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  احلالة يف الصومال -  ٣

  
  عام عرض  
ــن     خــالل    ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي الفت

بيانـــات رئاســـية تتعلـــق  ٤ قـــرارا و ١١جلســـة واعتمـــد  ٢٨
باحلالــة يف الصــومال. ورحــب الــس بــاخلطوات الــيت اختــذها 

ملتحدة السياسي للصومال دف تعزيز وجـوده  مكتب األمم ا
يف البلد. وباإلضافة إىل ذلـك، واصـل الـس العمـل ملكافحـة      
املشكلة املتنامية املتمثلة يف القرصنة والسطو املسلح يف البحـر،  
عــرب تعزيــز اإلطــار القــانوين الــالزم حملاكمــة القراصــنة. وتتبــع    

ــاق      ــذ اتف ــدم احملــرز يف تنفي ــس أيضــاً التق ــؤرخ  ال ــويت امل جيب
ــؤرخ   ٢٠٠٨آب/أغســـــــطس  ١٩ ــاال املـــــ ــاق كمبـــــ واتفـــــ
ــه  ٩ ــة   ٢٠١١حزيران/يونيـ ــس معاجلـ ــل الـ ــريا، واصـ . وأخـ

  .األزمة اإلنسانية املنتشرة على نطاق واسع يف الصومال
، أجــرى أعضــاء الــس زيــارة  ٢٠١١ويف أيار/مــايو   

إىل كينيا إلجراء مناقشات بشأن مستقبل الصـومال، يف إطـار   
  .)٢٨(ة اليت أوفدها الس إىل أفريقياالبعث

واصــل الــس تقيــيم مــدى تــوفر الظــروف املالئمــة  و  
إلمكانية نشر عملية حفظ سالم تابعة لألمم املتحدة حتل حمـل  
بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال (بعثــة االحتــاد األفريقــي).  

مــدد الــس، متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق،   و
ثالث مرات إذنه لالحتاد األفريقـي مبواصـلة نشـر بعثـة االحتـاد      

اجتمــع الــس مــرتني لكـي ميــدد يف كــل مــرة  و .)٢٩(األفريقـي 
__________ 

ملزيــد مــن املعلومــات بشــأن بعثــات جملــس األمــن، انظــر اجلــزء      )٢٨(  
ألــــف -واجلـــزء الســـادس، القســـم ثانيـــا     ،٣٦األول، القســـم  

  يتعلق بالتحقيقات يف املنازعات وتقصي احلقائق.  فيما
 ٢٠١٠ و )٢٠١٠( ١٩٦٤ و )٢٠١٠( ١٩١٠القــــــــرارات    )٢٩(  

)٢٠١١(.  

الرصد الداعم للجنـة املنشـأة عمـال     شهرا والية فريق ١٢ملدة 
  .  )٣٠()١٩٩٢( ٧٥١بالقرار 

  
إىل  ٢٠١٠/ينــــــــــــــــــاير الثاينكــــــــــــــــــانون  ١٤  

: اإلحاطات املقدمة مـن  ٢٠١١/سبتمرب أيلول ١٤
  املمثل اخلاص لألمني العام

إىل  ٢٠١٠كـــانون الثاين/ينـــاير   ١٤الفتـــرة مـــن   يف  
، تلقــــى الــــس عــــدة إحاطــــات ٢٠١١ أيلول/ســــبتمرب ١٤

منتظمة من املمثل اخلاص لألمـني العـام ورئـيس مكتـب األمـم      
املتحدة السياسي للصـومال، اسـتنادا إىل تقـارير األمـني العـام،      
قدمت تقييما للحالة السياسية واألمنية وحالة حقوق اإلنسـان  

    .)٣١(واحلالة اإلنسانية يف الصومال
  

 /أيلـــول  ٣٠إىل  ٢٠١٠/ينـــاير الثاينكــانون   ١٤  
: تعزيــز بعثــة االحتــاد األفريقــي يف  ٢٠١١ ســبتمرب

الصــومال ونقــل مكتــب األمــم املتحــدة السياســي   
  للصومال

إىل  ٢٠١٠كـــانون الثاين/ينـــاير   ١٤الفتـــرة مـــن  يف   
، قـــدم ممثـــل االحتـــاد األفريقـــي إىل ٢٠١١أيلول/ســـبتمرب  ١٤

الــس إحاطــات منتظمــة تتضــمن معلومــات حمدثــة عــن نشــر  
بعثة االحتاد األفريقـي يف الصـومال وسـلط الضـوء علـى الـدور       
ــين     ــهد األمـ ــذري يف املشـ ــيري جـ ــداث تغـ ــه يف إحـ الـــذي تؤديـ

__________ 

ــراران   )٣٠(   ــد و. )٢٠١١( ٢٠٠٢ و )٢٠١٠( ١٩١٦القــــــ ملزيــــــ
ظــر اجلــزء التاســع، القســم املعلومــات عــن فريــق الرصــد، ان مــن
، فيمــــا يتعلــــق باللجنــــة املنبثقــــة عــــن القــــرارين  ١-بــــاء-أوال

  .)٢٠٠٩( ١٩٠٧  و )١٩٩٢(  ٧٥١
 S/PV.6467 و S/PV.6386 و S/PV.6313 و S/PV.6259 انظــــــــــر  )٣١(  

  .S/PV.6614 و S/PV.6599 و S/PV.6532  و S/PV.6494 و
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كـــرر املمثـــل أيضـــا النـــداء الـــذي والسياســـي يف الصـــومال. و
وجهــه االحتــاد األفريقــي لتحويــل بعثــة االحتــاد األفريقــي يف       
الصومال إىل عملية حفظ سالم تابعة لألمـم املتحـدة، وتزويـد    
ــيت تتــيح هلــا     ــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال بالقــدرات ال بعث
ــة االحتاديــة        ــم احلكوم ــو أفضــل ودع ــى حن ــها عل ــاء بواليت الوف

    .)٣٢(االنتقالية
، ومبوجـب القـرار   ٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ٢٨يف و  
، قرر الس يف مجلة أمـور أن يـأذن للـدول    )٢٠١٠( ١٩١٠

ــي     ــأن تبق ــي ب ــاد األفريق كــانون  ٣١حــىت  ،األعضــاء يف االحت
، على بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال،     ٢٠١١الثاين/يناير 

وطلب إىل األمني العام أن يواصل تزويد البعثـة مبجموعـة مـن    
عناصر الدعم اللوجسيت، وذكّر باعتزامـه إنشـاء عمليـة حلفـظ     
ــه يف      ـــمعرب عن ــى النحــو ال ــة لألمــم املتحــدة، عل الســالم تابع

    .)٢٠٠٩( ١٨٦٣القرار 
ــل اخلــاص  ٢٠١٠أيلول/ســبتمرب  ١٦يف و   ــىن املمث ، أث

ــام بع   ــى قي ــام عل ــي يف الصــومال   لألمــني الع ــة االحتــاد األفريق ث
بالدفاع عن املؤسسـات االحتاديـة االنتقاليـة يف مقديشـو ومنـع      
اهلجمــات املتكــررة الــيت يشــنها املتمــردون اإلرهــابيون، ودعــا  
إىل تكثيف املساعدة اليت يقدمها اتمـع الـدويل للقـوة. وقـال     

االحتـاد  إنه يؤيد قرار اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة و     
فرد من القوات اإلضـافية يف مقديشـو    ٢ ٠٠٠األفريقي بنشر 

لتمكني بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال مـن بلـوغ قوامهـا        
فـــرد. وأكـــد أنـــه ينبغـــي معادلـــة  ٨ ٠٠٠املـــأذون بـــه، وهـــو 

ــة االحتــاد األفريقــي مــع البــدالت املدفوعــة      ــود بعث بــدالت جن
م، وأنه ينبغي جتهيـز  ألفراد عمليات األمم املتحدة حلفظ السال

البعثـــة جتهيـــزا مالئمـــاً باملعـــدات الالزمـــة لكشـــف هجمـــات  
__________ 

  .S/PV.6614  و S/PV.6407 و S/PV.6313 و S/PV.6259 انظر  )٣٢(  

ــة     ــكان ومتابعـ ــة بالسـ ــرية املأهولـ ــاطق احلضـ ــردين يف املنـ املتمـ
    .)٣٣(حتركام وردعهم والرد عليهم

، قـدم مفـوض   ٢٠١٠تشرين األول/أكتـوبر   ٢١يف و  
ــي إىل الـــس       ــاد األفريقـ ــن يف مفوضـــية االحتـ ــالم واألمـ السـ
املقترحات اليت أقرت يف اجتماع جملس السـالم واألمـن التـابع    

تشرين األول/أكتوبر. وحـث الـس    ١٥لالحتاد األفريقي يف 
 ٨ ٠٠٠ات املـأذون بـه للبعثـة مـن     على تأييد زيادة قـوام القـو  

فـرد، وكــذلك توسـيع نطــاق التمويـل مــن     ٢٠ ٠٠٠فـرد إىل  
األنصبة املقررة لألمم املتحدة. وحث الس أيضاً على فـرض  
حصار حبري ومنطقة حظـر طـريان فـوق الصـومال والنظـر يف      

إىل العمليــات البحريــة املضــطلع ــا قبالــة ســواحل    أن يطلــب
شـغيلي مباشـر وملمـوس بصـورة أكـرب      الصـومال تقـدمي دعـم ت   

ــي  ــاد األفريقــ ــة االحتــ ــومال  . و)٣٤(إىل بعثــ ــل الصــ رحــــب ممثــ
مبقترحــات جملــس الســالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي،       

سيما الدعوة اليت وجهها إىل جملس األمن بأن يوافق علـى   وال
قوة اجلديد لبعثة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال،    اقتراح قوام ال

وأن يــأذن حبزمــة دعــم معــززة لتلــك البعثــة، متــول عــن طريــق   
ــدالت املســتحقة      ــررة لألمــم املتحــدة، وســداد الب األنصــبة املق

    .)٣٥(للقوات مبعدالت األمم املتحدة
ــانون  ٢٢يف و   ــمرب كـ ــب ، ٢٠١٠األول/ديسـ ومبوجـ

اإلذن املمنـوح مبواصـلة   الـس  مدد  ،)٢٠١٠( ١٩٦٤القرار 
ــي يف الصــومال حــىت     ــة االحتــاد األفريق أيلول/ســبتمرب  ٣٠بعث

، وطلــب إىل االحتــاد األفريقــي زيــادة قــوام قــوة البعثــة  ٢٠١١
ــن     ــا مـ ــه حاليـ ــأذون بـ ــتوى املـ ــن املسـ ــدي إىل  ٨ ٠٠٠مـ جنـ

    جندي. ١٢  ٠٠٠
__________ 

  )٣٣(  S/PV.6495،  ٥-٣الصفحات.  
  )٣٤(  S/PV.6407،  ٧  و ٦الصفحتان.  
  .١٠  و ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥(  
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، ذكّــر املمثــل اخلــاص ٢٠١١أيلول/ســبتمرب  ١٤يف و  
النشــر ، )٣٦(لألمــني العــام بــأن األمــني العــام قــد أيــد يف تقريــره 

قــوة حــرس كجــزء مــن بعثــة االحتــاد األفريقــي يف       الســريع ل
الصــومال، لتــوفري احلمايــة للمــدنيني يف البعثــة ومــوظفي األمــم 
املتحدة وأصـوهلا، واعتـرب ذلـك أمـراً جوهريـاً لـتمكني مكتـب        
األمــم املتحــدة السياســي للصــومال مــن تيســري تنفيــذ خارطــة    
الطريـق. وقــال إن مكتبــه يقــف علــى أهبــة االســتعداد لتســريع  

ل موظفيه إىل الصومال، وال سيما يف مقديشو، حاملا تتـوفر  نق
    .)٣٧(خدمات السكن والدعم اللوجسيت

ــبتمرب  ٣٠يف و   ــرار  ٢٠١١أيلول/ســ ــب القــ ، ومبوجــ
ــة    )٢٠١١( ٢٠١٠ ــر بعثـ ــلة نشـ ــس اإلذن مبواصـ ــدد الـ ، مـ

تشـرين األول/أكتـوبر    ٣١االحتاد األفريقي يف الصـومال حـىت   
ــام   ٢٠١٢ ــني الع ــر األم ــق )٣٨(. وعقــب اإلشــارة إىل تقري ، واف

ــادة يف عـــدد منظمـــات األمـــم املتحـــدة    الـــس علـــى أن الزيـ
 تفيها وسائر الـزوار الـدوليني الـرمسيني يف مقديشـو باتـ     وموظ

شـــكل ضـــغوطا إضـــافية علـــى بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف       ت
الصــومال، وشــجع األمــم املتحــدة علــى العمــل مــع االحتــاد        
األفريقي إلنشاء قوة حراسـة بـاحلجم املالئـم، ضـمن مسـتوى      
قــوات البعثــة املــأذون بــه، لتقــدمي خــدمات األمــن واملرافقــة        

مايــة ألفــراد اتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك األمــم املتحــدة.  واحل
ورحب الس بـاخلطوات الـيت اختـذها مكتـب األمـم املتحـدة       
السياسي للصومال وسائر مكاتـب األمـم املتحـدة ووكاالـا،     
مبا فيها مكتب األمـم املتحـدة لـدعم بعثـة االحتـاد األفريقـي يف       

دة وموظفيهــا الصــومال، لتعزيــز وجــود منظمــات األمــم املتحــ
ــا     ــذ والياـ ــا لتنفيـ ــرا هامـ ــك عنصـ ــار ذلـ ــومال، باعتبـ يف الصـ

__________ 

  )٣٦(  S/2011/549.  
  )٣٧(  S/PV.6614،  ٥  و ٤الصفحتان.  
  )٣٨(  S/2011/549.  

بفعالية، وحث على إنشاء وجود لألمم املتحـدة يكـون أطـول    
بقــاًء ومتناميــاً يف الصــومال، وخباصــة يف مقديشــو، متشــياً مــع   

  الظروف األمنية، على النحو املبني يف تقريري األمني العام.
  

ــارس  ١٩   ــه  ٢٩إىل  ٢٠١٠آذار/مــــــ متوز/يوليــــــ
: تعـــديل تـــدابري اجلـــزاءات ومتديـــد واليـــة  ٢٠١١

  فريق الرصد

 ١٩١٦، ومبوجب القـرار  ٢٠١٠آذار/مارس  ١٩يف   
، أدان الس تدفقات إمـدادات األسـلحة والـذخرية    )٢٠١٠(

 ي األســلحة، إىل الصــومال وإريتريــا وعربمهــا يف انتــهاك حلظــر
شـهرا، مـع    ١٢ومدد والية فريق الرصد املعين بالصومال ملدة 

تعــيني ثالثــة خــرباء إضــافيني فيــه، ليتســىن للفريــق االضــطالع   
بواليتـه املوســعة. وقــد تضــمنت مهــام فريــق الرصــد يف واليتــه  
املوسعة التحقيـق، بالتنسـيق مـع الوكـاالت الدوليـة املعنيـة، يف       

ــا فيهــ   ــع األنشــطة، مب ــايل   مجي ــة بالقطــاعني امل ا األنشــطة املتعلق
والبحــري وغريمهــا، الــيت درت عوائــد اســتخدمت يف انتــهاك   
حظـــري توريـــد األســـلحة إىل الصـــومال وإىل إريتريـــا. وقـــرر 
الــس أيضــا أالّ تســري االلتزامــات املفروضــة علــى الــدول       

ملـدة   )٢٠٠٨( ١٨٤٤مـن القـرار    ٣األعضاء مبوجب الفقـرة  
شهرا على دفع األموال أو توفري األصـول املاليـة األخـرى     ١٢

الالزمــة لكفالــة تقــدمي املســاعدة اإلنســانية الــيت تشــتد احلاجــة   
  إليها يف الصومال يف الوقت املناسب.  

، ومبوجــــــب القــــــرار ٢٠١١آذار/مــــــارس  ١٧ويف   
، قرر الس، يف مجلة أمور، ودون املسـاس  )٢٠١١( ١٩٧٢

بربامج املساعدة اإلنسانية اجلـاري تنفيـذها يف أمـاكن أخـرى،     
االلتزامات املفروضة على الـدول األعضـاء مبوجـب     أالّ تسري

شــهرا علــى  ١٦ملــدة  )٢٠٠٨( ١٨٤٤مــن القــرار  ٣الفقــرة 
دفع األموال أو تـوفري األصـول املاليـة الالزمـة لضـمان إيصـال       

ــيت تشــتد احلاجــة إليهــا يف الصــومال     يف املســاعدة اإلنســانية ال
  الوقت املناسب.  



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن
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 ٢٠٠٢، ومبوجب القـرار  ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٩ويف   
ــق      )٢٠١١( ــة فري ــد والي ــور، متدي ــة أم ــس، يف مجل ــرر ال ، ق

أيضـا أن تسـري التـدابري     شهرا. وقرر الس ١٢الرصد لفترة 
ــا يف القـــرار   ــراد  )٢٠٠٨( ١٨٤٤املنصـــوص عليهـ علـــى األفـ

والكيانــات الــذين حتــددهم اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرارين       
ــال    )٢٠٠٩( ١٩٠٧ و )١٩٩٢( ٧٥١ ــون بأعم ــم يقوم أل

ــا     ــن أو االســتقرار يف الصــومال، مب ــا  ــدد الســالم أو األم فيه
األعمال اليت دد اتفاق جيبويت، أو يـدعمون هـذه األعمـال.    
ورأى الس، عالوة على ذلك، أن مجيع أنشطة التجارة غـري  

شــكل ترافــئ اخلاضــعة لســيطرة حركــة الشــباب  احملليــة عــرب امل
خطرا يهدد السالم واالستقرار واألمن يف الصومال، ومـن مث،  
جيوز للجنة أن تسمي مـن يشـارك يف هـذه األنشـطة التجاريـة      

  حمددة اهلدف.   من أفراد وكيانات وأن ختضعهم لتدابري 
  

 تشـرين الثـاين/   ٢٢إىل  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٧  
: القرصــنة والســطو املســلح قبالــة  ٢٠١١نــوفمرب 

  سواحل الصومال  

، ومبوجــــــب القــــــرار ٢٠١٠نيســــــان/أبريل  ٢٧يف   
، أهاب الس جبميع الـدول جتـرمي القرصـنة    )٢٠١٠( ١٩١٨

مبوجـــب قوانينـــها احملليـــة والنظـــر بشـــكل إجيـــايب يف حماكمـــة   
األشخاص املشتبه يف أم قراصـنة الـذين يلقـى القـبض علـيهم      
ــهم. وطلــب إىل     ــة ســواحل الصــومال وســجن املــدانني من قبال
األمـــني العـــام أيضـــا أن يقـــدم إىل الـــس، يف غضـــون ثالثـــة  

شــهر، تقريــرا عــن اخليــارات املمكنــة لتحقيــق هــدف حماكمــة أ
وســجن األشــخاص املســؤولني عــن ارتكــاب أعمــال القرصــنة 

  والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال.
ــن     ــرة مــــ ــطس  ٢٥ويف الفتــــ إىل  ٢٠١٠آب/أغســــ

ــرين األول/أكتــــوبر   ٣١ ، تلقّــــى الــــس عــــدة   ٢٠١١تشــ
إحاطات إعالمية منتظمة من األمانـة العامـة تسـتند إىل تقـارير     
ــة القرصــنة وفحصــت     األمــني العــام الــيت تضــمنت تقييمــا حلال

ــا       ــيت اضــطلعت ــة ال ــة والتنفيذي األنشــطة السياســية والقانوني
ــدة     ــم املتحــ ــة واألمــ ــات اإلقليميــ ــاء واملنظمــ ــدول األعضــ الــ

حــة القرصــنة والســطو املســلح يف    وشــركاؤها يف جمــال مكاف 
البحر قبالة سـواحل الصـومال. ونظـر الـس أيضـا يف طرائـق       
إنشاء حماكم متخصصة ملكافحة أعمال القرصـنة يف الصـومال   

  .)٣٩(ويف املنطقة
ــام،   ٢٠١٠آب/أغســطس  ٢٥ويف    ــني الع ــدم األم ، ق

، تقريـره عـن   )٢٠١٠( ١٩١٨تلبيةً للطلـب الـوارد يف القـرار    
اخليارات املمكنة لتحقيـق هـدف حماكمـة وسـجن األشـخاص      

الســطو املســلح يف املســؤولني عــن ارتكــاب أعمــال القرصــنة و
ــة ســواحل الصــومال   . وخــالل املناقشــة، حــدد  )٤٠(البحــر قبال

األمــني العــام ســبعة خيــارات تتضــمن مــا يلــي: تعزيــز اجلهــود  
اجلارية ملساعدة دول املنطقة على حماكمة وسـجن األشـخاص   
املسؤولني عن أعمال القرصنة؛ وإنشاء حمكمة صـومالية تطبـق   

ن دول املنطقـة؛ ومسـاعدة   القانون الصومايل يف دولة أخرى م
ــر خاصــة؛       ــى إنشــاء دوائ ــة عل ــن دول املنطق ــر م ــة أو أكث دول
وإشـــراك دول املنطقـــة واالحتـــاد األفريقـــي بنشـــاط يف إنشـــاء  
حمكمــة إقليميــة؛ وإنشــاء حمكمــة دوليــة علــى غــرار احملــاكم        
املختلطة القائمة؛ وإنشاء حمكمة دولية مكتملة الشروط بقـرار  

ــاق األمــم   مــن جملــس األمــن مبوجــب ال  فصــل الســابع مــن ميث
املتحــدة. وأشــار األمــني العــام إىل أنــه ســيتعني حتديــد دولــة        
مضيفة، مما سـيتطلب وضـع ترتيبـات كافيـة لنقـل املـدانني إىل       
الدول األخرى لسجنهم. وملواصلة استكشاف تلـك املسـائل،   
ــة     ــه ينــوي تعــيني مستشــار خــاص للمســائل القانوني أوضــح أن

. ورحــــب )٤١(ســــواحل الصـــومال  املتصـــلة بالقرصــــنة قبالـــة  
__________ 

 S/PV.6560 و S/PV.6473 و S/PV.6417 و S/PV.6374 انظــــــــــر  )٣٩(  
  .S/PV.6646 و

  )٤٠(  S/2010/394.  
  )٤١(  S/PV.6374،  ٤  و ٣الصفحتان.  
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املتكلمون باخليارات اليت عرضها األمني العام لتعزيز القـدرات  
القضائية يف مواجهـة القرصـنة باعتبارهـا تشـكل أساسـا جيـدا       
إلجراء املزيد من املناقشات، وكذلك بتعيينه ملستشار خـاص.  

جناعــة بينمــا أعــرب ممثــل اململكــة املتحــدة عــن شــكوكه إزاء    
دوليـــة أو إقليميــة جديـــدة حملاكمــة القراصـــنة،   إنشــاء آليــات   

 مـن أجـل  مشريا إىل أن تلك اآلليات قد تهدر املوارد احملـدودة  
. )٤٢(حلول قد ال تكون مستدامة أو توفر مكاسب ألمد بعيـد 

ــل االحتــاد الروســي إن دول املنطقــة تواجــه املشــكلة     ــال ممث وق
ــة القــدرات القضــائية واإلصــال   حية، امللحــة املتمثلــة يف حمدودي

اليت متنعها من إجياد استجابات مناسبة علـى املسـتوى الـوطين.    
واقترح إنشاء آلية قضائية دولية على الصعيد اإلقليمـي تكمـل   

. وأشار ممثـل كينيـا إىل أن ترتيبـات املقاضـاة     )٤٣(النظم الوطنية
احلالية الـيت شـهدت تسـليم قراصـنة وحماكمتـهم يف كينيـا ويف       

ثقيال علـى تلـك البلـدان، وإىل أنـه مـن       دول جماورة تلقي عبئا
الواضــح أنــه يتعــذر مواصــلتها يف املــدى البعيــد. وشــدد علــى   
األمهيـــة القصـــوى لوجـــود عمليـــات وآليـــات أفضـــل لكفالـــة  

  .)٤٤(احملاكمة والسجن
       لـسمد أثنـاء املناقشـة، رحـب اويف بيان رئاسي اعت

وباعتزامه تعـيني مستشـار خـاص معـين      )٤٥(قرير األمني العامبت
بالقرصـنة قبالـة سـواحل الصـومال.      املتصـلة باملسائل القانونيـة  

وأثىن الس علـى مـا تبذلـه الـدول، مبـا فيهـا كينيـا وسيشـيل،         
من جهود دؤوبة حملاكمـة القراصـنة املشـتبه فـيهم يف حماكمهـا      

مجيــع الــدول بــذل الوطنيــة، مشــددا علــى ضــرورة أن تواصــل 
ــدرج يف      ــام أن ي ــس إىل األمــني الع هــذه اجلهــود. وطلــب ال

__________ 

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  
  .٣٣ و ٣٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٣(  
  .٣٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤(  
  )٤٥(  S/2010/394.  

ــا      ــل مالحظــات بشــأن الوســائل املمكــن اعتماده ــره املقب تقري
لتحســــني مســــتوى التعــــاون حملاكمــــة وســــجن األشــــخاص  
املسؤولني عن ارتكاب أعمال قرصنة وسطو مسـلح يف البحـر   

                                                                                              .)٤٦(قبالة السواحل الصومالية
ــاين/نوفمرب   ٢٣ويف    ــرين الثــ ــب ٢٠١٠تشــ ، ومبوجــ

شـهرا آخـر    ١٢، جدد الس، لفترة )٢٠١٠( ١٩٥٠القرار 
ــب      ــوح مبوجـ ــرار، اإلذنَ املمنـ ــاذ القـ ــاريخ اختـ ــن تـ ــارا مـ اعتبـ

من القـرار   ٦والفقرة  )٢٠٠٨( ١٨٤٦من القرار  ١٠ الفقرة
 ١٨٩٧الـــــذي جـــــدده مبوجـــــب القـــــرار  )٢٠٠٨( ١٨٥١

للــدول واملنظمــات اإلقليميــة املتعاونــة مــع احلكومــة  )٢٠٠٩(
ــة يف مكافحــة القرصــنة والســطو املســلح يف   ــة االنتقالي  االحتادي
البحر قبالة سـواحل الصـومال، الـيت قـدمت احلكومـة إخطـارا       

  مسبقا بشأا إىل األمني العام.
ــاير   ٢٥ويف    ، اســتمع الــس  ٢٠١١كــانون الثاين/ين

إىل إحاطة قدمها املستشار اخلاص لألمني العام املعين باملسـائل  
ــة ــلة القانونيـ ــومال. ويف    املتصـ ــواحل الصـ ــة سـ ــنة قبالـ بالقرصـ

ــى احلاجــة       ــدمها، شــدد املستشــار اخلــاص عل ــيت ق اإلحاطــة ال
امللحة للتصدي لتدهور احلالة نتيجـة ملشـكلة القرصـنة، حيـث     
ازدادت اهلجمــات تعقيــدا وأصــبح القراصــنة يعتبــرون بشــكل  

ــد  ــتم     ‘‘ ســادة’’متزاي ــك، ي ــى ذل ــالوة عل ــدي. وع احملــيط اهلن
راح تســعة مــن كــل عشــرة قراصــنة تلقــي القــوات   إطــالق ســ

البحريــة الوطنيــة القــبض علــيهم ألن احملــاكم املوجــودة غــري       
مؤهلــة ملقاضــام. ولتصــحيح هــذا الوضــع، اقتــرح املستشــار   
اخلاص إنشاء حمكمتني متخصصتني يف بونتالنـد وصـوماليالند   
حملاكمــة القراصــنة، وســجنين الحتجــازهم، إىل جانــب إقامــة   

ــ ــالل الفتـــرة     حمكمـ ــا خـ ــا يف أروشـ ــون مقرهـ ــومالية يكـ ة صـ
االنتقاليــــة. وعنــــد تنــــاول الــــروابط الوليــــدة بــــني القرصــــنة  
واإلرهــاب يف الصــومال، حــذّر مــن أنــه إذا توســعت القرصــنة 

__________ 

  )٤٦(  S/PRST/2010/16.  
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ــا       ــة. ودع ــاب يف املنطق ــاقم اإلره ــا ســتؤدي إىل تف ــا فإ جنوب
الس إىل اختاذ قرار واضح وقوي وحـازم لتشـجيع مبـادرات    

. )٤٧(حة القرصنة وتيسري تعبئة ما يكفي من املوارد املاليـة مكاف
وبينمـــا ذكـــر ممثـــل الصـــومال أن بلـــده ســـيدرس املقترحـــات  
واخليارات اليت عرضها املستشـار اخلـاص، والـيت وصـفها بأـا      

ــة ” ــة جمديـ ــة ودقيقـ ــذ   ، “للغايـ ــة لتنفيـ ــالغ املطلوبـ ــد أن املبـ أكـ
 أعــايل البحــار املقترحــات ضــئيلة باملقارنــة مــع مــا مت إنفاقــه يف 

. واعترف أعضاء الس بقلـق بـأن   )٤٨(نتيجة ألعمال القرصنة
القرصنة تؤثر بشكل بـالغ علـى االقتصـاد العـاملي، وهـي ـدد       
إيصــال املعونــات اإلنســانية اهلامــة للغايــة، وتغــذي منــو اجلرميــة  
املنظمـة واإلرهـاب. ورحبـوا بتعزيـز اجلهـود املبذولـة ملكافحــة       

ت االقتصــادية واألمنيــة والقضــائية بوصــفها القرصــنة يف اــاال
عناصر أساسية ألي مبـادرة مـن مبـادرات مكافحـة القرصـنة.      
ــات حملاكمــة القراصــنة،      ونظــرا لالســتياء مــن عــدم وجــود آلي
ــق      ــاص املتعلـ ــار اخلـ ــرح املستشـ ــاء مبقتـ ــض األعضـ ــب بعـ رحـ
بالتصــدي ملشــكلة اإلفــالت مـــن العقــاب، وأيــدوا توصـــياته      

كمـتني متخصصـتني يف مكافحـة القرصـنة يف     املتعلقة بإنشاء حم
املنطقـــة وبزيـــادة التعـــاون احملـــدد األهـــداف مـــع صـــوماليالند 

  .)٤٩(وبونتالند
ــرار ٢٠١١نيســـــان/أبريل  ١١ويف    ، ومبوجـــــب القـــ
، طلــب الــس، يف مجلــة أمــور، إىل الــدول  )٢٠١١( ١٩٧٦

ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة وبرنــامج   
ــي  األمـــم املتحـــدة  ــائي ومكتـــب األمـــم املتحـــدة السياسـ اإلمنـ

ــة      ــة االحتادي ــة مســاعدةَ احلكوم للصــومال واملنظمــات اإلقليمي
__________ 

  )٤٧(  S/PV.6473 ٩-٢، الصفحات.  
  .١١ و ١٠سه، الصفحتان املرجع نف  )٤٨(  
 ١٣(االحتـاد الروسـي)؛ والصـفحة     ١١املرجع نفسه، الصـفحة    )٤٩(  

 ٢١(الربازيـل)؛ والصـفحة    ١٩(الواليات املتحدة)؛ والصـفحة  
(غـابون)؛   ٣٠(فرنسـا)؛ والصـفحة    ٢٣(الربتغال)؛ والصـفحة  

  (البوسنة واهلرسك). ٣١والصفحة 

االنتقاليــة والســلطات اإلقليميــة يف الصــومال يف إقامــة نظــام      
ــيطرة الشــرطة يف       ــانون وبســط س ــيادة الق ــرض س للحكــم وف
املناطق الـيت ينعـدم فيهـا القـانون حيـث جتـري األنشـطة الربيـة         

ــى وجــه      املتصــلة  ــس أيضــا أن ينظــر عل ــرر ال بالقرصــنة. وق
ــة     ــة حملاكمــ ــومالية متخصصــ ــاكم صــ ــاء حمــ ــرعة يف إنشــ الســ
األشــخاص املشــتبه يف أــم قراصــنة ســواء يف الصــومال أو يف   
املنطقـــة، مبـــا يف ذلـــك حمكمـــة متخصصـــة ملكافحـــة القرصـــنة 

  تتجاوز واليتها القضائية احلدود اإلقليمية للصومال.
، ومبوجـــب  ٢٠١١تشـــرين األول/أكتـــوبر    ٢٤ويف   

، أهاب الس مبكتب األمـم املتحـدة   )٢٠١١( ٢٠١٥القرار 
ــائي      ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة وبرن املعــين باملخــدرات واجلرمي

وليني اآلخـرين تعزيـز جهـودهم مـن أجـل دعـم       والشركاء الـد 
وضــع التشـــريعات واالتفاقـــات واآلليـــات احملليـــة مبـــا يضـــمن  
حماكمة األشخاص املشتبه يف أم قراصنة بشـكل فعـال ونقـل    
ــة     ــدول واملنظمــات الدولي املــدانني منــهم وســجنهم. وحــثّ ال
على تبادل األدلة واملعلومات ألغـراض إنفـاذ قـوانني مكافحـة     

لضــمان حماكمــة األشــخاص املشــتبه يف أــم قراصــنة   القرصــنة
  على حنو فعال وسجن املدانني منهم.

ــاين/نوفمرب   ٢٢ويف    ــرين الثــ ــب ٢٠١١تشــ ، ومبوجــ
شـهرا اإلذن   ١٢الـس ملـدة   ، جـدد  )٢٠١١( ٢٠٢٠القرار 

ــة      ــة مــع احلكوم ــة املتعاون ــدول واملنظمــات اإلقليمي ــوح لل املمن
ــة يف مكافحــة القرصــنة والســطو املســلح يف    ــة االنتقالي االحتادي

  البحر قبالة سواحل الصومال.
  

ــه  ٢٤   ــي ب٢٠١١حزيران/يونيـ ــان رئاسـ ــأن : بيـ شـ
  اتفاق كمباال

ــه  ٢٤يف    ــانَ  ٢٠١١حزيران/يوني ، اعتمــد الــس البي
ــاال يف      ــع اتفــاق كمب ــه الــس بتوقي ــذي رحــب في الرئاســي ال

حزيران/يونيه، وأشاد باخلصـال القياديـة الـيت أبـداها رئـيس       ٩
ــام،     ــل اخلــاص لألمــني الع ــوويري موســيفيين، واملمث ــدا، ي أوغن
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هيل التوصــــل هلــــذا أوغوســــتني ب. ماهيغــــا، يف ســــبيل تســــ
االتفــــاق. وأهــــاب الــــس مبــــوقعي اتفــــاق كمبــــاال الوفــــاء 
بالتزامام، وكفالة التماسـك والوحـدة، والتركيـز علـى إجنـاز      
ــاق      ــويت وامليث ــاق جيب ــة املنصــوص عليهــا يف اتف املهــام االنتقالي
ــس علمــا بتعــيني رئــيس        ــادي االنتقــايل. وإذ أحــاط ال االحت

االحتاديــة االنتقاليـــة وتطلّـــع إىل   الــوزراء اجلديـــد يف احلكومـــة 
ــاب     ــرعة، أهــ ــه الســ ــى وجــ ــدة علــ ــة جديــ ــكيل حكومــ تشــ

ــة      ــة أن تنشــئ مؤسســات متثيلي ــة االنتقالي باملؤسســات االحتادي
ــية تشــمل        ــة سياس ــهاج عملي ــق انت ــن طري ــدة ع عريضــة القاع

                                                                                                .)٥٠(اجلميع
__________ 

  )٥٠(  S/PRST/2011/13.  

    
  اجللسات: احلالة يف الصومال

  وثائق أخرى  البند الفرعي  رقم اجللسة وتارخيها
ــال  ــدعوات عمـــ الـــ

  ٣٧باملادة 
ــادة   ــدعوات عمــال بامل ال

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت
ــدون   -(املؤيـــــــــــ
 -املعارضـــــــــــــون

  املمتنعون)

              ٦٢٥٩  
 الثـــــاين/ كـــــانون ١٤

  ٢٠١٠يناير 

تقريــر األمــني العــام  
احلالــــــــة يف عـــــــن  

ــومال  الصــــــــــــــــــــ
)S/2009/684(  

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني   الصومال  
س العـام للصـومال ورئـي   

مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
السياســـــي للصـــــومال، 
ومفوض السـلم واألمـن   
يف االحتــــاد األفريقـــــي،  
واملراقب الـدائم جلامعـة   
ــدى   ــة لــ ــدول العربيــ الــ

  األمم املتحدة

    مجيع املدعوين

٦٢٦٦  
 الثـــــاين/ كـــــانون ٢٨

  ٢٠١٠يناير 

تقريــر األمــني العــام  
عـــــــن احلالــــــــة يف  
ــومال  الصــــــــــــــــــــ

)S/2009/684(  

مشـــروع قـــرار مقـــدم 
ــا،   مــن أوغنــدا، وتركي
ــة   ــا، واململكـــ وفرنســـ

والواليــــات املتحــــدة، 
  )S/2010/49املتحدة (

ــرار       الصومال    ١٩١٠القــــــــ
)٢٠١٠(  

٠-٠-١٥  

٦٢٨٩  
آذار/مــــــــــــــارس  ١٩

٢٠١٠  

قـــرار مقـــدم مشـــروع   
مـــن اململكـــة املتحـــدة 

)S/2010/145  (  
رســــالة موجهــــة مــــن 
ــس   ــة جملــ ــيس جلنــ رئــ
ــال   ــأة عمـ ــن املنشـ األمـ

ــالقرارين   ٧٥١بــــــــــــ
 ١٩٠٧ و )١٩٩٢(
حييــل طيهــا   )٢٠٠٩(

ــق الرصـــ   ــر فريـ د تقريـ
ــومال   ــين بالصـــــ املعـــــ

)S/2010/91  (  

ــرار       الصومال    ١٩١٦القــــــــ
)٢٠١٠(  

٠-٠-١٥  
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  وثائق أخرى  البند الفرعي  رقم اجللسة وتارخيها
ــال  ــدعوات عمـــ الـــ

  ٣٧باملادة 
ــادة   ــدعوات عمــال بامل ال

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت
ــدون   -(املؤيـــــــــــ
 -املعارضـــــــــــــون

  املمتنعون)

              ٦٣٠١  
ــان/أبريل  ٢٧ نيســـــــــ

٢٠١٠  

تقريــر األمــني العــام  
املقــدم عمــال بقــرار  
ــن   ــس األمــــــ جملــــــ

٢٠٠٨( ١٨٤٦( 
)S/2009/590(  

مشـــروع قـــرار مقـــدم 
مـــن االحتـــاد الروســـي 

)S/2010/206(  

ــن      الصومال ــوان مـــــ عضـــــ
ــاء الـــــس  أعضـــ
(االحتــاد الروســي   

  وأوغندا)

ــرار   ١٩١٨القــــــــ
)٢٠١٠(  

٠-٠-١٥  

٦٣١٣  
  ٢٠١٠أيار/مايو  ١٢

تقريــر األمــني العــام  
ــومال   ــن الصـــــ عـــــ

)S/2010/234(  

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني   النرويج والصومال  
ــام، ومفــوض الســلم   الع
ــاد   ــن يف االحتـــــ واألمـــــ
األفريقــــــي، والــــــرئيس 
بالنيابــــة لوفــــد االحتــــاد 

ــم  األورويب  ــدى األمــ لــ
  املتحدة

مجيــــــع أعضــــــاء  
ــع   ــس ومجيـــ الـــ

  املدعوين

  

٦٣٧٤  
آب/أغســــــــطس   ٢٥

٢٠١٠  

تقريــر األمــني العــام  
املقــدم عمــال بقــرار  
ــن   ــس األمــــــ جملــــــ

٢٠١٠( ١٩١٨( 
)S/2010/394(  

ــن   ١٣   ــة مـــــ دولـــــ
  (أ)الدول األعضاء

ــام    ــني العــ ــة األمــ وكيلــ
للشـــــــؤون القانونيـــــــة  
ــارة القانونيـــة،   واملستشـ
ــائم باألعمــــال يف   والقــ

يب، وفــد االحتـــاد األورو 
واملراقب الـدائم لالحتـاد   
ــم   ــدى األمـ ــي لـ األفريقـ

  املتحدة

ــام   ــني العـــــ األمـــــ
ــاء   ــع أعضـــ ومجيـــ
ــع   ــس ومجيـــ الـــ

  املدعوين

S/PRST/2010/16                                                                                                                                        

٦٣٨٦  
ــبتمرب  ١٦ أيلول/ســـــــ

٢٠١٠  

تقريــر األمــني العــام  
ــومال   ــن الصـــــ عـــــ

)S/2010/447(  

ــر     ــا واجلزائـــ إثيوبيـــ
والصـــومال وكينيـــا 

  والنرويج

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني 
ــدائم  العــام ، واملراقــب ال

ــي،   ــاد األفريقـــــ لالحتـــــ
ورئــــيس وفــــد االحتــــاد 

  األورويب  

مجيــــــع أعضــــــاء  
ــع   ــس ومجيـــ الـــ

  املدعوين

  

٦٤٠٧  
ــرين ٢١  األول/ تشـــــ

  ٢٠١٠أكتوبر 

ــن     الصومال       ــوض الســلم واألم مف
  يف االحتاد األفريقي  

ــام   ــني العـــــ األمـــــ
  ومجيع املدعوين

  

  (املغلقة) ٦٤٠٨
٢١ 

ــوبر  تشــرين األول/أكت
٢٠١٠  

إثيوبيــا وبورونــدي      
  (ب)والصومال

ــن    ــوض الســلم واألم مف
يف االحتــــاد األفريقـــــي،  
ــرئيس بالنيابــة لوفــد    وال

  االحتاد األورويب  

ــاء الــــس،  أعضــ
وممـــثال بورونـــدي 
ــومال،  والصــــــــــــ
واملـــدعواّن عمـــال 

، ٣٩باملــــــــــــــادة 
ــني   ــة األمــ ووكيلــ
ــدعم   ــام للـــــ العـــــ
امليــــداين، وقائــــد  
ــاد    ــة االحت ــوة بعث ق

  األفريقي
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  وثائق أخرى  البند الفرعي  رقم اجللسة وتارخيها
ــال  ــدعوات عمـــ الـــ

  ٣٧باملادة 
ــادة   ــدعوات عمــال بامل ال

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت
ــدون   -(املؤيـــــــــــ
 -املعارضـــــــــــــون

  املمتنعون)

              ٦٤١٧  
ــرين ٩ ــاين/ تشــــ  الثــــ

  ٢٠١٠نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام  
املقــدم عمــال بقــرار  
ــن   ــس األمــــــ جملــــــ

٢٠٠٩( ١٨٩٧( 
)S/2010/556(  

ــني العــــام     الصومال   ــل األمــ وكيــ
للشــــــؤون السياســــــية، 
واملدير التنفيذي ملكتـب  
األمــــم املتحــــدة املعــــين 

  باملخدرات واجلرمية

    مجيع املدعوين

٦٤٢٩  
 الثـــــاين/ تشــــرين  ٢٣

  ٢٠١٠نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام  
املقــدم عمــال بقــرار  
ــن   ــس األمــــــ جملــــــ

٢٠٠٩( ١٨٩٧( 
)S/2010/556(  

مشـــروع قـــرار مقـــدم 
ــن  ــن   ٢٢مــ ــة مــ دولــ

ــاء  (ج)الـــــدول األعضـــ
)S/2010/592(  

ــا  أملانيـــــا وأوكرانيـــ
ــدامنرك  والـــــــــــــــــــ
والصـــومال وكنـــدا 

  والنرويج واليونان

ــرار       ١٩٥٠القــــــــ
)٢٠١٠(  

٠-٠-١٥  

٦٤٦١  
 األول/ كـــــــانون  ٢٢

  ٢٠١٠ديسمرب 

مشـــروع قـــرار مقـــدم   
ــا    ــدا وتركيـ ــن أوغنـ مـ
ــابون   ــا وغـــــ وفرنســـــ
ــا   ــيك ونيجرييـ واملكسـ
واململكــــــة املتحــــــدة  
والواليـــــات املتحـــــدة 
ــان  واليابــــــــــــــــــــــــــــ

)S/2010/649(  

ــن      الصومال ــوان مـــــ عضـــــ
ــاء الـــــس  أعضـــ
  (اليابان وأوغندا)  

ــرار   ١٩٦٤القــــــــ
)٢٠١٠(  

٠-٠-١٥  

٦٤٦٧  
 الثـــــاين/ كـــــانون ١٤

  ٢٠١١يناير 

تقريــر األمــني العــام  
ــن  ــومال عـــــ الصـــــ

)S/2010/675(  

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني   الصومال  
  العام  

    مجيع املدعوين

٦٤٧٣  
 الثـــــاين/ كـــــانون ٢٥

  ٢٠١١يناير 

ــة   ــالة مؤرخــــ رســــ
ــاين/ كــانون ٢٤ الث

 ٢٠١١ينــــــــــــــاير  
موجهــة مــن األمــني 
ــيس   ــام إىل رئـــ العـــ
ــن   ــس األمــــــ جملــــــ

)S/2011/30(  

املستشار اخلاص لألمني   الصومال  
العــــام املعــــين باملســــائل 
ــة  القانونيـــــــــة املتعلقـــــــ

قبالـة سـواحل    بالقرصنة
الصومال، واألمني العام 
املســــــــاعد للشــــــــؤون 

  القانونية

مجيــــــع أعضــــــاء  
ــع   ــس ومجيـــ الـــ

  املدعوين

  



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن
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  وثائق أخرى  البند الفرعي  رقم اجللسة وتارخيها
ــال  ــدعوات عمـــ الـــ

  ٣٧باملادة 
ــادة   ــدعوات عمــال بامل ال

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت
ــدون   -(املؤيـــــــــــ
 -املعارضـــــــــــــون

  املمتنعون)

              ٦٤٩٤  
آذار/مــــــــــــــارس  ١٠

٢٠١١  

ــتراتيجية  االســـــــــــــ
الشـــــاملة لتحقيـــــق 
الســـالم واألمـــن يف 

  الصومال
 ٣رســــالة مؤرخــــة 

 ٢٠١١آذار/مارس 
ــني   ــة إىل األم موجه

املمثــــل  العــــام مــــن
الدائم للصـني لـدى   

ــم ــدة  األمـــــ املتحـــــ
)S/2011/114(  

ــن   ٢٢   ــة مـــــ دولـــــ
  (د)الدول األعضاء

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني 
ــل اخلــاص    ــام، واملمث الع
لـرئيس مفوضـية االحتــاد   
ــومال،  ــي للصـــ األفريقـــ
ــرئيس بالنيابــة لوفــد    وال

  االحتاد األورويب  

ــام   ــني العـــــ األمـــــ
ــاء   ــع أعضـــ ومجيـــ

ــس  ــع الـــ ومجيـــ
  املدعوين

S/PRST/2011/6                                                                                              

٦٤٩٦  
آذار/مــــــــــــــارس  ١٧

٢٠١١  

مشـــروع قـــرار مقـــدم   
مـــن اململكـــة املتحـــدة 

)S/2011/140(  

ــرار       الصومال  ١٩٧٢القــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  
٦٥١٢  

ــان/أبريل  ١١ نيســـــــــ
٢٠١١  

مشـــروع قـــرار مقـــدم   
ــن  ــن   ١٢مــ ــة مــ دولــ

ــاء ــدول األعضــ ــالــ  )ـ(هــ
)S/2011/228(  

ــا   ــبانيا وأوكرانيـ إسـ
  وإيطاليا والصومال

ــن     عضــو واحــد م
ــاء الـــــس  أعضـــ

  (االحتاد الروسي)

ــرار   ١٩٧٦القــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

٦٥٣٢  
  ٢٠١١أيار/مايو  ١١

تقريــر األمــني العــام  
ــومال   ــن الصـــــ عـــــ

)S/2011/277(  

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني   إثيوبيا والصومال  
  العام  

                                                                                                 S/PRST/2011/10  مجيع املدعوين

٦٥٦٠  
ــه  ٢١ حزيران/يونيـــــــ

٢٠١١  

تقريــر األمــني العــام  
عــن طرائـــق إنشـــاء  
ــومالية  ــاكم صـــ حمـــ
متخصصة ملكافحـة  
ــنة  القرصــــــــــــــــــــــ

)S/2011/360(  

ــام     الصومال   ــني العــ ــة األمــ وكيلــ
للشـــــــؤون القانونيـــــــة  

  واملستشارة القانونية  

مجيــــــع أعضــــــاء  
ــع   ــس ومجيـــ الـــ

  املدعوين

  

٦٥٦٤  
ــه  ٢٤ حزيران/يونيـــــــ

٢٠١١  

          S/PRST/2011/13                                                                                                
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  وثائق أخرى  البند الفرعي  رقم اجللسة وتارخيها
ــال  ــدعوات عمـــ الـــ

  ٣٧باملادة 
ــادة   ــدعوات عمــال بامل ال

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت
ــدون   -(املؤيـــــــــــ
 -املعارضـــــــــــــون

  املمتنعون)

              ٦٥٩٦  
ــه  ٢٩ متوز/يوليــــــــــــــ

٢٠١١  

ــة   ــالة مؤرخـــــ رســـــ
متوز/يوليــــــــــــه    ١٨

موجهـــة إىل  ٢٠١١
رئــيس جملــس األمــن  
مــــن رئــــيس جلنــــة   
جملس األمـن املنشـأة   
ــالقرارين  عمــــــال بــــ

١٩٩٢( ٧٥١( 
 )٢٠٠٩( ١٩٠٧  و

بشــــــأن الصــــــومال 
ــا  وإريتريـــــــــــــــــــــــ

)S/2011/433(  

مشـــروع قـــرار مقـــدم 
ــابون   ــا وغــ ــن أملانيــ مــ
ــة   ــا واململكــــ وفرنســــ
املتحـــــــــــــــــــــــــــــــدة 

)S/2011/470(  

ــرار         ٢٠٠٢القــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

٦٥٩٩  
آب/أغســــــــطس   ١٠

٢٠١١  

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني   الصومال    
العـــام، واألمينـــة العامـــة 
املســـــــاعدة للشـــــــؤون 
اإلنســانية ونائبــة منســق  
عمليــــــات اإلغاثــــــة يف 

  حاالت الطوارئ

ــدعوون عمـــال   املـ
  ٣٩باملادة 

  

٦٦١٤  
ــبتمرب  ١٤ أيلول/ســـــــ

٢٠١١  

تقريــر األمــني العــام  
ــومال   ــن الصـــــ عـــــ

)S/2011/549  (  

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني   الصومال  
ــل اخلــاص    ــام، واملمث الع
لـرئيس مفوضـية االحتــاد   
األفريقــي يف الصــومال،  
ــرئيس بالنيابــة لوفــد    وال

  االحتاد األورويب  

مجيــــــع أعضــــــاء  
ــع   ــس ومجيـــ الـــ

  املدعوين

  

٦٦٢٦  
ــبتمرب  ٣٠ أيلول/ســـــــ

٢٠١١  

تقريــر األمــني العــام  
ــومال   ــن الصـــــ عـــــ

)S/2011/549(  
ــة   ــالة مؤرخــــ رســــ

ــبتمرب  ٢١ أيلول/ســ
موجهة من  ٢٠١١

ــام إىل  ــني العـــ األمـــ
رئيس جملـس األمـن   

)S/2011/591(  

رســــالة موجهــــة مــــن 
ــن   ــس األمـ ــيس جملـ رئـ
بشأن جمموعـة عناصـر   
ــيت   ــدعم اللوجســــ الــــ
املقدم إىل بعثـة االحتـاد   
األفريقــي يف الصــومال 

)S/2011/602(                                                                                                                                        
مشـــروع قـــرار مقـــدم 
ــال   ــا والربتغـ ــن أملانيـ مـ
ــة   ــا واململكــــ وفرنســــ
ــدة ونيجرييــــــا   املتحــــ

)S/2011/595(  

ــرار   الصومال    الصومال  ٢٠١٠القــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  
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  وثائق أخرى  البند الفرعي  رقم اجللسة وتارخيها
ــال  ــدعوات عمـــ الـــ

  ٣٧باملادة 
ــادة   ــدعوات عمــال بامل ال

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت
ــدون   -(املؤيـــــــــــ
 -املعارضـــــــــــــون

  املمتنعون)

              ٦٦٣٥  
ــرين ٢٤  األول/ تشـــــ

  ٢٠١١أكتوبر 

مشـــروع قـــرار مقـــدم   
ــن  ــن   ١٦مــ ــة مــ دولــ

 (و)الـــــدول األعضـــــاء 
)S/2011/650  (  

ــا   ــبانيا وأوكرانيـ إسـ
ــدامنرك   ــا وال وإيطالي

  والنرويج واليونان

ــرار       ٢٠١٥القــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

٦٦٤٦  
ــرين ٣١  األول/ تشـــــ

  ٢٠١١أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام  
عـــن محايـــة املـــوارد 
ــاه   ــة وامليــــ الطبيعيــــ
الصـــــــــــــــــــــومالية 

)S/2011/661(  

ــاعد        ــام املسـ ــني العـ األمـ
  للشؤون السياسية

ــام   ــني العـــــ األمـــــ
املســاعد للشــؤون  

  السياسية

  

تقريــر األمــني العــام    
املقــدم عمــال بقــرار  
ــن   ــس األمــــــ جملــــــ

٢٠١٠( ١٩٥٠( 
)S/2011/662(  

          

٦٦٦٣  
 الثـــــاين/ تشــــرين  ٢٢

  ٢٠١١نوفمرب 

مقـــدم مشـــروع قـــرار   
مـــن االحتـــاد الروســـي 
وأملانيــــــــا وفرنســــــــا  
واململكــــــة املتحــــــدة  
ــرويج واهلنـــــــد   والنـــــ
والواليـــــات املتحـــــدة 

)S/2011/725(  

ــرار       النرويج  ٢٠٢٠القــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

٦٦٨١  
 األول/ كـــــــانون  ١٣

  ٢٠١١ديسمرب 

تقريــر األمــني العــام  
ــومال   ــن الصـــــ عـــــ

)S/2011/759(  

  األمني العام    الصومال  
  

  

  
انيا املتحـدة ومجهوريـة كوريـا وجنـوب أفريقيـا والـدامنرك وسـري النكـا وسـنغافورة وسيشـيل والصـومال والفلـبني             أوكرانيا ومجهورية ترت  (أ)  

  وكينيا والنرويج واهلند.
  مثّل الصومال وزير اخلارجية يف احلكومة االحتادية االنتقالية.  (ب)  
االحتاد الروسـي وأملانيـا وأوغنـدا وأوكرانيـا والربازيـل والبوسـنة واهلرسـك وتركيـا والـدامنرك والصـومال والصـني وغـابون وفرنسـا وكنـدا                 (ج)  

  املتحدة واليابان واليونان. ولبنان واملكسيك واململكة املتحدة والنرويج والنمسا ونيجرييا والواليات
تحــدة إثيوبيــا وإريتريــا وإســبانيا واإلمــارات العربيــة املتحــدة وإندونيســيا وأوغنــدا وأوكرانيــا وإيطاليــا وتايلنــد وتركيــا ومجهوريــة ترتانيــا امل    (د)  

  ان.ومجهورية كوريا والسودان والسويد والصومال وطاجيكستان والفلبني وقطر وكينيا ومصر والنرويج والياب
  االحتاد الروسي وإسبانيا وأوكرانيا وإيطاليا والربتغال والدامنرك وغابون وفرنسا وكولومبيا ولبنان ونيجرييا واهلند.  )ـ(ه  
واهلنـد  يـا  االحتاد الروسي وإسبانيا وأملانيا وأوكرانيا وإيطاليا والربتغال والدامنرك وغابون وفرنسا ولبنان واململكـة املتحـدة والنـرويج ونيجري     (و)  

  والواليات املتحدة واليونان.
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  احلالة يف بوروندي -  ٤
 

  عرض عام  
ــرة املستعرضــة، عقــد جملــس األمــن ســت       خــالل الفت

جلســـات واختـــذ قـــرارين فيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف بورونـــدي. 
ــة مــا بعــد      ــة وعلــى حال ــة االنتخابي وركــز الــس علــى العملي

بوروندي. ومت تقليص حجم مكتـب األمـم املتحـدة     الرتاع يف
املتكامــل يف بورونــدي وحــل حملــه مكتــب األمــم املتحــدة يف    

، وأُوكلـت  ٢٠١١كانون الثاين/يناير  ١بوروندي اعتبارا من 
إليه والية تتضمن، يف مجلة أمور، دعـم حكومـة بورونـدي يف    
ــة      ــات الوطنيـ ــتقالل املؤسسـ ــز اسـ ــة إىل تعزيـ ــاعيها الراميـ مسـ

. ومــدد الــس واليــة )٥١(يســية وقــدراا وأطرهــا القانونيــةالرئ
  .)٥٢(مكتب األمم املتحدة يف بوروندي لفترة سنة واحدة

  
  : العملية االنتخابية٢٠١٠أيار/مايو  ١٠  

ــايو  ١٠يف    ــذي  ٢٠١٠أيار/مــ ــل التنفيــ ــدم املمثــ ، قــ
لألمـــني العـــام يف بورونـــدي ورئـــيس مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــال      ــةً إىل األعضــاء بشــأن األعم ــدي إحاط ــل يف بورون املتكام

التشريعية املقرر إجراؤهـا يف  التحضريية لالنتخابات الرئاسية و
ــه و ٢٨ ــه  ٢٣ حزيران/يونيـ ــوايل.   ٢٠١٠متوز/يوليـ ــى التـ علـ

ومع أن املمثل التنفيذي سلّط الضوء على التطـورات اإلجيابيـة   
الـــيت حـــدثت يف إطـــار التحضـــري لالنتخابـــات، والـــيت مشلـــت 
إصدار بطاقات هوية جمانية، وتقدمي األحـزاب السياسـية أمسـاَء    

بــات البلديــة، والتوقيــع علــى مدونــة قواعــد  مرشــحيها لالنتخا
الســــلوك لألحــــزاب السياســــية ووســــائل اإلعــــالم واإلدارة، 

__________ 

لالطالع علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن واليتـي مكتـب األمـم           )٥١(  
ــدة يف      ــم املتحـ ــب األمـ ــدي ومكتـ ــل يف بورونـ ــدة املتكامـ املتحـ

ــاين،     ــم الثـ ــر، القسـ ــزء العاشـ ــر اجلـ ــدي، انظـ ــات ”بورونـ البعثـ
  .“السياسية وبعثات بناء السالم

  .)٢٠١١( ٢٠٢٧القرار   )٥٢(  

والتقدم الكـبري احملـرز صـوب تـأمني ميزانيـة االنتخابـات، فقـد        
أشار إىل التحـديات املقبلـة، وال سـيما تلـك املتعلقـة باجلـدول       
ــأ يـــوم       ــيت قـــد تنشـ ــات وإدارة التـــوترات الـ ــزمين لالنتخابـ الـ

. ورغــم أن رئــيس تشــكيلة بورونــدي التابعــة   )٥٣(خابــاتاالنت
للجنــة بنــاء الســالم كــان موافقــا علــى التقيــيم اإلجيــايب للحالــة  
العامــة يف بورونــدي، فقــد أشــار إىل أن جنــاح االنتخابــات يف   
بوروندي سيكون عنصرا رئيسيا يف توطيد األسـاس السياسـي   

ممثـل بورونـدي   . وأبلغ )٥٤(للسالم والتنمية االقتصادية يف البلد
الس بأن اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة قد أنشئت وبأنـه  
ــات. وأعــرب عــن     قــد وضــعت خطــط لضــمان أمــن االنتخاب
تفاؤله بأن االنتخابات ستجري بنجاح، نظرا إىل وجود عـدد  
كــبري مــن املــراقبني اإلقليمــيني والــدوليني، وإىل تطبيــق معــايري   

ــة الصــحا    ــق حبري ــا يتعل ــع فيم ــانوين   أرف ــارين ق فة، ووجــود إط
  .)٥٥(وتنفيذي إلجراء انتخابات حرة وشفافة

  
كـــانون  ٧إىل  ٢٠١٠األول/ديســـمرب كـــانون  ٩  

: تقــارير األمــني العــام عــن ٢٠١١ ديســمرباألول/
مكتب األمم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي وعـن     

  مكتب األمم املتحدة يف بوروندي

 ٢٠١٠كـانون األول/ديسـمرب    ٩يف الفترة املمتدة من   
، قـــدم املمثـــل التنفيـــذي ٢٠١١كـــانون األول/ديســـمرب  ٧إىل 

ــا  ــني العـ ــل يف     لألمـ ــدة املتكامـ ــم املتحـ ــب األمـ ــيس مكتـ م ورئـ
بوروندي، واملمثل اخلاص لألمـني العـام ورئـيس مكتـب األمـم      
املتحدة يف بوروندي، ورئيس تشكيلة بورونـدي التابعـة للجنـة    

__________ 

  )٥٣(  S/PV.6309 ٥-٢، الصفحات.  
  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤(  
  .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٥٥(  




