبناء الل بل جزءا من عملية مستمرة ا،حد ذا
اتمـع الـدويل   كـذلك  حـث  ودعـم اتمـع الـدويل.    يستدعي 

ــة ب  ــع الوســائل املتاحــة هلــا،   ســرعة علــى دعــم البعث لكــي جبمي
 ،بفعاليــة اوتنفيــذ واليتــه هانشــرمــن اســتكمال البعثــة تــتمكن 

يف إشـاعة  يسـاهم  انسحاب القوات اإلثيوبية املتبقية ويسر ي مما
 إاء القتال فـورا جيب و نا يف الصومال.بيئة أكثر استقرارا وأم
__________ 

  )٤٩(  S/PV.5633 .٣، الصفحة. 

 .٤-٣الصفحتان جع نفسه، املر  )٥٠(  

  )٥١(  S/2007/204 ،ــدم ــالفقرتني   ق ــال ب ــرار   ٩و  ٣عم ــن الق  ١٧٤٤م
)٢٠٠٧  .( 
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قبـل  لتـزام بالسـالم مـن    من خالل وقـف األعمـال القتاليـة واال   
اجلهــات حاجــة أيضــا إىل إثنــاء بعــض    . ومثــة املعنــيني مجيعــاً 

يف زعزعــة االســتقرار وانتشــار عــن املســامهة الفاعلــة اإلقليميــة 
األســلحة يف الصــومال، مــع تشــجيع املســامهات اإلجيابيــة مــن   

الس باستعراض احلالـة يف  بأن يقوم ى . وأوصآخرين جانب
 ٢٠٠٧الصــومال مــرة أخــرى حبلــول منتصــف حزيران/يونيــه  

ــت    ــا إذا كان ــد م ــة نشــر األوضــاع مناســبة ل بقصــد حتدي عملي
تقدم يف عمليـة  إحراز رهنا بوذلك تابعة لألمم املتحدة،  سالم

عمليــة رض. وعلــى الــرغم مــن األاملصــاحلة والتطــورات علــى 
ــد ، النشــر ــد   أشــارتفق ــس ق رغــب يف النظــر يف  يإىل أن ال

مناســبة طــوارئ بوضــع خطــط أن تبــدأ بــاإلذن لألمانــة العامــة 
ــام ب ــة للقيــ ــة حمتملــ ــةفــــض خلعمليــ ــرة الزمنيــ ــة.  الفتــ املطلوبــ

ــا ـــ  وفيمـ ــق بن ــا  ـيتعلـ ــريح وإعـ ــالح والتسـ ــاج زع السـ دة اإلدمـ
ألمـم املتحـدة أن تبـدأ    أوصى بأنـه ينبغـي ل  للمقاتلني السابقني، 

وتنفيذ برنـامج وطـين   لوضع  متهيداًنشطة حتضريية أ على الفور
  املنطقة.  تلكيف 

ــان/أبريل  ٣٠املعقـــودة يف ، ٥٦٧١اجللســـة يف و   نيسـ
أدرج ، للمشــاركة فيهـــا ممثـــل الصــومال  الــيت دعــي   ، ٢٠٠٧
. املــذكور آنفــاًتقريــر األمــني العــام  هيف جــدول أعمالــالــس 

 ،)٥٢(الـس  باسـم (اململكة املتحدة) ببيـان  الس رئيس وأدىل 
  ما أورده الس يف البيان أنه:يف مجلة و

بأسـف  أعرب عن قلقه البالغ إزاء جتدد القتال يف الصـومال، و   
  يف أرواح املدنيني؛بالغ للخسائر 

مجيــع األطــراف يف الصــومال امتثــاال تامــا  بــأن متتثــل وطالــب   
ــانون اإلنســاين الــدويل، و  ل ــي لق أن تضــمن الســكان املــدنيني، و أن حتم
  عوائق؛  آمن ودونبشكل  ملساعدة اإلنسانيةصول او

__________ 

  )٥٢(  S/PRST/2007/13. 

ــى أن    و   ــة يف الصــومال عل ــة االنتقالي حــث املؤسســات االحتادي
العناصـر الـيت يتـألف    مـع مجيـع   بأن تتواصـل  تبدي روح القيادة وااللتزام 

حوارهـا مـع   أن تكثـف علـى وجـه اخلصـوص     اتمـع الصـومايل، و  منها 
  العشائر يف مقديشو؛

املنطقة واتمـع الـدويل   يف يف الصومال و ودعا مجيع األطراف  
األوسع نطاقا إىل أن تنبذ العنف، وأن حتـرم العناصـر املتطرفـة مـن املـالذ      

املؤسسات االحتاديـة االنتقاليـة   وأن تعاجل ما قد يكون بينها وبني اآلمن، 
ختـاذ  الاإلرادة السياسـية  وأن تسـتنهض  عن طريـق احلـوار،   من خالفات 

عمليـة  إجنـاز  للمؤسسات االحتاديـة االنتقاليـة   يت تتيح الاخلطوات الالزمة 
  .شاملة للجميعمستدامة وسياسية 

  

ــان    ــس يف جلســة  رئيسصــادر عــن الــ  بي ــن جمل األم

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٤، املعقودة يف ٥٦٩٥

ــة    ــودة يف ٥٦٩٥يف اجللسـ ــه  ١٤، املعقـ حزيران/يونيـ
 يسرئـ أدىل ، للمشاركة فيهاممثل الصومال اليت دعي ، ٢٠٠٧
مــا أورده يف مجلــة و )٥٣(ببيــان باســم الــس بلجيكــا)( الــس

  الس يف البيان أنه:

دعمه ملؤمتر املصاحلة الوطنية باعتباره آليـة للحـوار    تأكيد كرر  
  ؛إليهما الصومالاللتني أحوج ما يكون  السياسي واملصاحلة

وأعرب عن قلقـه العميـق بشـأن الـنمط األخـري مـن اهلجمـات          
  ا العناصر املتطرفة يف الصومال؛اليت تشنه

علــــــى رئــــــيس الــــــوزراء يف الــــــذي شــــــن وأدان اهلجــــــوم   
االحتـــاد األفريقــــي يف  بعثــــة علــــى قـــوات  و، ٢٠٠٧حزيران/يونيـــه   ٣

  ؛٢٠٠٧أيار/مايو  ١٦الصومال يف مقديشو يف 

ــة      وأكــد   ــوات األوغندي ــذهلا الق ــيت تب ــود ال ــديره للجه ــى تق عل
، يف الصـومال  بعثـة االحتـاد األفريقـي   يف مقديشو يف إطـار   املنتشرة حالياً

م واالستقرار يف الصومال؛مة يف إشاعة السالومسامهة أوغندا القي  
__________ 

  )٥٣(  S/PRST/2007/19.  
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املناســـب  االحتيـــاطيلتخطـــيط امللحـــة لاحلاجـــة  علـــى وأكـــد  
يف الصــومال إذا قــرر يــتم نشــرها ألمــم املتحــدة لبعثــة الحتمــال إنشــاء 

  ؛إنشائهاجملس األمن أن يأذن ب

تعزيز اجلهود الراميـة إىل تقـدمي   ضرورة  علىوأكد مرة أخرى   
  .املساعدة الغوثية اإلنسانية إىل الصومال

  

ــرار    ــس    )٢٠٠٧( ١٧٦٦القــ ــذه جملــ ــذي اختــ الــ

 متــوز/ ٢٣، املعقــودة يف ٥٧٢٠يف جلســته  األمــن

  ٢٠٠٧يوليه 

متوز/يوليــــه  ٢٣، املعقـــودة يف  )٥٤(٥٧٢٠يف اجللســـة    
رخــــة رســــالة مؤ هيف جــــدول أعمالــــالــــس ، أدرج ٢٠٠٧

رئيس اللجنة املنشأة عمـال   منموجهة  ٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٧
ــالقرار  ــس  )١٩٩٢( ٧٥١ب ــيس ال ــر   حي ،إىل رئ ــا تقري  ــل ي

    .)٥٥(بالصومال فريق الرصد املعين

االنتباه إىل تقرير األمني  (الصني)الس رئيس ووجه   
والحــظ األمــني  .)٥٦( ٢٠٠٧حزيران/يونيــه  ٢٥العــام املــؤرخ 

مقــر أمن تعلــق بــتشــواغل  ه ال تــزال هنــاكأنــقريــره يف تالعــام 
والنتيجــة الــيت  ، همشولــو همــؤمتر املصــاحلة الوطنيــة، واســتقالل   

ــها   ــفر عنـ ــع أن يسـ ــى أ يتوقـ ــدد علـ ــوارن . وشـ ــة  احلـ والعمليـ
ــة والشــاملة  السياســية  ــق ســالم   احلقيقي ــد لتحقي الســبيل الوحي

يف الصومال. وشـجع جلنـة احلكـم واملصـاحلة الوطنيـة      مستدام 
علـى أن  و ،قـدر اإلمكـان   اًوشـفاف  عل املـؤمتر شـامالً  ى أن جتعل

__________ 

ــة   )٥٤(   ــة يف   ٥٧٠٧يف اجللســـــــ ــة خاصـــــــ ــودة كجلســـــــ ، املعقـــــــ
أعضـاء الـس ورئـيس وزراء    تبادل ، ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٨

 راء.آلااحلكومة االحتادية االنتقالية للصومال 

  )٥٥(  S/2006/436، (ط) مـن القـرار    ٣يـر عمـال بـالفقرة    قدم هذا التقر
٢٠٠٦( ١٧٢٤  .( 

  )٥٦(  S/2007/381 ،لـس  عمـال بالبيـان الـذي أدىل بـه رئـيس      قدميف  ا
 .)S/PRST/2001/30( ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١

ــه   ــع أصــحاب املصــلحة الرئيســيني.    تشــرك في ــي أن مجي وينبغ
ســية،  األمنيــة والسيا للقضــايا احليويــة  ملــؤمتر اتتصــدى نتــائج  

إطـار متفـق عليـه    الشامل وإجياد إطالق النار ذلك وقف  يف مبا
ل العنــف يف ميــع أعمــاجباألمــني العــام ونــدد زع الســالح. ـنــل

االحتـــاد  لبعثـــةالتـــابعني نـــود اجلالصـــومال، مبـــا يف ذلـــك قتـــل 
، ودعا مجيع األطراف إىل وقـف أعمـال   األفريقي يف الصومال

ــال ــذل القت ــرار جهــود  وب ــةالســالم. إق ــة إىل   ومث حاجــة عاجل
يف امليــدان، مبــا يف ذلــك بعثــة االحتــاد األفريقــي قــدرات تعزيــز 

ــق   ــل بتحقيـ ــرالتعجيـ ــل هانشـ ــة  و ،الكامـ ــى يئـ ــاعدة علـ املسـ
إىل احلــوار واملصــاحلة، وتيســري انســحاب     الظــروف املفضــية 

ه ملـا أعربـت عنـه    ارتياحـ عـن  أعرب جمـدداً  القوات اإلثيوبية. و
مجيـع الـدول يف    وطلب إىلسحب قواا، من اعتزامها إثيوبيا 
اإلقليميـة.   تهوسالم تهالصومال وسياداستقالل م احترااملنطقة 

ــا أشــار إىل أن ع  ــق جناحــاً     كم ــن حتق ــم املتحــدة ل ــات األم ملي
إذا نشرت لدعم عمليـة سياسـية، وال لتكـون بـديالً منـها.       إال

ــاب  ــن تتعــرض    ففــي غي ــالظــروف الضــرورية، ل ألمــم ل ةعملي
للفشــل يف حتقيــق أهــدافها فحســب، بــل قــد تتعــرض  املتحــدة 
يــرجح أن لكـن  . يـة األخـرى  عـدد مـن التهديـدات األمن   أيضـا ل 
لقــوات اإجيــاد العــدد الــالزم مــن العســري مــن  هأنــاملنظمــة جتــد 

ــرين  ــراد اآلخـ ــل واألفـ ــةمـــن أجـ ــن ا عمليـ ــوخى مـ ــم املتـ حلجـ
قـد  فـظ السـالم،   املناسـبة حل ظـروف  مل تتوفر الللصومال. وإذا 

تمــع الــدويل األوســع يف النظــر يف    وا األمــنجملــس  يرغــب 
مـن اهليئـات   مشـتركة  بعثـة  وقـال إن تشـكيل   بديلـة.  خيـارات  

وقـائع  خيارا ممكنـا جلمـع ال  قد يكون بواليات  املستقلة املكلفة
ــاء  ــول ادعــ ــان وا  حــ ــوق اإلنســ ــهاكات حقــ ــداءات انتــ العتــ

ــتم ــانية. واختـ ــرية يف   اإلنسـ ــورات األخـ ــارة إىل أن التطـ باإلشـ
ية الوطنيـة  األمنتشابك األحوال درجة بوضوح الصومال تبني 

أمـن الصـومال   قـال إن  يف منطقة القرن األفريقـي. و واإلقليمية 
دون معاجلـــة اجلوانـــب جـــل الطويـــل لـــن يكـــون ممكنـــا يف األ

زمة. وكرر اإلعـراب عـن احلاجـة إىل استكشـاف     أللاإلقليمية 
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تدابري ملعاجلة البعد اإلقليمي لألزمة الصومالية وإىل إجياد سـبل  
ز يف ذلـك تعزيـ   مبـا  ،الشواغل األمنية للصومال وجريانهملعاجلة 

  .اهليكل األمين اإلقليمي

ــيس ووجــه   ــاه إىل مشــروع   (الصــني)لــس ا رئ االنتب
اعتمـد باإلمجـاع دون مناقشـة     )٥٧(قدمتـه اململكـة املتحـدة   قرار 

، مبوجبــه الـس قـرر  الـذي  )، ٢٠٠٧( ١٧٦٦بوصـفه القـرار   
  منها: أمورمجلة ، امليثاقمتصرفا مبوجب الفصل السابع من 

مــن  ٣قــرر متديــد واليــة فريــق الرصــد املشــار إليــه يف الفقــرة     
ــام أن يتخـــذ التـــدابري  ) ٢٠٠٤( ١٥٥٨القـــرار  وطلـــب إىل األمـــني العـ

اإلدارية الالزمة بغية إعادة إنشاء فريق الرصد لفتـرة سـتة أشـهر أخـرى،     
  وأن تسند إليه الوالية التالية:

(أ)  ٣مواصـلة تنفيــذ املهــام احملـددة يف الفقــرات مــن     (أ)  
    )؛٢٠٠٥( ١٥٨٧إىل (ج) من القرار 

نســيق مــع الوكــاالت الدوليــة  مواصــلة التحقيــق، بالت  (ب)  
املعنيــة، يف مجيــع األنشــطة، مبــا فيهــا األنشــطة املتعلقــة بالقطــاعني املــايل    
والبحـــري وغريمهـــا مـــن القطاعـــات، الـــيت مـــن شـــأا أن تـــدر عوائـــد  

  تستخدم الرتكاب انتهاكات حلظر توريد األسلحة؛  

مواصـــلة استقصـــاء مجيـــع وســـائط النقـــل والطـــرق    (ج)  
واملطارات وغريهـا مـن املرافـق املسـتخدمة يف ارتكـاب      واملوانئ البحرية 

  انتهاكات حظر توريد األسلحة؛  

ــة     (د)   ــات املتعلقــ ــتكمال املعلومــ ــيح واســ ــلة تنقــ مواصــ
مبشــروع قائمــة بأمســاء األفــراد والكيانــات الــذين ينتــهكون التــدابري الــيت  

  اللجنة؛على عرض هذه املعلومات وتنفذها الدول األعضاء 

ــن     مواصــلة تقــ   )ـ(ه   ــه م ــا جيري ــى م ــاء عل دمي توصــيات بن
التقـارير  بنـاء علـى   حتقيقات، بشأن التقريرين السـابقني لفريـق اخلـرباء، و   

  السابقة لفريق الرصد؛
__________ 

  )٥٧(  S/2007/446. 

ــأن      (و)   ــة بشــ ــع اللجنــ ــب مــ ــن كثــ ــل عــ ــع العمــ وضــ
  حمددة؛  توصيات

ميكــن فيهــا تعزيــز املســاعدة يف حتديــد اــاالت الــيت   (ز)  
    ؛ذ حظر توريد األسلحةتيسري تنفي علىقدرات دول املنطقة 

تزويد الس، عـن طريـق اللجنـة، بإحاطـة منتصـف        (ح)  
  تاريخ إنشاء الفريق؛يوما من  ٩٠املدة يف غضون 

تزويد جملس األمـن، عـن طريـق اللجنـة، ويف موعـد        (ط)  
يوما من انتهاء والية فريق الرصد، بتقرير ـائي يغطـي مجيـع     ١٥أقصاه 

  فيه الس. املهام املبينة أعاله كي ينظر
  

ــرار    ــس   ) ٢٠٠٧(  ١٧٧٢القــ ــذه جملــ ــذي اختــ الــ

 آب/ ٢٠ املعقـــودة يف ٥٧٣٢ يف جلســـته األمـــن

  ٢٠٠٧  أغسطس

ــاجليف    ــودة يف امل ،٥٧٣٢ة لسـ ــطس  ٢٠عقـ آب/أغسـ
تقريــر األمــني العــام  يف جــدول أعمالــه الــس أدرج ، ٢٠٠٧
ممثــل الصــومال ودعــي . )٥٨(٢٠٠٧حزيران/يونيــه  ٢٥املــؤرخ 

االنتبـاه إىل  (الكونغـو)   الـرئيس ووجـه  املناقشـة.   يفللمشاركة 
ــة   ــالة مؤرخـ ــه  ١٨رسـ ــل   ٢٠٠٧متوز/يوليـ ــن ممثـ ــة مـ  موجهـ

ــا موجهــة  ٢٠٠٧آب/أغســطس  ١٣رســالة مؤرخــة  و )٥٩(غان
  .  )٦٠(من األمني العام
__________ 

  )٥٨(  S/2007/381.  

  )٥٩(  S/2007/444 البالغ الصـادر عـن جملـس السـلم واألمـن       ا، حييل
 .٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٨اد األفريقي يف التابع لالحت

  )٦٠(  S/2007/499    ا رسالة موجهة من رئـيس مفوضـية االحتـاد حييل ،
لألمـم املتحـدة يف   تابعـة  سالم الفظ حلاألفريقي بشأن نشر عملية 

ــدة    ــم املتحــ ــم األمــ ــومال ودعــ ــي   لالصــ ــاد األفريقــ ــة االحتــ بعثــ
  الصومال.  يف
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 )٦١(إىل مشـــروع قـــرار ووجـــه الـــرئيس االنتبـــاه أيضـــا  

 ١٧٧٢بوصــــفه القــــرار   دون مناقشــــةوباإلمجــــاع  اعتمــــد

الس، متصرفا مبوجـب الفصـل   قرر مبوجبه الذي  )،٢٠٠٧(
  منها: أمورمجلة ، امليثاقالسابع من 

واصــلة قــرر أن يــأذن للــدول األعضــاء يف االحتــاد األفريقــي مب    
يـؤذن هلـا باختـاذ    ينبغـي أن   أخـرى،  الصـومال لفتـرة سـتة أشـهر      بعثة يف 

  تالية:الالوالية مجيع التدابري الالزمة، حسب االقتضاء، لالضطالع ب

ــق     (أ)   ــن طريـ ــومال عـ ــاحلة يف الصـ ــوار واملصـ ــم احلـ دعـ
واملــرور اآلمــن واحلمايــة جلميــع     التنقــل املســاعدة علــى كفالــة حريــة    

  قرار؛من ال ٥إىل  ١املشاركني يف العملية املشار إليها يف الفقرات 

تـــوفري احلمايـــة، حســـب االقتضـــاء، للمؤسســـات       (ب)  
تـوفري  اء مهامهـا املتعلقـة بـاحلكم، و   االحتادية االنتقالية ملسـاعدا علـى أد  

  ؛لرئيسيةلهياكل ااألمن ل

ــدراا، وبالتنســيق مــع      (ج)   ســائر املســاعدة يف حــدود ق
 إعــادة اســيم ال، وطنيــة لألمــن واالســتقرارالطــة اخلتنفيــذ  يف ،فطــرااأل

لة جلميـــع األطـــراف وتدريبـــها الشـــامقـــوات األمـــن الصـــومالية إنشـــاء 
  ؛فعالة  بصورة

ــهام،   (د)   ــب ويف حــدود قــدراا، يف    اإلس حســب الطل
  األمنية الضرورية لتقدمي املساعدة اإلنسانية؛ يئة الظروف 

ومرافقهــــا ومنشــــآا  التــــابعني هلــــا فــــراداألمحايــــة   )ـ(ه  
وحـث الــدول   .همتنقلـ ة أمـن أفرادهـا وحريــ  بعثتـها، وكفالــة  ومعـداا و 

مـن   فـة الـذكر،  اآلن األعضاء يف االحتاد األفريقي علـى املسـامهة يف البعثـة   
النســحاب مجيــع القــوات املالئمــة أجــل املســاعدة علــى يئــة الظــروف  
الـــدول املقدمـــة  تقـــوم وقـــرر أن  ؛األجنبيـــة األخـــرى مـــن الصـــومال   

ــرة     ــا للفقـ ــة وفقـ ــاعدة التقنيـ ــدادات أو املسـ ــرار   ١١لإلمـ ــن القـ (ب) مـ
بــذلك مقــدما   )١٩٩٢( ٧٥١اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار    بإخطــار 

  حالة على حدة.  وعلى أساس كل 
  

__________ 

  )٦١(  S/2007/501. 

جملـــــس  يف جلســـــة بيـــــان صـــــادر عـــــن الـــــرئيس  

 كــــانون األول/ ١٩ ، املعقــــودة يف٥٨١٢ األمــــن

    ٢٠٠٧  ديسمرب

كــــــــانون  ١٧املعقــــــــودة يف  ،٥٨٠٥اجللســــــــة  يف  
ــمرب  ــدمها   ٢٠٠٧األول/ديسـ ــة قـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ، اسـ

املمثل اخلاص لألمني العـام يف الصـومال. وأدىل ببيانـات مجيـع     
ــاء ا ــاد    أعضـ ــم االحتـ ــال (باسـ ــن الربتغـ ــل مـ ــي كـ ــس وممثلـ لـ
  والنرويج، والصومال. )٦٢(األورويب)

ــغ املمثـــل اخلـــاص الـــس أن     ـــزاعوأبلـ ــدائر يف  النـ الـ
ــالصــومال ال  ــدا للســالم واأل يزال ي ــدوليني،  شــكل دي ــن ال م

ة ثالثـ قـدم  دائـم. و حـل ـائي   التوصـل إىل  األمر الذي يتطلب 
اإلبقـاء   تتضـمن:  الصـومال  لتـدخل الـدويل يف  لخيارات ممكنة 

ــى الوضــع الــراهن   ــن الصــومال،   االنســحاب الكو ؛عل امــل م
محايـة السـكان   علـى  اتمـع الـدويل   عـدم قـدرة    يعين قبـول  مما

اختــاذ إجــراءات فوريــة وفعالــة علــى   أو ؛وإحــالل ســالم دائــم
ألول، شـدد  الصعيدين السياسي واألمين. وفيما يتعلق باخليار ا

ــى أن    ــل اخلــاص عل ــب ”وقــف ماملمث ــث والترق الــذي  “التري
يح إحـراز تقـدم حقيقـي حنـو حتقيـق      تـ ياتمع الدويل لن اختذه 
نــف إىل املنــاطق دائــم، ومــن املــرجح أن يعــين امتــداد العســالم 

االنسـحاب  املتعلـق ب أن اخليار الثـاين   على الرغم منااورة. و
قـرار بالتـدخل يف بعـض    أكـد أن اختـاذ    ،سـهالً بـديالً  يكون س

آثــار  حــاالت أخــرى ســينطوي علــىجتاهــل رتاع ولــحــاالت ا
ــ ــام.   بعي ــرأي الع ــى صــعيد ال ــا بالنســبة ل دة املــدى عل ــار أم لخي

أن تطلـب  تاألزمـة الصـومالية مشـكلة دوليـة     فقـال إن  الثالث، 
تحقيـق االسـتقرار   لشـد توافـق يف اآلراء   حباألمم املتحـدة  تقوم 

__________ 

ــن     )٦٢(   ــل مـ ــان كـ ــد البيـ ــاأيـ ــك، و  ،ألبانيـ ــنة واهلرسـ ــا،والبوسـ  تركيـ
وكرواتيــا،  ،وصــربيا ،الســابقةومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية 

 .ومولدوفا
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ــك،   هــذا يف  ــى ذل ــاء عل ــد. وبن ــإن البل ــى الصــعيد   ف العمــل عل
إنشـــاء حكومـــة وحـــدة وطنيـــة، وإشـــراك يتطلـــب سياســـي ال

ضــرورة أن العمليــة السياســية. ودعــا إىل  يف املعارضــة كجــزء 
 اديــة االنتقاليــة واملعارضــةبــني احلكومــة االحتاملناقشــات جتــري 

مكـان  يف األعمـال والشـتات الصـومايل،     أوسـاط مع أعضـاء  و
ــب  ــن الصــومال. وشــد  قري ــى   م ــى أن العمــل عل د كــذلك عل

يف وقت واحـد، ويف  جيب أن يتم  السياسي واألمين صعيدينال
االحتاد األفريقي يف الصـومال.  بعثة دعا إىل تعزيز هذا الصدد، 

عضـوا  ن اململكـة العربيـة السـعودية، و   وأعرب عـن اعتقـاده بـأ   
ها من أعضاء منظمـة حلـف مشـال األطلسـي، ميكنـ     عضوين  أو

 افيةتعزيـز قـدرات إضـ   لمبـادرة جديـدة   بتقـدمي   تقدمي املسـاعدة 
خريطـة الطريـق   تطبيـق  إنه يعتزم فبدعم األمني العام، و. للبعثة

هـذين اإلجـراءين.   أن يـدعم  الس حنو السالم تلك وأهاب بـ 
أنــه إذا اســتمر العنــف بالتشــديد علــى املمثــل اخلــاص اختــتم و

، فإن العواقب ستكون كارثية علـى املنطقـة،   انواإلمهال احلالي
ــى  ــوعلـ ــدة، وق مصـ ــم املتحـ ــل  داقية األمـ ــل كـ ــكبـ ــىذلـ  ، علـ

    .)٦٣(أنفسهمالصوماليني 

اخليار الثالث الـذي قدمـه    حبماسةممثل الصومال وأيد   
األمـــني العـــام، وأشـــار إىل أنـــه ينبغـــي للمجلـــس أن يتخـــذ       

 ،قـررت بالفعـل   تنفيـذ التـدابري الـيت   جراءات الثالثـة التاليـة:   اإل
لكي ميضـي  التوصل إىل صيغة مقبولة البعثة؛ ومثل نشر قوات 

لــى ؛ والتشـديد ع السياســي واألمـين  نييف اـال مال قـدما  الصـو 
  .)٦٤(ةاحلاجة إىل املساعدة اإلنساني

ال اإلبقـاء   ى أنعلـ ممثال جنوب أفريقيا وفرنسا وأكد   
 اوأعربـ  مهـا خيـاران ممكنـان    االنسـحاب والوضع الـراهن  على 
ــهماعــن  ــدرس   أمل ــأن ي ــس ب ــة ال ــث  جبدي ــار الثال ــذي اخلي ال

__________ 

  )٦٣(  S/PV.5805 .٥-٢، الصفحات.  

 .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان.   )٦٤(  

عـدم اختـاذ إجـراء    إن  بنما وقال ممثل .)٦٥(املمثل اخلاصعرضه 
ل إيطاليـا بـأن   ممثـ . ورأى )٦٦(للخطـر الـس  مصداقية عرض سي

 يــة السياســية واألمن يشــمل اــاالت  متعــدد املســارات    اًجــ
عــدد  ودعــا. )٦٧(للمضـي قــدماً  واإلنسـانية هــو الســبيل الوحيــد 

مكتـــب األمـــم املتحـــدة السياســـي  إىل تعزيـــز مـــن املـــتكلمني 
    .)٦٨(الللصوم

ــذي       ــدور الـ ــديرهم للـ ــن تقـ ــثلني عـ ــدة ممـ ــرب عـ وأعـ
اتمـع   وا، وحثـ يف الصـومال  تضطلع به بعثة االحتـاد األفريقـي  

إىل هـذه  الدويل على زيادة مساعدته املالية والـدعم اللوجسـيت   
ــة  أيضــا نيتكلمث العديــد مــن املــ القــوة. وحــ البلــدان األفريقي

دون إبطـاء.  ا  اليت وعدتاملسامهة بقوات على نشر القوات 
 ه ينبغـي الصني وجنوب أفريقيا واالحتاد الروسي أن وممثل ورأى

بعثــة االحتـــاد   يف ايــة املطــاف حمـــل  حتـــل أن ألمــم املتحــدة   ل
ــى   وشــدد . )٦٩(يف الصــومال األفريقــي ــتكلمني عل ــن امل عــدد م

ــة لنشــر احلاجــة إىل التخطــيط للطــوارئ    ــظ حلعملي ســالم الف
ويف حـــني رأى ممثـــل  .)٧٠(الالصـــوم لألمـــم املتحـــدة يفتابعـــة 
ــا ــة   إيطالي ــظ حلأن نشــر عملي ــم املتحــدة   ســالم الف ــة لألم تابع

تعزيــز  ل هدعمــعــن  أعــرب  ، فقــد ساســياألدف اهلــ يــزال  ال
__________ 

 ١٣(جنــوب أفريقيـــا)، والصـــفحة   ٨املرجــع نفســـه، الصـــفحة    )٦٥(  
 (فرنسا).

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  

(بلجيكــا)؛  ١١(الصــني)؛ الصــفحة  ٧املرجــع نفســه، الصــفحة    )٦٨(  
ــفحتان  ــفحتان   ٢٠-١٩الصـ ــو)؛ الصـ ــر والكونغـ  ٢٢-٢١(قطـ

 (إيطاليا).

ــه،    )٦٩(   ــع نفسـ ــني)؛  ٧الصـــفحة املرجـ ــفحة (الصـ جنـــوب ( ٨الصـ
 .)االحتاد الروسي( ١٥الصفحة )؛ أفريقيا

ــه،    )٧٠(   ــع نفسـ ــني)؛  ٧الصـــفحة املرجـ ــفحة (الصـ (جنـــوب  ٨الصـ
(غانا)؛ الصفحة  ١٢؛ الصفحة )إندونيسيا( ٩الصفحة أفريقيا)؛ 

 ٢٣(إيطاليـا)؛ والصـفحة    ٢١ملتحدة)؛ الصفحة (الواليات ا ١٧
 (الربتغال باسم االحتاد األورويب).
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لداعي إىل إيفـاد  العديد من املتكلمني االقتراح اوأيد ، )٧١(البعثة
  .  )٧٢(إىل الصومال بعثة تقييم تقين

فـظ  كانية لقوة حلقال إنه ال يرى إم ممثل بلجيكالكن   
ووافــق . )٧٣(ةاحلاليــ يف الظــروف ألمــم املتحــدةتابعــة لســالم ال

 قـوة ينبغي للمجلس أن ينظـر يف  وقاال إنه  بنما والكونغو ممثال
  .)٧٤(عملية حلفظ السالم متعددة اجلنسيات أو

إزاء تـــدهور  م عـــن قلقهـــنياملـــتكلموأعـــرب معظـــم   
ــة اإلنســانية، وحثــ   ــى ا   وااحلال ــراف عل ــع األط ــع  مجي ــاون م لتع

ــة اإل  اإلشــارة إىل بنســانية وتيســري وصــوهلا. و وكــاالت اإلغاث
 نيدعــا عــدة ممــثلار انتــهاكات حظــر توريــد األســلحة، اســتمر

ــدول األعضــ   ــع ال ــة،  مجي ــيما دول املنطق ــال إىل اء، ال س االمتث
  .  )٧٥(ألسلحةحلظر ا

وأعرب عدة متكلمني عن القلق إزاء استمرار أعمـال    
ــاه الصــ   ــى  ومالية، والقرصــنة يف املي ــوا عل ــادرة الفرنســية املأثن  ب

مكافحــة أعمــال القرصــنة. وذكــر ممثــل فرنســا أن   الراميــة إىل 
أعـرب عـن   و ،ضد القرصـنة عسكرية محاية توفري يواصل بلده 

كـانون الثاين/ينـاير    ١٦متديـد هـذا الـدعم إىل مـا بعـد       ه يفأمل
ممثــل الواليــات املتحــدة يف الوقــت نفســه وأعــرب . )٧٦(٢٠٠٨
  .  )٧٧(القرصنة عاجلة مسألةحل مليده للتوصل إىل عن تأي

__________ 

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  

 ١٣الصـــفحة )؛ اململكـــة املتحـــدة( ٧الصـــفحة املرجـــع نفســـه،   )٧٢(  
ــا( ــفحة )؛ فرنســ ــا( ١٥الصــ ــفحة )بنمــ (الواليــــات  ١٧؛ الصــ

 (إيطاليا). ٢١املتحدة)؛ الصفحة 

 .١١ه، الصفحة املرجع نفس  )٧٣(  

 (الكونغو). ٢٠(بنما)؛ الصفحة  ١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤(  

ــه،    )٧٥(   ــع نفسـ ــفحتان املرجـ ــلوفاكيا( ١١- ١٠الصـ ــفحة )؛ سـ  ١٢الصـ
 (الكونغو). ٢٠؛ الصفحة )االحتاد الروسي( ١٥الصفحة )؛ غانا(

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  

كــــــــانون  ١٩، املعقــــــــودة يف ٥٨١٢اجللســــــــة يف   
للمشــاركة ممثــل الصــومال  الــيت دعــي، ٢٠٠٧األول/ديسـمرب  

يف و، )٧٨(الـس  باسـم ببيـان  ) (إيطالياالس رئيس أدىل ، فيها
  :ما أورده الس يف البيان أنهمجلة 

ــة الــ     ــة اإلعالمي ــل اخلــاص   يت رحــب باإلحاط ــن املمث ــا م تلقاه
  ؛٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٧يف لألمني العـام يف الصومال، 

اإلقليميــة  تهوســالمالصــومال لســيادة  هاحترامــ وأكــد جمــددا   
  ووحدته؛ السياسي هاستقاللو

  رحب بتعيني رئيس الوزراء اجلديد يف الصومال؛و  

ذي الــاإلنســاين، الوضــع إزاء تــدهور  بــالغ قلقــهوأعــرب عــن   
يف الصـومال، وأكـد مـرة     السـائدة  األمنيـة يزداد تفاقماً نتيجـة للظـروف   

ــى احلاجــة إىل أخــرى  ــة إىل تقــدمي    عل ــز اجلهــود الرامي ة يف ســاعداملتعزي
  لصومال؛ل  اإلغاثة اإلنسانية جمال

 بـــأن تكفـــل إمكانيـــةوطالـــب مجيـــع األطـــراف يف الصـــومال   
الضـــعيفة مـــن اإلنســـانية إىل الفئـــات  ةاملســـاعدكافـــة أشـــكال وصـــول 
  السكان؛

الحتاد األفريقـي يف الصـومال،   لبعثة اوأكد جمددا تأييده القوي   
ــاون معهــ   أهــاب جبو ــع األطــراف الصــومالية أن تتع ــل  امي ، بشــكل كام

املـــوظفني علـــى تـــوفري املـــوارد املاليـــة، وجمـــددا وحـــث اتمـــع الـــدويل 
، الًكـي تـتمكن البعثـة مـن االنتشـار انتشـاراً كـام       املعدات واخلـدمات ل و

ــام  وكــرر  ــني الع ــه إىل األم ــي    الطلب ــع مفوضــية االحتــاد األفريق تشــاور م
  بعثة؛للبشأن ما ميكن تقدميه من دعم إضايف 

طلبه إىل األمني العـام أن يطـور خطـط الطـوارئ     تأكيد كرر و  
القائمة استعدادا الحتمال نشر عملية حفـظ سـالم تابعـة لألمـم املتحـدة      

  .قيكي حتل حمل بعثة االحتاد األفري

  
__________ 
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