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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  تصويتالقرار وال
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٥١  
ــانون األول/ ١٩  كـــــــ

 ٢٠٠٨ديسمرب 

ــة   ــالة مؤرخـــ  ١٢رســـ
كــانون األول/ديســمرب  

موجهــــــــة إىل  ٢٠٠٨
رئيس جملس األمن مـن  
ــة    ــة للجن ــرئيس بالنياب ال
ــأة    ــن املنشـ ــس األمـ جملـ

 ١٥٢١عمـــال بـــالقرار 
)٢٠٠٣ (
)S/2008/785( 

مشروع قرار مقدم من 
  الواليات املتحدة  

)S/2008/797( 

  )  ٢٠٠٨( ١٨٥٤القرار   
 ال أحد -ال أحد  -١٥

٦١٨٨    
ــبتمرب أيلول/ ١٥ ســـــــــ

٢٠٠٩ 

التقرير املرحلي التاسـع  
عشر لألمني العـام عـن   
بعثــة األمــم املتحــدة يف  

 )S/2009/411ليربيا (

قـــــــــــرار  مشــــــــــروع 
)S/2009/455( 

  ٣٧املادة 
 ليربيا

  )٢٠٠٩( ١٨٨٥القرار  
 ال أحد -ال أحد  -١٥

٦٢٤٦  
ــانون األول/ ١٧  كـــــــ

 ٢٠٠٩ديسمرب 

كـانون   ١١رسالة مؤرخة 
 ٢٠٠٩األول/ديســـــــــمرب 

موجهة مـن رئـيس اللجنـة    
ــالقرار   ــال بـــ ــأة عمـــ املنشـــ

٢٠٠٣( ١٥٢١ (
)S/2009/640( 

مشروع قرار مقدم من 
الواليـــــــات املتحـــــــدة 

)S/2009/648( 

  ٣٧املادة 
 ليربيا

  )  ٢٠٠٩( ١٩٠٣القرار  
 ال أحد -ال أحد  -١٥

    
    احلالة يف الصومال -  ٣

 عرض عام   

ألمــن  ، عقــد جملــس ا ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة    
قــرارا يف إطــار الفصــل الســابع مــن      ١٣جلســة، واختــذ   ٢٧

امليثــــاق وأصــــدر مخســــة بيانــــات رئاســــية بشــــأن احلالــــة يف 
الصومال. وقيم الس الظروف املؤاتيـة إلمكانيـة نشـر عمليـة     

ــم    ــة لألمـ ــالم تابعـ ــظ سـ ــن   حفـ ــؤولية مـ ــلم املسـ ــدة تتسـ املتحـ
ــة ــي يف ا  بعثـ ــاد األفريقـ ــدم احملـــ  االحتـ ــع التقـ ــومال، وتتبـ رز لصـ

تنفيـــذ اتفـــاق جيبـــويت، وعـــزز تـــدابري اجلـــزاءات، وأدان       يف
اهلجمــات اإلرهابيــة الــيت وقعــت يف الصــومال. وباإلضــافة إىل  

مشـكلة القرصـنة اآلخـذة     ذلك، اختـذ الـس إجـراءات بشـأن    
  بالتنامي.

، قام الـس بزيـارة جيبـويت    ٢٠٠٨ويف حزيران/يونيه   
  .)١٤(ار بعثته إىل أفريقيافيما يتعلق باحلالة يف الصومال، يف إط

وعالوة على ذلك، جـدد الـس تباعـا اإلذن املمنـوح       
ــة يف الصــومال واســتخدام      ــى بعث ــاء عل لالحتــاد األفريقــي باإلبق

ومدد الس مرتني والية فريق الرصـد الـذي يـدعم     .)١٥(القوة
  .)١٦(  )١٩٩٢( ٧٥١اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

__________ 

، ٤٠لالطــالع علــى املزيــد مــن املعلومــات، انظــر هــذا اجلــزء، القســم    )١٤(  
  الثاين، فيما يتعلق ببعثات جملس األمن.واجلزء السادس، القسم 

 ١٨٣١) و ٢٠٠٨( ١٨٠١مدد الس هذا اإلذن يف القـرارات    )١٥(  
  ).٢٠٠٩( ١٨٧٢ ) و٢٠٠٩( ١٨٦٣) و ٢٠٠٨(

). ولالطـــــالع  ٢٠٠٨( ١٨٥٣) و ٢٠٠٨( ١٨١١القـــــراران    )١٦(  
-على املزيد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء التاسـع، القسـم األول       

  ريق الرصد.باء، فيما يتعلق بف
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 تشـرين الثـاين/   ٣٠إىل  ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١٥  
ــة االحتــاد األفريقــي يف  ٢٠٠٩نــوفمرب  : تعزيــز بعث

  الصومال

خالل الفترة قيد النظر، ظلـت معروضـة علـى الـس       
مســألة تعزيــز بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال وإمكانيــة       
االستعاضة عنها بقوة حلفظ السالم تابعـة لألمـم املتحـدة. ويف    

نشــر عمليــة  ت حكومــة الصــومال وبعــض األعضــاءحــني أيــد
، رأت دول أخــرى أن )١٧(حلفـظ الســالم تابعــة لألمــم املتحــدة 

الظروف الالزمة، من قبيل التحسـن يف احلالـة األمنيـة والتقـدم     
احملرز يف املصـاحلة السياسـية، مل تتـوافر بعـد لتحـل قـوة حلفـظ        

غـري   .)١٨(يحمل بعثة االحتاد األفريق السالم تابعة لألمم املتحدة
ــي يف     ــاد األفريقـ ــة االحتـ ــم بعثـ ــى دعـ ــوا علـ ــاء أمجعـ أن األعضـ
الصومال ودعوا اتمـع الـدويل إىل تزويـدها باملسـاعدة املاليـة      

  واللوجستية.
ــن  و   ــرة مــ ــباط/فرباير  ١٥يف الفتــ  ٢٩إىل  ٢٠٠٨شــ

، قام ممثل االحتـاد األفريقـي بـإطالع الـس     ٢٠٠٩متوز/يوليه 
بانتظام على آخر التطورات بشأن نشر بعثة االحتاد األفريقـي،  
ووجه نداء للقيـام علـى وجـه االسـتعجال بنشـر عمليـة حلفـظ        

االحتـاد  السالم تابعة لألمم املتحدة يف الصومال حتل حمـل بعثـة   
__________ 

ــال،     )١٧(   ــبيل املثــ ــى ســ ــر، علــ ــفحتان S/PV.5987انظــ  ٤و  ٣، الصــ
 ٢٤و  ٢٣، الصـــــــفحتان S/PV.6020أفريقيـــــــا)؛ و  (جنـــــــوب

(الصـــــــني)؛   ٤و  ٣، الصـــــــفحتان  S/PV.6026 (الصـــــــني)؛ و
ــة  ١٦و  ١٥، الصــــــفحتان S/PV.6158 و ــة العربيــــ (اجلماهرييــــ

ان (بوركينــا فاســو)؛ والصــفحت ٣٠ -٢٨الليبيــة)؛ والصــفحات 
  (أوغندا). ٣٢و  ٣١

 ١٦و  ١٥، الصـــفحتان S/PV.6020انظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال،   )١٨(  
ــفحات   ــا)؛ والصـــــ ــي)؛   ٢٨-٢٦(فرنســـــ ــاد الروســـــ (االحتـــــ

ــفحات S/PV.6046 و ــدة)؛   ٦-٤، الصـــــــ ــة املتحـــــــ (اململكـــــــ
، S/PV.6095(فرنســـا)؛ و  ١٢و  ١١، الصـــفحتان S/PV.6068 و

  (االحتاد الروسي). ٢١و  ٢٠الصفحتان 

األفريقي وكفالـة االسـتقرار يف األجـل الطويـل وإعـادة إعمـار       
  .)١٩(الصومال بعد انتهاء الرتاع

ــرة مـــــن    ــارس  ٢٠ويف الفتـــ  ٣٠إىل  ٢٠٠٨آذار/مـــ
ــاين/نوفمرب   ــرين الثــ ــا إىل   ٢٠٠٩تشــ ــس أيضــ ــتمع الــ ، اســ

إحاطات منتظمة من األمانة العامة على أسـاس تقـارير األمـني    
العام، قُدمت فيهـا معلومـات مسـتكملة عـن احلالـة اإلنسـانية،       
والعمليــة السياســية، واحلالــة األمنيــة يف امليــدان وحالــة خطــط   

حلفــظ الســالم تابعــة  الطــوارئ املتعلقــة باحتمــال نشــر عمليــة  
لألمم املتحدة لتحل حمل بعثـة االحتـاد األفريقـي، علـى حنـو مـا       

  .)٢٠()٢٠٠٧( ١٧٧٢طلبه الس يف القرار 
أيار/مـــايو  ١٥املـــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨١٤ويف القـــرار   
اسـتعداده  ، قام الس، يف مجلة أمـور، بـاإلعراب عـن    ٢٠٠٨

ــة حلفــظ    ــت املناســب، يف إنشــاء عملي الســالم  للنظــر، يف الوق
تابعة لألمم املتحدة ختلف بعثة االحتاد األفريقي، رهنـا بـإحراز   

  تقدم يف العملية السياسية وحتسن احلالة األمنية يف امليدان.
ــؤرخ       ــس مـ ــرئيس الـ ــان لـ ــبتمرب  ٤ويف بيـ أيلول/سـ
رحب الس بتوقيع احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة    ،)٢١(٢٠٠٨

يف الصومال والتحالف من أجل إعادة حترير الصومال يف يـوم  
طلـب الطرفـان فيـه أن تـأذن      واحد علـى اتفـاق جيبـويت الـذي    

يومــا، بتشــكيل ونشــر قــوة   ١٢٠األمــم املتحــدة، يف غضــون  
  دولية لتحقيق االستقرار.

__________ 

 Corr.1و  S/2008/178الطالع على املزيد من املعلومـات، انظـر   ل  )١٩(  
، املرفـــق األول، فيمـــا يتعلـــق بالنـــداء الـــذي وجهـــه االحتـــاد  2و 

ــذه    ــد مـــن املعلومـــات عـــن هـ األفريقـــي. ولالطـــالع علـــى املزيـ
 S/PV.6020و  S/PV.5942و   S/PV.5837اإلحاطــــــات، انظـــــــر  

  .S/PV.6173و  S/PV.6158 و
 S/PV.6095و  S/PV.6020و  S/PV.5942و  S/PV.5858انظـــــــــــر   )٢٠(  

  .Corr.1و   S/PV.6197و  S/PV.6173و  S/PV.6124 و
  )٢١(  S/PRST/2008/33.  
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ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٦٣ويف القــ ــانون  ١٦) املــ كــ
أعــرب جملــس األمــن عــن اعتزامــه إنشــاء   ،٢٠٠٩الثاين/ينــاير 

حلفظ السـالم تابعـة لألمـم املتحـدة يف الصـومال تكـون        عملية
وة متابعــة لبعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال، رهنــا   مبثابــة قــ

ــول      ــس حبلـ ــن الـ ــر عـ ــرار آخـ ــدور قـ ــه  ١بصـ حزيران/يونيـ
. وباإلضـافة إىل ذلــك، طلـب الــس إىل األمـني العــام    ٢٠٠٩

تقريــرا عــن إنشــاء   ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ١٥أن يقــدم حبلــول 
عملية حلفـظ السـالم تابعـة لألمـم املتحـدة، يتضـمن توصـيات        

السـالم مـن هـذا القبيـل؛ وأن يـزود       والية عمليـة حلفـظ  بشأن 
بعثة االحتاد األفريقـي مبجموعـة مـن عناصـر الـدعم اللوجسـيت       

؛ وأن ينشـئ صـندوقا اسـتئمانيا    ٢٠٠٩حزيران/يونيـه   ١حىت 
لتــوفري الــدعم املــايل لبعثــة االحتــاد األفريقــي حلــني نشــر عمليــة  

  حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة.
ــايو  ١٣ويف    ــار  ٢٠٠٩أيار/م ، عــرض مســؤولون كب

يف األمانــة العامــة، يف معــرض تقــدميهم لتقريــر األمــني العــام       
األمــني  ، توصــيات)٢٢()٢٠٠٩( ١٨٦٣املقــدم عمــال بــالقرار 

العـــام املتعلقـــة باختـــاذ ـــج تـــدرجيي مـــن ثـــالث مراحـــل إزاء 
مشــاركة األمــم املتحــدة، وهــي: (أ) دعــم إنشــاء املؤسســات    
األمنيـة الصــومالية، وتعزيـز بعثــة االحتـاد األفريقــي مـع احلفــاظ     
على املشاركة احلاليـة؛ (ب) إنشـاء وجـود يتسـم بـأثر طفيـف       

يــة حلفــظ الســالم  لألمــم املتحــدة يف مقديشــو؛ (ج) نشــر عمل 
ــاروا إىل أن    تابعـــة لألمـــم املتحـــدة يف الوقـــت املناســـب. وأشـ
ــا علــى     ــة إىل أخــرى ينبغــي أن يكــون مبني االنتقــال مــن مرحل

  .)٢٣(تطور الظروف السائدة وليس على جدول زمين صارم
أيار/مـــايو  ٢٦) املـــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٧٢ويف القـــرار   
، رحــب الــس بالتوصــيات املــذكورة أعــاله، وأذن     ٢٠٠٩

ألفريقـــي باإلبقـــاء علـــى البعثـــة  للـــدول األعضـــاء يف االحتـــاد ا
__________ 

  )٢٢(  S/2009/210.  
  )٢٣(  S/PV.6124 ٦، الصفحة.  

ــاير  ٣١ حـــىت ــانون الثاين/ينـ ــها  ٢٠١٠كـ لالضـــطالع بواليتـ
  احلالية.

، أبلـــغ مـــدير  ٢٠٠٩تشـــرين األول/أكتـــوبر   ٨ويف   
عـن إحـراز   مكتب األمم املتحدة لـدعم بعثـة االحتـاد األفريقـي     

تقــدم يف تنفيــذ جمموعــة تــدابري الــدعم املقــدم إىل بعثــة االحتــاد   
األفريقـي الـيت وافقـت عليهــا اجلمعيـة العامـة يف حزيران/يونيــه      

ــة     ١٣٩( ٢٠٠٩ ــار إىل أن احلالــ ــه أشــ ــون دوالر)، لكنــ مليــ
.وأثـىن العديـد مـن األعضـاء علـى      )٢٤(األمنية قد تبطـئ إيصـاهلا  

عامـة لتنفيـذ جمموعـة تـدابري الـدعم      اجلهود اليت بذلتها األمانة ال
اللوجســيت، ورحبــوا بالتعهــدات املعلنــة دعمــا لبعثــة االحتــاد       
األفريقــي وأشــادوا بأوغنــدا وبورونــدي ملســامهتيهما بقــوات.   

سـالم  وأكد ممثل أوغنـدا ضـرورة االنتقـال إىل عمليـة حلفـظ ال     
تابعـــة لألمـــم املتحـــدة يف أقـــرب وقـــت ممكـــن، وكـــرر ممثـــل   

د غـري أن ممثـل االحتـا   .)٢٥(اجلماهريية العربية الليبية هـذا التأكيـد  
الروســي أكــد أن الظــروف القائمــة يف امليــدان ليســت مناســبة  
حىت ذلك احلني لوجـود لألمـم املتحـدة، مضـيفا أنـه ال يوجـد       

.وأشــار ممثــل  )٢٦( بعــد أي ســالم ميكــن حفظــه يف الصــومال    
فرنسا إىل أنه يف حني أن الظروف األمنية ال تسمح بنشر قـوة  
تابعة لألمم املتحدة، جيب على اتمع الـدويل أن يعمـل مبزيـد    

وأعـــرب ممثـــل .)٢٧(مـــن العـــزم مـــن أجـــل مســـاعدة الصـــومال
ــل يف أ   ــدويل اخلطــوات   الصــومال عــن األم ن يتخــذ اتمــع ال

ــة يف      ــة األمني ــن التحســينات يف احلال ــد م ــة لضــمان املزي الالزم
  .)٢٨(بلده

__________ 

  )٢٤(  S/PV.6197  وCorr.1 ٨-٥، الصفحات.  
(أوغنــدا)، والصــفحتان     ٢٥- ٢٣املرجــع نفســه، الصــفحات     )٢٥(  

  هريية العربية الليبية).(اجلما ٢٧و  ٢٦
  .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان    )٢٦(  
  .٢٣و  ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧(  
  .٣٠-٢٨املرجع نفسه، الصفحات   )٢٨(  
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ــايو  ١٥   ــاين/  ١٧و  ٢٠٠٨أيار/مـــ ــرين الثـــ  تشـــ
ــدة  ٢٠٠٨نــــوفمرب  : نقــــل مكتــــب األمــــم املتحــ

  السياسي للصومال

) املـــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨١٤راره رحــب الـــس، يف قـــ   
، ضمن مجلة أمور، بتوصية األمني العـام  ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٥

ــواردة يف تقر ــره املــؤرخ  ال بنقــل  )٢٩(٢٠٠٨آذار/مــارس  ١٤ي
ــق     ــر الفريـ ــومال ومقـ ــي للصـ ــدة السياسـ ــم املتحـ ــب األمـ مكتـ
ــت يف     ــع مؤقـ ــو أو إىل موقـ ــريويب إىل مقديشـ ــن نـ ــري مـ القطـ

تراتيجية الشــــاملة الصــــومال لكــــي يســــاعدا يف تنفيــــذ االســــ
واملتكاملة لألمم املتحدة يف الصومال، وطلب إىل األمني العـام  

ن األمـني  ولكـ  .أن يضع الترتيبات األمنية الالزمـة هلـذا النقـل.    
تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٧العام أبلغ يف تقريره الالحق، املؤرخ 

، بأن تنفيذ خطيت الطوارئ بشأن نقل املكتـب وفريـق   ٢٠٠٨
األمم املتحدة القطري إىل الصومال مل يبدأ بعـد، وذلـك نظـرا    
إىل عدم بلوغ أي من العوامل املخفِّفـة للخطـر مسـتوى يقلـل     

  .)٣٠(لاملخاطر األمنية إىل حد مقبو
ــه  ٢   ــاين/  ٣٠إىل  ٢٠٠٨حزيران/يوني  تشــرين الث

: القرصــنة والســطو املســلح قبالــة  ٢٠٠٩نــوفمرب 
  سواحل الصومال

متوز/يوليـــه  ٢٣اســـتمع الـــس، خـــالل الفتـــرة مـــن    
، إىل إحاطــات  ٢٠٠٩تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٣٠إىل  ٢٠٠٨

ــيس      ــام للصــومال ورئ ــل اخلــاص لألمــني الع ــن املمث منتظمــة م
مكتــب األمــم املتحــدة السياســي للصــومال بنــاء علــى تقــارير    

ــيت   ــني العــام، ال ــة القرصــنة ودرســت      األم قــدمت تقييمــا حلال
ــة والعملياتيــة الــيت اضــطلعت ــا    األنشــطة السياســية والقانوني
ــدة      ــم املتحــ ــة واألمــ ــات اإلقليميــ ــاء واملنظمــ ــدول األعضــ الــ

__________ 

  )٢٩(  S/2008/178 .  
  .٢٨، الفقرة S/2008/709 انظر   )٣٠(  

وشــركاؤها يف مكافحــة القرصــنة والســطو املســلح يف البحــر    
  قبالة سواحل الصومال.

وبنــــاء علــــى طلــــب احلكومــــة االحتاديــــة االنتقاليــــة    
ــة مشــكلة      للح ــن أجــل مواجه ــة م ــى مســاعدة دولي صــول عل

 ١٨١٦القرصــنة، أذن الــس، مبوافقــة احلكومــة، يف القــرار      
ــؤرخ ٢٠٠٨( ــه  ٢) املــ ــيت  ٢٠٠٨حزيران/يونيــ ــدول الــ ، للــ

تتعاون مع احلكومة االحتادية االنتقالية بـدخول امليـاه اإلقليميـة    
بغــرض قمــع  “مجيــع الوســائل الالزمــة”للصــومال واســتخدام 

نة والسـطو املســلح يف البحـر ملـدة ســتة أشـهر. وخــالل     القرصـ 
املداوالت، شدد املتكلمون على أن التـدابري الـواردة يف القـرار    
ينبغـــي أن تســـتند إىل موافقـــة الســـلطات الوطنيـــة وينبغـــي أن  

  .)٣١(ه اإلقليمية الصومالية ال غريتقتصر على امليا
ــراره     ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٣٨وأهــاب الــس، يف ق ) امل

، ضـمن مجلـة أمـور، بالـدول     ٢٠٠٨تشرين األول/أكتـوبر   ٧
اليت تعمل سفنها وطائراا العسكرية يف أعـايل البحـار واـال    

الوســــائل ”اجلـــوي قبالــــة ســــواحل الصـــومال أن تســــتخدم   
  من أجل قمع أعمال القرصنة.   “الالزمة

، أعـرب األمـني   ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠ويف   
العام للمنظمة البحرية الدولية عن قلقه إزاء حـوادث القرصـنة   

البحـر قبالـة سـواحل    والسطو املسلح املتزايـدة ضـد السـفن يف    
ــيج عــدن، ودعــا الــس إىل توســيع نطــاق     الصــومال ويف خل
اإلذن باختاذ تدابري تصد وطنيـة ودوليـة سـريعة ومنسـقة، وإىل     

لـة لتقـدمي اجلنـاة إىل    حث الدول على إنشـاء واليـة قضـائية فعا   
ويف حني أعرب عدة متكلمني عن إدانتـهم جلميـع    .)٣٢(العدالة

رحبوا جبهـود بعـض الـدول واملنظمـات، وال     أعمال القرصنة و
ســــيما االحتــــاد األورويب ومنظمــــة حلــــف مشــــال األطلســــي  
ــة    ــادرات اإلقليميـ ــيق مجيـــع املبـ ــوا إىل تنسـ (النـــاتو)، فقـــد دعـ

__________ 

  )٣١(  S/PV.5902 .  

  )٣٢(  S/PV.6020 ٩-٧، الصفحات.   
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والدوليــة ملكافحــة القرصــنة، وأعــرب ممــثال بنمــا والصــني عــن  
ضــطلع بــدور قيــادي رأي مفـاده أن األمــم املتحــدة ينبغـي أن ت  

وفيمـا يتعلـق مبسـائل الواليـة الناشـئة عـن         .)٣٣(يف هذا الصـدد 
احتجــاز مــرتكيب أعمــال القرصــنة، حــث ممثــل بلجيكــا علــى    

مراعـاة االتفاقـات الثنائيـة واآلراء     اختاذ ج عملـي يقـوم علـى   
اليت أُعرب عنها يف املنتـديات املتعـددة األطـراف ذات الصـلة،     

)٣٤(إطار املنظمة البحرية الدوليـة وخصوصا يف 
وأضـاف ممثـل    .

االحتـاد الروســي قــائال إن االنتبـاه ينبغــي أن يوجــه إىل املســائل   
ولئــك املتصــلة باحتجــاز اجلنــاة وحتديــد الواليــة فيمــا يتعلــق بأ  

وذكــر ممثــل الصــومال أن التحــدي األكــرب أمــام      .)٣٥(األفــراد
ــار إىل اإلرادة   الســـال ــده لـــيس هـــو االفتقـ ــتقرار يف بلـ م واالسـ

السياسية، بـل عـدم تـوافر األمـن. وذكـر كـذلك أن احلكومـة        
االحتادية االنتقاليـة لـيس لـديها القـدرة علـى الـدفاع عـن البلـد         
ــر إىل     ــية تفتقـ ــا السياسـ ــه، ألن أجهزـ ــيطرة عليـ ــره والسـ بأسـ

  .)٣٦(ليست لديها موارد مالية متاحةاملعدات والتدريب و
ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٤٦ويف القـــ كـــــانون  ٢) املـــ

، أذن الـــس، ضــــمن مجلـــة أمــــور،   ٢٠٠٨األول/ديســـمرب  
للدول واملنظمات اإلقليمية اليت تتعاون مع احلكومـة االحتاديـة   
ــة علــى مكافحــة القرصــنة والســطو املســلح يف البحــر     االنتقالي
قبالـة ســواحل الصـومال بــأن تــدخل امليـاه اإلقليميــة للصــومال    

ــة،    ــاه اإلقليميـ ــل امليـ ــتخدم، داخـ ــأن تسـ ــائل  ”وبـ ــع الوسـ مجيـ
لقمــع أعمــال القرصــنة والســطو املســلح يف البحــر،    “الالزمــة

وعقـب اختـاذ القـرار، قـال ممثـل إندونيسـيا إن       شهرا.  ١٢ملدة 
__________ 

(إيطاليـا)؛    ١٦(فرنسـا)؛ والصـفحة     ١٥ املرجع نفسه، الصـفحة    )٣٣(  
  ٢٢والصــــفحة  (اجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة)؛   ١٧والصــــفحة 

ــفحة   ــا)؛ والصــ ــفحة    ٢٣(بنمــ ــني)؛ والصــ ــاد   ٢٦(الصــ (االحتــ
   الروسي).

  .٢٥ املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  
   . ٢٨ املرجع نفسه، الصفحة  )٣٥(  
  . ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  

وفده يؤيد القرار استنادا إىل مجلة أمور منـها التفـاهم علـى أن    
ــا        ــدول األعضــاء والتزاما ــوق ال ــى حق ــؤثر عل ــن ت ــه ل أحكام

نون البحـار وال  ومسؤولياا مبوجب اتفاقية األمـم املتحـدة لقـا   
  .)٣٧(تعترب منشئة لقانون دويل عريفينبغي أن 
ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٥١ويف القــ ــانون  ١٦) املــ كــ

، أذن الـــــس للـــــدول واملنظمـــــات ٢٠٠٨األول/ديســـــمرب 
املناســـبة يف  “مجيـــع التـــدابري الالزمـــة”اإلقليميـــة بـــأن تتخـــذ 

ومال ملكافحة القرصنة، وذلـك بنـاء علـى طلـب احلكومـة      الص
االحتادية االنتقالية. كما شجع الس مجيع الدول واملنظمـات  
ــة نقطــة       ــة تكــون مبثاب ــة تعــاون دولي ــى إنشــاء آلي ــة عل اإلقليمي
اتصال مشتركة فيما يتعلـق جبميـع جوانـب مكافحـة القرصـنة      

ــة ســواحل الصــو     مال. وأعمــال الســطو املســلح يف البحــر قبال
ويف املناقشة الـيت تلـت ذلـك، ذكـرت ممثلـة الواليـات املتحـدة        

ســيكون هلــا أثــر أن مالحقــة القراصــنة علــى الــرب يف الصــومال 
ا غــري كافيــة ملكافحــة   كــبري، ألن العمليــات البحريــة وحــده   

. وأبــدى عــدة مــتكلمني، رغــم تأييــدهم للقــرار،   )٣٨(القرصــنة
وشدد ممثلو إندونيسـيا وبوركينـا   حتفظات فيما يتعلق بتنفيذه. 

فاســو وكوســتاريكا علــى أن أي إجــراءات ملكافحــة القرصــنة  
ــدويل، وال     ــانون ال ــام للق ــال الت  ينبغــي أن تتخــذ يف ظــل االمتث

ورأى ممثـل بلجيكـا أن أحكـام    .)٣٩(سيما اتفاقية قانون البحـار 
القرار جيب أن ينظر إليها باعتبارهـا تـدابري اسـتثنائية، اقتضـتها     

     دة املــدحــدة وأن ختضــع حــدة املشــكلة، وجيــب أن تكــون م
ملراقبة صارمة وأال تستخدم إال لغـرض حمـدد واحـد، أال وهـو     
مكافحة القرصنة، وأال تستخدمها سوى البلـدان املتعاونـة مـع    

ــانون ا    ــال للقـ ــل االمتثـ ــومالية، يف ظـ ــلطات الصـ ــاين السـ إلنسـ
__________ 

  )٣٧(  S/PV.6026 ٥ و ٤ ، الصفحتان .  

  )٣٨(  S/PV.6046 ١٢، الصفحة .   
(إندونيسـيا)؛    7 (الصـني)؛ والصـفحة    ٦ املرجـع نفسـه، الصـفحة      )٣٩(  

   (بوركينا فاسو).  ٢٢ والصفحة 
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وذكر ممثل كوسـتاريكا أنـه يلـزم،    .)٤٠(وقانون حقوق اإلنسان
موافقـــة  يف أي إجـــراءات ملكافحـــة القرصـــنة، احلصـــول علـــى

  .)٤١(حكومة الصومال صراحة
، شـــــــددت أغلبيـــــــة ٢٠٠٩آذار/مـــــــارس  ٢٠ويف   

لة القرصـنة قبالـة سـواحل    املتكلمني على ضـرورة معاجلـة مسـأ   
الصـــومال، حيـــث أشـــاروا إىل أـــا ال تعـــوق إيصـــال املعونـــة 
ــد      ــة وتزي ــل متــس أيضــا بالتجــارة الدولي اإلنســانية فحســب، ب
تكاليف الشحن. وتعوق، إضافة إىل ذلك، التنمية االقتصـادية  

صـومال أن التغلـب علـى القرصـنة يف     وذكر ممثل اليف املنطقة. 
الصـــومال يتطلـــب إعـــادة إرســـاء ســـيادة القـــانون. وقـــال إن  
حكومـــة بلـــده علـــى اســـتعداد إلدمـــاج اإلجـــراءات املطلوبـــة  

وير األمـين وحتقيـق   ملكافحة القرصنة يف برنـامج احلكومـة للتطـ   
  .)٤٢(االستقرار
ــاين/نوفمرب ١٨ويف    ــرين الثـ ــل ٢٠٠٩تشـ ــغ املمثـ ، أبلـ

اخلــاص لألمــني العــام عــن أنــه رغــم تقلــص عــدد حــوادث          
القرصنة الناجحـة نتيجـة نشـر السـفن الدوليـة وتـدابري احلمايـة        

ــة للســفن، فمــا زالــت اهلجمــا   ت مســتمرة، حيــث أخــذ  الذاتي
القراصنة يسـتخدمون أسـاليب أكثـر تطـورا. ووصـف خمتلـف       
اجلهود اليت تبذهلا كيانات األمم املتحدة، فأكـد أن أي جهـود   
طويلة األمد ملواجهة انعدام األمن يف البحر جيب أن تسـتكمل  
اجلهود السياسية واألمنية وجهود إعادة اإلنعاش والتنميـة الـيت   

. )٤٣(االحتـاد األفريقـي يف الصـومال   دة وبعثـة  تبذهلا األمم املتحـ 
وأشاد أغلبية املتكلمني بالتنسيق غري املسبوق للقوات البحريـة  
الدوليــــة وجبهــــود االحتــــاد األورويب ومنظمــــة حلــــف مشــــال 

للقيــــام  ١٥١األطلســــي (النــــاتو) وفرقــــة العمــــل املشــــتركة  
__________ 

  .١٧ املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  
   . ٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  
  )٤٢(  S/PV.6095 ٨و  ٧ ، الصفحتان.   
  )٤٣(  S/PV.6221٣و  ٢فحتان ، الص.   

بدوريات يف ممر العبور ومحاية الـواردات الـيت يوفرهـا برنـامج     
غذيــة العــاملي والبعثــة. وشــدد معظــم الوفــود علــى أمهيــة        األ

مكافحة اإلفالت مـن العقـاب علـى ارتكـاب أعمـال القرصـنة       
وأشادوا بكينيا على ريادا على الصعيد اإلقليمـي يف احتجـاز   
مرتكيب تلك اجلرائم وحماكمتهم. ودعـا العديـد مـن املـتكلمني     

القراصـنة املشـتبه   إىل بناء القدرات اإلقليمية الالزمـة الحتجـاز   
فيهم وحماكمتهم، وشـجعت بعـض الوفـود مجيـع الـدول علـى       
سن ما يلزم من تشـريعات لـتمكني أجهزـا القضـائية الوطنيـة      

  من حماكمة القرصنة باعتبارها جرمية.  
ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٩٧ويف القــ ــرين  ٣٠) املــ تشــ

، قرر الس إعـادة جتديـد اإلذن املمنـوح    ٢٠٠٩/نوفمرب الثاين
للدول واملنظمات اإلقليمية اليت تتعاون مع احلكومـة االحتاديـة   
االنتقالية يف الصومال على مكافحة القرصـنة والسـطو املسـلح    

شـــهرا  ١٢يف البحــر قبالــة ســواحل الصــومال، وذلــك ملــدة       
  إضافية.

ون كـــان ٣و  ٢٠٠٨تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٣٠  
ــأن  ٢٠٠٩األول/ديســـمرب  ــيان بشـ ــان رئاسـ : بيانـ
  هجمات إرهابية

، أدان الـــس ٢٠٠٨تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٣٠يف   
ــان رئاســي   ــارات، يف بي ــة  )٤٤(بأشــد العب ، اهلجمــات االنتحاري

إلرهابيـــة الـــيت وقعـــت يف مـــدينيت هرجيســـا وبوساســـو يف      ا
  تشرين األول/أكتوبر. ٢٩الصومال يف 

، أدان الـــس ٢٠٠٩كـــانون األول/ديســـمرب  ٣ويف   
، اهلجـوم اإلرهـايب الـذي    )٤٥(بأشد العبـارات، يف بيـان رئاسـي   
  وقع يف مقديشو يف ذلك اليوم.  

__________ 

  )٤٤(  S/PRST/2008/41 .  

  )٤٥(  S/PRST/2009/31 .   
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 متـــوز/  ٩إىل  ٢٠٠٨تشـــرين الثـــاين/نوفمرب    ٢٠  
: قــرارات تتعلــق بتــدابري اجلــزاءات  ٢٠٠٩يوليــه 

  واالنتهاكات املزعومة
ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٤٤يف القـــ ــرين  ٢٠) املـــ تشـــ

، قـــرر الـــس، ضــمن مجلـــة أمـــور، أن  ٢٠٠٨الثــاين/نوفمرب  
تطبــق إجــراءات حظــر الســفر وجتميــد األصــول علــى األفــراد   

ــة الســالم    والكي ــذين يشــاركون يف أنشــطة ــدد عملي انــات ال
والعمليـــة السياســـية وتعـــوق املســـاعدات اإلنســـانية، والـــذين  

 ٧٣٣ينتـهكون حظـر األســلحة، الـذي فــرض مبوجـب القــرار     
)، وعـــدل يف قـــرارات الحقـــة. وجـــرى، بنـــاء علـــى  ١٩٩٢(

ذلــك، توســيع نطــاق واليــيت جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال 
  .)٤٦() وفريق الرصد١٩٩٢( ٧٥١لقرار با

__________ 

لالطالع على املزيد مـن املعلومـات بشـأن تـدابري اجلـزاءات ضـد         )٤٦(  
اجلـزء   الصومال، مبا يف ذلك أعمال اللجنـة وفريـق الرصـد، انظـر     

من امليثاق، واجلزء التاسع، القسـم   ٤١السابع، فيما يتعلق باملادة 
   باء. -األول 

ــايو  ١٥ويف    ــان   ٢٠٠٩أيار/مــ ــس، يف بيــ ــرب الــ ، أعــ
، عن قلقه بشأن تقارير تفيد بأن إريتريـا قـدمت أسـلحة    )٤٧(رئاسي

اديــة االنتقاليــة يف الصــومال، يف   إىل مــن يعارضــون احلكومــة االحت  
  انتهاك حلظر األسلحة الذي فرضته األمم املتحدة.  

ــان      ــا، يف بيــ ــس علمــ ــاط الــ ــؤرخ  وأحــ ــي مــ رئاســ
ــه  ٩ ، بقــرار مــؤمتر قمــة االحتــاد األفريقــي   )٤٨(٢٠٠٩متوز/يولي

جــزاءات علــى مــن يقــدمون القاضــي بــدعوة الــس إىل فــرض 
دعما، مبا يف ذلك إريتريا، إىل اجلماعات املسـلحة الـيت تشـارك    
  يف تقويض السالم واملصاحلة يف الصومال واالستقرار اإلقليمي.

__________ 

  )٤٧(  S/PRST/2009/15 .  
  )٤٨(  S/PRST/2009/19  ١٩٠٧. ويف القـــــرار )٢٣) املـــــؤرخ ٢٠٠٩ 

، فـــرض الـــس جـــزاءات ضـــد ٢٠٠٩كـــانون األول/ديســـمرب 
إريتريــا تشــمل حظــر األســلحة وجتميــد األصــول وحظــر الســفر،  

ــذلك.     ــة لـ ــد نتيجـ ــق الرصـ ــة وفريـ ــيت اللجنـ ــاق واليـ ــع نطـ ووسـ
ــات   ولالطــالع  ــن املعلوم ــد م ــى املزي ــة  عل ، انظــر الدراســة املتعلق

من هذا اجلزء، والقسـم الثالـث مـن اجلـزء      ١٧بإريتريا يف القسم 
      .من امليثاق ٤١يتعلق باملادة  السابع، فيما 

    اجللسات: احلالة يف الصومال
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٣٧  
شـــــــــــباط/فرباير   ١٥

٢٠٠٨ 

   ٣٧املادة   

 الصومال  

   ٣٩املادة 

ــن   ــدائم عــ ــب الــ املراقــ
ــدى   االحتــاد األفريقــي ل

 األمم املتحدة

  مجيع املدعوين

٥٨٤٢  
شـــــــــــباط/فرباير   ٢٠

٢٠٠٨ 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه  
ــدة   ــة املتحــــــ اململكــــــ

)S/2008/113( 

    ٣٧املادة 
 الصومال

  )٢٠٠٨( ١٨٠١القــــــــرار  جنوب أفريقيا
 ال أحد-حدال أ-١٥
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٥٨  
آذار/مــــــــــــــارس  ٢٠

٢٠٠٨ 

تقريــر األمــني العــام عــن 
احلالــــــة يف الصــــــومال  

)S/2008/178 وCorr.1 
 )2و 

  ٣٧املادة  
  الصومال، أوغندا  

  ٣٩ادة امل
املمثــل اخلــاص لألمــني   
العام للصـومال ورئـيس   
ــم املتحــدة    ــب األم مكت
ــومال،   ــي للصــ السياســ
واألمــني العــام املســاعد  

 لعمليات حفظ السالم

  مجيع املدعوين

٥٨٧٩  
ــان/أبريل  ٢٩ نيســـــــــ

٢٠٠٨ 

ــة   ــالة مؤرخــــ  ٢٤رســــ
ــان/أبريل   ٢٠٠٨نيســـــ

ــيس  ــة إىل رئـــــ موجهـــــ
جملس األمـن مـن رئـيس    
ــس األمـــــن    ــة جملـــ جلنـــ

ــالقرار   امل ــال بـ ــأة عمـ نشـ
ــأن ١٩٩٢( ٧٥١ ) بشــ

 (S/2008/274)الصومال 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
ــدة   ــة املتحــــــ اململكــــــ

)S/2008/278( 

    ٣٧املادة 
 الصومال

  )٢٠٠٨( ١٨١١القــــــــرار  
 ال أحد-ال أحد-١٥

٥٨٩٣  
 ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٥

تقريــر األمــني العــام عــن 
احلالــــــة يف الصــــــومال  

)S/2008/178  وCorr.1 
 )2و 

رســــالة موجهــــة مــــن 
األمني العام إىل رئـيس  
ــاد   ــية االحتــــــ مفوضــــــ
األفريقـــي بشـــأن نقـــل 
ــاد    ــة االحتـ ــب بعثـ مكتـ
األفريقــي يف الصــومال  

)S/2008/309(املرفق ،  
ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ

)S/2008/327( 

    ٣٧املادة 
 الصومال

  )٢٠٠٨( ١٨١٤القــــــــرار  ال أحد
 ال أحد-ال أحد-١٥

٥٩٠٢  
حزيران/يونيـــــــــــــه  ٢

٢٠٠٨ 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه  
 (أ)دولـــــة عضـــــوا   ١٦

)S/2008/351( 

    ٣٧املادة 
(ب)دول أعضاء ١٠

 

مــــــن أعضــــــاء  ٥
الــــــــــــــــــــــــس 
(إندونيســــــــــــــيا، 
اجلماهريية العربيـة  
الليبيــــة، جنــــوب  
افريقيـــا، الصـــني،  

 فييت نام)

  )٢٠٠٨( ١٨١٦القــــــــرار 
 ال أحد-ال أحد-١٥



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 18/1419 

 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٤٢  
ــه  ٢٣ متوز/يوليــــــــــــــ

٢٠٠٨ 

تقريـــــر األمـــــني العـــــام 
بشــــــــــأن احلالــــــــــة يف 
الصـــــــــــــــــــــــــــــــومال 

)S/2008/466( 

    ٣٧املادة  
الصــــــــومال (وزيــــــــر  
ــاون  ــة والتعــــ اخلارجيــــ

  الدويل)  
    ٣٩املادة 

املمثــل اخلــاص لألمــني   
العــــــــام للصــــــــومال،  
ومفوض السلم واألمـن  

 باالحتاد األفريقي

  مجيع املدعوين

٥٩٥٧  
آب/أغســــــــطس   ١٩

٢٠٠٨ 

تقريــر األمــني العــام عــن 
احلالــــــة يف الصــــــومال  

)S/2008/466( 

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
)S/2008/556( 

    ٣٧املادة 
 الصومال

  )٢٠٠٨( ١٨٣١القــــــــرار  
 ال أحد-ال أحد-١٥

٥٩٧٠  
أيلول/ســـــــــــــبتمرب  ٤

٢٠٠٨ 

    ٣٧املادة   
 الصومال

 S/PRST/2008/33 

٥٩٨٧  
ــرين األول/ ٧  تشـــــــــ

 ٢٠٠٨أكتوبر 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه  
 (ج)دولــــة عضـــــوا  ١٩

)S/2008/633( 

    ٣٧ملادة ا
(د)دولة عضوا ١٣

 

ــاء   ٤ ــن أعضـــــ مـــــ
الـس (إندونيســيا،  
ــوب   ــا، جنـــ إيطاليـــ

 أفريقيا، فرنسا)

  )٢٠٠٨( ١٨٣٨القــــــــرار 
 ال أحد-ال أحد-١٥

٦٠٠٩  
 تشــــرين الثـــــاين/  ٣٠

 ٢٠٠٨نوفمرب 

    ٣٧املادة   
 الصومال

 S/PRST/2008/41 

٦٠١٩   
 تشــــرين الثـــــاين/  ٢٠

 ٢٠٠٨نوفمرب 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه  
ــدة   ــة املتحــــــ اململكــــــ

)S/2008/710( 

    ٣٧املادة 
 ومالالص

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٤القــــــــرار  
 ال أحد-ال أحد-١٥

٦٠٢٠  
 تشــــرين الثـــــاين/  ٢٠

 ٢٠٠٨نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن 
احلالــــــة يف الصــــــومال  

)S/2008/709( 

    ٣٧املادة  
  ومال  الص

    ٣٩املادة 
ــاعد   ــام املسـ ــني العـ األمـ
للشـــــؤون السياســــــية،  
ومـــدير شـــعبة أفريقيـــا    
ــات    ــإدارة عملي ــة ب الثاني
حفظ السـالم، واألمـني   
العــام للمنظمــة البحريــة  
الدولية، واملراقب الدائم 
ــي    ــاد األفريقـ ــن االحتـ عـ

 ى األمم املتحدةلد

الـــــس ومجيـــــع  
 املدعوين

 



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية - اجلزء األول 
عن صون السالم واألمن الدوليني جملس األمن

 

19/1419 12-07779 

 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٢٦  
ــانون األول/ ٢  كـــــــــ

 ٢٠٠٨ديسمرب 

شـــروع قـــرار قدمتـــه م 
 )ـ(هــــدولــــة عضــــوا ١٩

(S/2008/748)  
تقرير األمني العـام عـن   
ــومال   ــة يف الصـــ احلالـــ

(S/2008/709) 

    ٣٧املادة 
(و)دولة عضوا ١٤

 

مــــــن أعضــــــاء  ٤
ــاد   ــس (االحتــ الــ
ــي،  الروســـــــــــــــــ
إندونيســــــــــــــــيا، 

 إيطاليا، الصني)

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٦القــــــــرار 
 ال أحد - ال أحد - ١٥

٦٠٤٦  
 كـــــــانون األول/  ١٦

 ٢٠٠٨ديسمرب 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه  
ــاء ٩  (ز)دول أعضــــــــــ

(S/2008/789) 

    ٣٧املادة 
  (ح)دولة عضوا ١٤

    ٣٩املادة 
ــن   ــدائم عــ ــب الــ املراقــ
جامعــة الـــدول العربيـــة  
ــدة،   ــم املتحـ ــدى األمـ لـ

السلم واألمـن   ومفوض
مبفوضـــــــــية االحتـــــــــاد 

 األفريقي

ــني العـــــــام   األمـــــ
ــاء   ــع أعضـــ ومجيـــ

ومجيـــع  (ط)الـــس
 املدعوين

  ) ٢٠٠٨( ١٨٥١القــــــــرار 
 ال أحد - ال أحد - ١٥

٦٠٥٠  
 كـــــــانون األول/  ١٩

 ٢٠٠٨ديسمرب 

 رســـــــــــالة مؤرخـــــــــــة
ــانون األول/ ١٠  كـــــــــ

موجهة  ٢٠٠٨ديسمرب 
إىل رئــيس جملــس األمــن 
ــة جملــس    ــيس جلن مــن رئ
ــال   ــأة عمــ ــن املنشــ األمــ

) ١٩٩٢( ٧٥١بـالقرار  
ــأن الصـــــــــومال   بشـــــــ

(S/2008/769) 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
ــدة   ــة املتحــــــ اململكــــــ

)S/2008/796( 

    ٣٧املادة 
 الصومال

  ) ٢٠٠٨( ١٨٥٣القــــــــرار  
 ال أحد - ال أحد - ١٥

٦٠٦٨  
 كـــــانون الثـــــاين/ ١٦

 ٢٠٠٩يناير 

ــة   ــالة مؤرخــــ  ١٩رســــ
ــمرب  ــانون األول/ديسـ كـ

ــن   ٢٠٠٨ ــة مـــ موجهـــ
ــيس   األمــني العــام إىل رئ
جملــــــــــــس األمــــــــــــن   

(S/2008/804) 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
ــاءدول  ٧  (ي)أعضـــــــــ

(S/2009/37)    
تقرير األمني العـام عـن   
ــومال   ــة يف الصـــ احلالـــ

(S/2008/709)  
رسالة من األمني العـام  
بشــــأن تــــوفري الــــدعم 
اللوجسيت لبعثة االحتاد 
األفريقــي يف الصــومال  

(S/2008/846) 

    ٣٧املادة 
ــدي،   ــا، بورونـــ إيطاليـــ

 الصومال

مــــن أعضــــاء  ١٠
، (ك)الـــــــــــــــــس

 والصومال

  )٢٠٠٩( ١٨٦٣القــــــــرار 
 ال أحد - ال أحد -١٥



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 20/1419 

 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٩٥  
آذار/مــــــــــــــارس  ٢٠

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن 
لصــــــومال احلالــــــة يف ا

(S/2009/132)    
تقريـــــر األمـــــني العـــــام 

لقرار املقــــدم عمــــال بــــا
٢٠٠٨( ١٨٤٦ (

(S/2009/146) 

    ٣٧املادة  
ــيكية   ــة التشــ اجلمهوريــ
ــاد   ــن االحتـــ ــة عـــ (نيابـــ

ــ ومال األورويب)، الصــــ
(وزيــــــر اخلارجيــــــة)،  

  ماليزيا، النرويج
    ٣٩املادة 

املمثــل اخلــاص لألمــني   
العــــــــام للصــــــــومال،  
ومفوض السلم واألمـن  
ــي،   ــاد األفريقــــ باالحتــــ
ومـــــدير إدارة أفريقيـــــا 
والتعـــــــــاون العـــــــــريب 

ي جبامعـة الـدول   األفريق
 العربية

مجيـــــــع أعضـــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع  

 املدعوين

 

٦١٢٤  
 ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٣

عـن    تقرير األمـني العـام  
ــال    ــدم عم الصــومال املق

 ١٨٦٣لقرار بـــــــــــــــــــا
)٢٠٠٩ (

(S/2009/210) 

    ٣٧املادة  
ــيكية   ــة التشــ اجلمهوريــ
ــاد   ــن االحتـــ ــة عـــ (نيابـــ

ــ ومال األورويب)، الصــــ
  (وزير اخلارجية)

    ٣٩ملادة ا
ــام   ــني العــ ــل األمــ وكيــ
ــية،   ــؤون السياســـ للشـــ
ــام   ــني العـ ــل األمـ ووكيـ
ــظ   ــات حفـــــــ لعمليـــــــ
السالم، ووكيل األمـني  

 العام للدعم امليداين

  مجيع املدعوين

٦١٢٥  
 ٢٠٠٩ار/مايو أي ١٥

    S/PRST/2009/15 

٦١٢٧  
 ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٦

تقريــر األمــني العــام عــن 
ــال    ــدم عم الصــومال املق

 ١٨٦٣بـــــــــــــــــــالقرار 
)٢٠٠٩ (

(S/2009/210) 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
ــدة   ــة املتحــــــ اململكــــــ

)S/2009/266( 

    ٣٧املادة 
 الصومال

   )٢٠٠٩( ١٨٧٢القــــــــرار  وغنداأ
 ال أحد - ال أحد - ١٥
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٥٨  
 ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٩

    ٣٧املادة   
الســــويد (نيابــــة عــــن    
ــاد األورويب)،  االحتـــــــــ

  الصومال
    ٣٩املادة 

ــن   ــدائم عــ ــب الــ املراقــ
ــدى   االحتــاد األفريقــي ل
األمم املتحـدة، ووكيـل   
األمــني العـــام للشـــؤون  
ــل   ــية، ووكيــــ السياســــ
األمــــني العــــام للــــدعم  

 امليداين

مجيـــــــع أعضـــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع  

 املدعوين

S/PRST/2009/19 

٦١٧٣  
ــه  ٢٩ متوز/يوليــــــــــــــ

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن 
احلالــــــة يف الصــــــومال  

)S/2009/373( 

    ٣٧املادة  
الصــــــــــــــومال (وزارة 

  اخلارجية)  
    ٣٩املادة 

املمثــل اخلــاص لألمــني   
العــــــــام للصــــــــومال،  
ومفوض السلم واألمـن  

 باالحتاد األفريقي

يـــــــع أعضـــــــاء مج
الـــــس ومجيـــــع  

 املدعوين

 

٦١٩٧  
ــرين األول/ ٨  تشـــــــــ

 ٢٠٠٩أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام عــن 
ــال    ــدم عم الصــومال املق

 ١٨٧٢بـــــــــــــــــــالقرار 
)٢٠٠٩( 

(S/2009/503) 

    ٣٧املادة  
  الصومال  

    ٣٩املادة 
ــام   ــني العــ ــل األمــ وكيــ
ــية،   ــؤون السياســـ للشـــ

ــدير  ــم ومـ مكتـــب األمـ
ــدعم   ــدة لــ ــة املتحــ بعثــ

ــي يف   ــاد األفريقـــ االحتـــ
 الصومال

مجيـــــــع أعضـــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع  

 املدعوين

 

٦٢٢١  
 تشــــرين الثـــــاين/  ١٨

 ٢٠٠٩نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن 
ــال    ــدم عم الصــومال املق

 ١٨٤٦بـــــــــــــــــــالقرار 
)٢٠٠٨ (

(S/2009/590)  

    ٣٧املادة  
ــبانيا، أوكرانيــــــا،   إســــ
الســــويد (نيابــــة عــــن    
ــاد األورويب)،  االحتـــــــــ
سيشـــــيل، الصـــــومال، 

  الفلبني، النرويج
    ٣٩ادة امل

املمثــل اخلــاص لألمــني   
 العام للصومال

مجيـــــــع أعضـــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع  

 املدعوين

 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٢٢٦  
 تشــــرين الثـــــاين/  ٣٠

 ٢٠٠٩نوفمرب 

لعــام عــن تقريــر األمــني ا
ــال    ــدم عم الصــومال املق

 )٢٠٠٨( ١٨٤٦ بالقرار
(S/2009/590) 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
 (ل)دولـــــة عضـــــوا ٢٩

(S/2009/607) 

    ٣٧املادة 
(م)دولة عضوا ٢٤

 

  )٢٠٠٩( ١٨٩٧القــــــــرار  
 ال أحد - ال أحد - ١٥

٦٢٢٩  
ــانون األول/ ٣  كـــــــــ

 ٢٠٠٩ديسمرب 

   ٣٧املادة   

 الصومال

 S/PRST/2009/31 

  
واململكــة املتحــدة لربيطانيــا  ،وكنــدا ،وكرواتيــا ،وفرنســا ،والــدامنرك ،ومجهوريــة كوريــا ،وبنمــا، وبلجيكــا، وإيطاليــا، وأســتراليا، إســبانيا  (أ)  

  نان.واليو ،واليابان ،والواليات املتحدة األمريكية ،وهولندا ،والنرويج ،العظمى وأيرلندا الشمالية
  واليونان. ،واليابان ،وهولندا ،والنرويج ،وكندا ،والصومال ،والدامنرك ،ومجهورية كوريا ،وأستراليا ،إسبانيا  (ب)  
 ،وماليزيـا  ،وليتوانيـا  ،وكنـدا  ،وكرواتيـا  ،وفرنسـا  ،وسنغافورة ،والدامنرك ،ومجهورية كوريا ،وبنما ،وبلجيكا ،والربتغال ،وإيطاليا ،إسبانيا  (ج)  

  واليونان. ،واليابان ،والواليات املتحدة األمريكية ،وهولندا ،والنرويج ،املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واململكة
 ،واليابــان ،وهولنــدا ،والنــرويج ،وماليزيــا ،وليتوانيــا ،وكنــدا ،والصــومال ،وســنغافورة ،والــدامنرك ،ومجهوريــة كوريــا ،والربتغــال ،إســبانيا  (د)  

  واليونان.
 ،وكنــدا ،وكرواتيــا ،وفرنســا ،وســنغافورة ،والــدامنرك ،ومجهوريــة كوريــا ،وبلجيكــا ،والربتغــال ،وإيطاليــا ،وأوكرانيــا ،وأســتراليا ،إسـبانيا   )ـ(ه  

  .واليونان ،واليابان ،والواليات املتحدة األمريكية ،وهولندا ،والنرويج ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وماليزيا
 ،وهولنـدا  ،والنـرويج  ،وماليزيـا  ،وكنـدا  ،والصـومال  ،وسـنغافورة  ،والـدامنرك  ،ومجهوريـة كوريـا   ،والربتغال ،وأوكرانيا ،وأستراليا ،إسبانيا  (و)  

  واليونان. ،واليابان
  اليونان.و ،والواليات املتحدة األمريكية ،وليربيا ،وكرواتيا ،وفرنسا ،ومجهورية كوريا ،وبنما ،وبلجيكا ،إسبانيا  (ز)  
واليابـان   ،واهلند ،والنرويج ،ومصر ،وليربيا ،والصومال (وزير اخلارجية) ،والسويد ،والدامنرك ،ومجهورية كوريا ،وتركيا ،وأملانيا ،إسبانيا  (ح)  

  واليونان (نائب وزير الدفاع). ،واليمن ،(نائب وزير اخلارجية للشؤون الربملانية)
رجيته، والصني بوزير خارجيتها، وكرواتيـا بـرئيس وزرائهـا، واململكـة املتحـدة بوزيرهـا للشـؤون اخلارجيـة         مثّل االحتاد الروسي بوزير خا  (ط)  

  وشؤون الكومنولث، والواليات املتحدة بوزيرة خارجيتها.
  والواليات املتحدة األمريكية. ،وليبيا ،وتركيا ،وبوروندي ،وبوركينا فاسو ،وإيطاليا ،أوغندا  (ي)  
 ،واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية       ،واملكسـيك  ،وليبيـا  ،وفرنسـا  ،وتركيا ،وبوركينا فاسو ،وأوغندا ،وسياالحتاد الر  (ك)  

  واليابان. ،والواليات املتحدة األمريكية
 ،ومجهورية كوريـا  ،وجزر مارشال ،ركياوت ،وبنما ،وبلغاريا ،وبلجيكا ،والربتغال ،وإيطاليا ،وأوكرانيا ،وأملانيا ،وإسبانيا ،االحتاد الروسي  (ل)  

 ،وليربيـا  ،ولكسـمربغ  ،وكنـدا  ،وقـربص  ،وفرنسـا  ،والصـومال  ،وسيشيل ،والسويد ،وسنغافورة ،ورومانيا ،والدامنرك ،ومجهورية مولدوفا
  ليونان.وا ،والواليات املتحدة األمريكية ،وهولندا ،والنرويج ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ،ومجهوريـة مولــدوفا  ،ومجهوريـة كوريـا   ،وجـزر مارشـال   ،وبنمـا  ،وبلغاريــا ،وبلجيكـا  ،والربتغـال  ،وإيطاليـا  ،وأوكرانيـا  ،وأملانيـا  ،إسـبانيا   (م)  
  .واليونان ،وهولندا ،والنرويج ،وليربيا ،ولكسمربغ ،وكندا ،وقربص ،والصومال ،وسيشيل ،والسويد ،وسنغافورة ،ورومانيا ،والدامنرك




