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  الصومالاحلالة يف   -  ٣    
  

ــؤرخ     ــرر املـ ــاير   ٢٤املقـ ــانون الثاين/ينـ  ١٩٩٦كـ
  ): بيان من الرئيس٣٦٢٠(اجللسة 

كـــانون الثـــاين/  ٢٤، املعقـــودة يف ٣٦٢٠يف اجللســـة   
ــاير  ــذي    ١٩٩٦ين ــاهم ال ــا للتف ــد  وفق ــه  كــان ق مت التوصــل إلي

ــاورات يف ــابقة، أدرج اجمللــس  مش لــس ضــمن جــدول   اجملالس
ــن      ــني العــام ع ــر األم ــه تقري ــة يف الصــومال املــؤرخ   أعمال احلال

ــاير  ١٩ قـــدم اســـتجابة لطلـــب  ، امل)١(١٩٩٦كـــانون الثاين/ينـ
بـأن يقـدم    ١٩٩٥كـانون األول/ديسـمرب    ١٤ جملس األمن يف

لــــه األمــــني العــــام تقريــــرا خطيــــا عــــن التطــــورات احلديثــــة   
ــان الالصــومال وعمــال ب  يف ــه  بي ــذي أدىل ب ــيس اجمللــس يف  ال رئ
  .)٢(١٩٩٥نيسان/أبريل   ٦

األمـني العـام يف تقريـره إىل أن اجمللـس قـد أيـد        وأشار  
األمـم  وهـو أن  نيسـان/أبريل رأيـه    ٦يف البيان الرئاسي املؤرخ 

الصومال، حىت بعد انتـهاء واليـة    املتحدة ينبغي أال تتخلى عن
عملية األمم املتحدة الثانيـة، بـل ينبغـي أن تسـتمر يف مسـاعدة      

ــية، و      ــوية سياس ــق تس ــى حتقي ــدمي الشــعب الصــومايل عل يف تق
شـريطة أن يـربهن    ،اخلدمات اإلنسـانية وغريهـا مـن اخلـدمات    

استعدادهم لتسوية الـرتاع بالوسـائل   على الصوماليون أنفسهم 
ــدويل.     ــع اجملتمــع ال ــاونوا م ــال إن الســلمية وأن يتع اجمللــس وق

إليه أيضا أن يواصل رصد احلالة يف الصومال وأن يبقيـه  طلب 
احلالـة  وأضـاف أن  ما بعد. على علم بالتطورات اليت حتدث في

ة يف الصومال يسودها ركود موهن لقرابة سنتني منـذ  يالسياس
فشل زعماء الفصـائل الصـومالية يف التزامـاهتم مبوجـب إعـالن      

. ورغم عدم حتقيـق  ١٩٩٤آذار/مارس  ٢٤نريويب الصادر يف 
قــوع تقــدم رئيســي باجتــاه املصــاحلة الوطنيــة، فقــد مت منــع و      

حـربٍ أهليـٍة شـاملٍة. ويبـدو أن      انـدالع السيناريو األسوأ، أي 
__________ 

  )١(   S/1996/42.  
  )٢(   S/PRST/1995/15.  

ــات     ــق بعـــض االجتاهـ ــاط أدى إىل خلـ ــام باإلحبـ ــعور العـ الشـ
السياسية اجلديدة. فقد أسـهم يف االنشـقاق احلاصـل يف مـؤمتر     
االحتــاد الصــومايل/التحالف الــوطين الصــومايل، والــذي رمبــا      
ــد    ــواء عيديـ ــالن اللـ ــرى، إىل إعـ ــل أخـ ــا بعوامـ ــى، مقترنـ  أفضـ

ــة” عــن ــدون “حكوم ــة الفصــائل السياســية الرئيســية    ب موافق
مل تعتــرف هبــا أي دولــة  “احلكومــة”. غــري أن هــذه األخــرى

ــا االجتــاه اهلــام اآلخــر    ــة. أم فهــو  ،عضــو أو أي منظمــة إقليمي
ــاء        ــا زعم ــام هب ــادرات ق ــراء مب ــن ج ــة م ــور إدارات إقليمي ظه
الفصائل واجلماعـات احملليـة. ولـيس مـن الواضـح مـا إذا كـان        

هــذه الســلطات اإلقليميــة يف معظــم     ســيجري تشــكيل مثــل  
منــاطق الصــومال، وإذا مت ذلــك، فمــا هــو الطــابع الدســتوري   

ــدو أن الصــوماليني منقســم    ــذي تكتســيه؛ ويب ــة وال ن يف وجه
ــذه الســلطا     ــي هل ــا إذا كــان ينبغ ــة نظــرهم بشــأن م ت اإلقليمي

ــي      أن ــدة لنظــام حكــم احتــادي أو إذا كــان ينبغ تشــكل القاع
حلكــم الــذايت اإلقليمــي. بيــد أنــه ببســاطة أن متثــل درجــة مــن ا

ــة ســالم      ــة إقام ــة السياســة الصــومالية، تتضــح أمهي نظــرا لطبيع
مستدام على املستويني احمللي والعشـائري. وَعبَّـر األمـني العـام     

نشـاء السـلطات   يف إعن أمله يف أن يؤدي إحراز تقـدم إضـايف   
اإلقليميــة، الــذي بــدأ يف ظــل عمليــة األمــم املتحــدة الثانيــة يف   

ومال، إىل تـأثري نـافع علـى اجلهـود املبذولـة إلنشـاء سـلطة        الص
جملـس األمـن قـد يـود     وقـال إن  مركزية يف املسـتقبل القريـب.   

إعــادة توجيــه دعوتــه جلميــع األحــزاب الصــومالية، وخصوصــا 
تلك اليت اعتمـدت هنجـا انفراديـا، للعـودة إىل عمليـة التشـاور       

ــن املستصــوب، يف إطــار      ــيس م ــاوض الشــاملة. ول ــذه والتف ه
العمليــــة، أن يتــــدخل أي طــــرف خــــارجي لصــــاحل أيٍ مــــن 

إىل تـرجيح   يالفصائل الصومالية، ألن مثل هذا الدعم قد يؤد
صـــاحل الطـــرف املـــدعوم ممـــا ســـتكون  كفـــة امليـــزان الـــدقيق ل

الزعماء الصـوماليني   بينما طلب العديد منوعواقب سلبية.  له
سياسـي  إىل األمم املتحدة، عن طريق مكتـب األمـم املتحـدة ال   
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ــا      ــلمية ماليـ ــادراهتم السـ ــم بعـــض مبـ ــومال، دعـ ــؤون الصـ لشـ
لتقـدمي هـذا الـدعم.    الالزمـة  وسوقيا، ال ميلك املكتـب املـوارد   

أفضل سبيل هلم للحصـول علـى هـذا الـدعم     وأضاف قائال إن 
يكمــن يف إعطــاء بــوادر تشــري إىل حتقيــق تقــدم ملمــوس باجتــاه 

ــأن تضــافر     ــغ جملــس األمــن ب اخنفــاض  الســلم واملصــاحلة. وأبل
مستوى اإلنتاج الغذائي، واستمرار انعدام االستقرار السياسي 
ــرا     ــومال أمـ ــة للصـ ــاعدة الدوليـ ــل املسـ ــرى، جعـ وعوامـــل أخـ
جوهريــــا. وتعتقــــد وكــــاالت األمــــم املتحــــدة أن اســــتمرار  
عملياهتا، حىت يف أسـوأ الظـروف، ميكـن أن يلعـب دورا هامـا      

يف يف احليلولــــة دون وقــــوع أزمــــة إنســــانية كــــربى أخــــرى  
ــأثري   مال، يف حــني أن تقلــيص أنشــطتها قــد الصــو ــه ت يكــون ل
سيما يف املناطق اجلنوبية. وحـث اجملتمـع الـدويل     وال ،عكسي

على االستجابة بسخاء لنداءات الوكاالت من أجـل احلصـول   
علـــى املســـاعدة، وأكـــد مـــرة أخـــرى علـــى مســـؤولية مجيـــع   
ــانيني      ــال اإلنسـ ــن العمـ ــة أمـ ــن كفالـ ــومالية عـ ــراف الصـ األطـ

  .الضحايا  تفانني، الذين فقدوا عددا منامل
ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   

  :)٣(عن اجمللس
نظـــر جملـــس األمـــن يف تقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ     

عــن احلالــة يف الصــومال وهــو  ١٩٩٦كــانون الثاين/ينــاير  ١٩
يعرب عن قلقـه البـالغ إزاء عـدم إحـراز أي تقـدم صـادق حنـو        

ــ ــع الزعمــاء    حتقي ــة. ويطلــب اجمللــس إىل مجي ق املصــاحلة الوطني
السياسيني واألحزاب السياسية يف الصومال العـودة إىل عمليـة   
شــاملة مــن التشــاور والتفــاوض هبــدف حتقيــق مصــاحلة وطنيــة  

  تؤدي إىل إقامة حكومة وطنية تستند إىل قاعدة عريضة.  
ــذهلا        ــيت تب ــاجلهود ال ــدير، ب ــس، مــع التق ويرحــب اجملل

ظمــة الوحــدة األفريقيــة ومنظمــة املــؤمتر اإلســالمي وجامعــة  من
الدول العربية واالحتاد األورويب والدول اجملاورة لتعزيز احلـوار  

__________ 

  )٣(  S/PRST/1996/4.  

الوطين حبثا عن حل لألزمـة يف الصـومال. وهـذه اجلهـود هـي      
تعــبري عــن التــزام اجملتمــع الــدويل بعــدم التخلــي عــن شــعب         

ايل يتحمل الصومال. وهو يؤكد من جديد أن الشعب الصوم
ــتعادة    ــة واسـ ــة عـــن حتقيـــق املصـــاحلة الوطنيـ املســـؤولية النهائيـ
الســـالم. ويف هـــذا الصـــدد، حيـــث اجمللـــس زعمـــاء الفصـــائل   
الصومالية على نبذ العنف ووضع مصاحل البلد والشـعب فـوق   

  خالفاهتم الشخصية وطموحاهتم السياسية.  
كما يعـرب اجمللـس عـن ترحيبـه بـاعتزام األمـني العـام          
ء على مكتب األمم املتحدة السياسـي لشـؤون الصـومال    اإلبقا

وعن تأييده هلذه اخلطـوة. ويشـدد علـى أمهيـة حمافظـة املكتـب       
ــة       ــق مــع خمتلــف املنظمــات اإلقليمي ــاون وثي ــات تع ــى عالق عل
ورصــــد التطــــورات يف الصــــومال واإلبقــــاء علــــى اتصــــاالته 
بالفصــــائل الصــــومالية. وهــــو يتطلــــع إىل نقــــل املكتــــب إىل  

  جرد أن تسمح الظروف بذلك.  الصومال مب
ويعرب اجمللس عن قلقه العميق إزاء اسـتمرار الـرتاع،     

إذ أن مــا ينــتج عــن ذلــك مــن انعــدام األمــن وعمليــات قطــع     
الطرق، واخلروج العام على القانون يزيد مـن معانـاة السـكان    
ــابعون     ــراد التـ ــه األفـ ــا يتعـــرض لـ ــدين اجمللـــس مـ ــدنيني. ويـ املـ

ــانية الدو  ــات اإلنســ ــرب    للمنظمــ ــايقات وضــ ــن مضــ ــة مــ ليــ
واختطــاف وقتــل، ويؤكــد علــى مســؤولية مجيــع األطــراف يف  
الصومال عـن ضـمان سـالمة وأمـن األفـراد الـدوليني العـاملني        
يف اجملال اإلنساين وسائر األفراد الدوليني. ومما يـدعو لألسـف   
أن هذا املناخ من عدم األمن قد أجرب وكاالت األمـم املتحـدة   

وليني إىل أمــاكن أخــرى ممــا أعــاق    علــى نقــل املــوظفني الــد   
ــا إىل       ــة إليهـ ــتد احلاجـ ــيت تشـ ــانية الـ ــاعدة اإلنسـ ــول املسـ وصـ

  مستحقيها بسهولة ويسر.  
ويــثين اجمللـــس علــى اجلهـــود الباســـلة الــيت تقـــوم هبـــا      

ــة    ــانية الدوليــ وكــــاالت األمــــم املتحــــدة والوكــــاالت اإلنســ
وموظفوها من الصوماليني، وما يبدونه مـن شـجاعة وتصـميم    
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ــى ت ــس     عل ــدمي املســاعدة إىل شــعب الصــومال. وحيــض اجملل ق
الدول األعضـاء علـى مواصـلة تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية بغيـة        

  جتنب حدوث مزيد من التردي يف احلالة الراهنة.  
ــانية دون      ــاعدة اإلنســ ويعتــــرب اجمللــــس وصــــول املســ

انقطاع عامال حامسا يف إقـرار األمـن العـام وإشـاعة االسـتقرار      
يف هذا الصدد فإن إغالق امليناء الرئيسي وغـري  يف الصومال. و

ذلــك مــن مرافــق النقــل يف مقديشــو يزيــد إىل حــد كــبري مــن    
تفاقم الوضع وميثل عرقلة رئيسـية حمتملـة لوصـول املسـاعدات     
ــائل    ــتقبل. ويـــدعو اجمللـــس األطـــراف والفصـ الطارئـــة يف املسـ

  الصومالية إىل فتح هذه املرافق بدون قيد أو شرط.
لس مجيع الـدول بالتزامهـا بالتنفيـذ الكامـل     ويذكّر اجمل  

مـن القـرار    ٥للحظر العام والشامل املفـروض مبوجـب الفقـرة    
) علــــى كــــل شــــحنات األســــلحة واملعــــدات ١٩٩٢( ٧٣٣

احلربية إىل الصومال. ويف هذا الصدد فإنه يـدعو مجيـع الـدول    
إىل االمتناع عن القيام بأية أعمال قد تؤدي إىل تفـاقم الوضـع   

  مال.  يف الصو
ــم         ــى عل ــاءه عل ــام إبق ــني الع ــس إىل األم ــب اجملل ويطل

بــالتطورات الــيت تقــع يف الصــومال. ويقــرر اجمللــس إبقــاء هــذا  
  املوضوع قيد النظر.  

  
ــؤرخ     ــرر امل ــارس  ١٥املق (اجللســة  ١٩٩٦آذار/م

 ) مشروع مقرر٣٦٤١

آذار/مـــــارس  ١٥املعقـــــودة يف  ،٣٦٤١يف اجللســـــة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٦ ــاً للتفـ ــوفقـ ــان قـ ــه يف د مت الكـ توصـــل إليـ

السـابقة، دعـا الـرئيس (بوتسـوانا)، مبوافقـة      اجمللـس  مشاورات 
ــونس      ــدا وباكســتان وت ــا واألردن وأوغن ــي إثيوبي ــس، ممثل اجملل
ــا     ــوازيلند وغينيـ ــابوي وسـ ــدا وزمبـ ــويت وروانـ ــر وجيبـ واجلزائـ

ــاًء علــى طلبــهم وكينيــا واملغــرب واهلنــد  يف املشــاركة ، إىل ، بن
التصويت. ووجه اجمللـس  يف ق احلهلم  دون أن يكونباملناقشة 

بيسـاو، دعـوة إىل املراقـب     - أيضاً، بناًء على طلب مـن غينيـا  

مبوجـب  الدائم ملنظمة الوحدة األفريقيـة لـدى األمـم املتحـدة،     
  .)٤(من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ٣٩املادة 

وتكلــم ممثــل إيطاليــا باســم االحتــاد األورويب والبلــدان   
إن هذا الركن مـن   ،مشرياً إىل الصومال ،، فقال)٥(املنتسبة إليه

أفريقيا غارق يف نضال سياسي يبدو أنـه ال هنايـة لـه وعناصـره     
األساســية تتمثــل يف التنافســات بــني األفــراد والعشــائر، وقطــع  

لــيس بلــد الصــومال ومــن مث فــإن ق، واســتخدام العنــف. رالطــ
إهنـاء   م متما يقرب من العـا  وقبلفيه أي أثر للسلطة املركزية. 

إزاء خلفية استمرار وعملية األمم املتحدة الثانية يف الصومال، 
أمـراء احلـرب، هنـاك مثـة حـد ملـا ميكـن أن حيققـه          االقتتال بني

أهـــداف األمـــم املتحـــدة يف وقـــد تقوضـــت اجملتمـــع الـــدويل. 
الصومال بشكل أساسي نتيجة عدم حتقيق أي تقدم يف عمليـة  

نعدام التعاون الكايف مـن  الاصة السالم واملصاحلة الوطنية، وخب
جانب األطراف الصومالية. وتبدو احلالة حرجـة خصوصـاً يف   

مة حيــث يتفــاقم النشــاط اإلجرامــي املتزايــد مــن جــراء   صــالعا
اإلغالق املتواصل للميناء واملطار، مما يؤدي إىل وقف النشـاط  
ــاً تصــاعد       ــاً عميق ــاد األورويب قلق ــق االحت ــا يقل التجــاري. ومم

عنف يف الصومال اليت يبدو أال هناية هلا. وأكد جمـدداً  أعمال ال
على التزام خط احلياد الدقيق جتاه خمتلف الفصائل الصـومالية،  

ــا  ــاد االحتــاد األورويب   معرب ــن بعــن اعتق ــه ل ــدور   أن يكــون مبق
الصــومال أن يشــغل مكانــه املناســب يف اجملتمــع الــدويل إال إذا 

عناصــر الصــومالية. بــرزت حكومــة متثــل متثــيالً حقيقيــاً كــل ال 
األمــم وأعــرب عــن تأييــد االحتــاد األورويب الســتمرار مكتــب  

جمـدداً  مؤكـدا  السياسـي الصـغري للصـومال يف نـريويب،     املتحدة 
ل بـذَ اقتناعه بأن جهود األمم املتحدة والوكاالت الدولية اليت ُت

ملساعدة السكان املدنيني جيـب متابعتـها يف إطـار احلـدود الـيت      
ــا احلالــ   ــتقرة.  تســمح هب ــري املس ــال إن ة غ ــاد األورويب وق االحت
__________ 

  )٤(  S/PV.3641 ١٨، الصفحة.  
كيا وقـــربص بولنـــدا واجلمهوريـــة التشـــيكية ورومانيـــا وســـلوفا  )٥(  

  ).٢  ، الصفحةS/PV.3641وليتوانيا ومالطة وهنغاريا (
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جمـدداً تأكيـداً قويـاً النـداء الـذي وجهـه مـن قبـل جملـس          يؤكد 
األمـــن إىل األطـــراف والفصـــائل الصـــومالية بـــأن تفـــتح بغـــري  
شروط امليناء الرئيسي يف مقديشو ومرافق النقـل األخـرى مـن    

د أجل إتاحة اجملال لوصـول املسـاعدة اإلنسـانية. ويؤيـد االحتـا     
ــة     ــل منظمـ ــة مثـ ــة واإلقليميـ ــات الدوليـ ــاً املنظمـ األورويب أيضـ
الوحــدة األفريقيــة، ويشــجعها علــى مواصــلة جهودهــا لــدعم    

  .)٦(عودة السالم واالستقرار إىل الصومال
ه إميانـاً  بلـد  وقال ممثل إندونيسيا إنـه بينمـا يـؤمن وفـد      

راســخاً بــأن شــعب الصــومال يتحمــل املســؤولية النهائيــة عــن  
يعتقد أنه ينبغـي   فإنهصاحلة الوطنية واستعادة السالم، حتقيق امل

كمـا ورد يف قـرار جملـس األمـن      -للمجتمع الدويل أن يقـاوم  
) وكمــا هــو مــذكور يف بيــان رئــيس اجمللــس      ١٩٩٤( ٩٥٤

إغــراء التخلــي  ،)٧(١٩٩٦كــانون الثاين/ينــاير  ٢٤الصــادر يف 
ه حيـث منظمـة   بلـد  عن األزمة يف الصومال. ولـذلك فـإن وفـد   

لوحـــدة األفريقيـــة وجامعـــة الـــدول العربيـــة ومنظمـــة املـــؤمتر  ا
أن تواصـــل جهودهـــا، بالتعـــاون مـــع األمـــم علـــى اإلســـالمي 

املتحــدة، حبثــاً عــن ســلم دائــم يف الصــومال. ويعتقــد الوفــد        
نـــاك حاجـــة ملحـــة إىل أن يبحـــث اجملتمـــع  هاإلندونيســـي أن 

الــدويل عــن مبــادرات جديــدة لكســر حالــة الركــود. وحتقيقــاً  
ه أن الوقـت مناسـب الستكشـاف    بلـد  الغايـة، يـرى وفـد    هلذه

طائفة واسعة من اخليارات اليت من شـأهنا أن تتـيح اسـتجابات    
د هـــذه اخليـــارات املتاحـــة رفـــع حـــفوريـــة وطويلـــة األمـــد. وأ

مســتوى مكتــب األمــم املتحــدة السياســي لشــؤون الصــومال    
ونقله إىل الصومال مبجرد أن تسمح الظروف بذلك. وحيتـاج  

ــب ــى       املكت ــه عل ــة ال يقتصــر عمل ــة عالي ــيم برتب ــيس مق إىل رئ
حيـدث   تزويد اجمللس بتقييمات دقيقـة ويف الوقـت املناسـب ملـا    

مــن تطــورات فحســب بــل أن يعمــل أيضــاً كوســيط ملســاعدة  
__________ 

  )٦(  S/PV.3641 ٣ و ٢، الصفحتان.  
  )٧(  S/PRST/1996/4.  

األطراف الصومالية علـى التوصـل إىل مصـاحلة وطنيـة وحتقيـق      
تسوية سلمية. وباإلضافة إىل ذلـك، قـد ينظـر اجمللـس، عنـدما      

إرسال بعثة إىل الصومال، مشـاهبة  يف ح الظروف األمنية، تسم
، ليكــون اجمللــس يف وضــع ١٩٩٤عــام  للبعثــة الــيت أرســلها يف

  .)٨(أفضل لالستجابة بفعالية أكرب
 ١٩٩٢يف عــام  هأكــدت ممثلــة الواليــات املتحــدة أنــو  

أهنى التدخل الدويل بقيـادة الواليـات املتحـدة، املعـروف بقـوة      
ابعـة لألمـم املتحـدة، اجملاعـة بسـرعة، منقـذاً       العمل املوحـدة الت 

عمليـة األمـم املتحـدة يف    قالـت إن  بذلك حياة آالف الناس. و
الصومال واصلت هذا العمل. ومجيع الصوماليني تقريباً، حـىت  
أولئــك الــذين انتقــدوا بشــدة األعمــال الــيت قامــت هبــا األمــم    

ــا  ــاهنم لتصــدي      املتحــدة فيم ــوا عــن امتن ــدهم، أعرب ــد يف بل بع
 علــىعــام  بعــد مــرورأنــه  وأكــدتاجملتمــع الــدويل للمجاعــة. 

انسحاب قوات عملية األمم املتحدة الثانية يف الصـومال، فـإن   
أن تفعـل  وال تنـوي  الواليات املتحـدة مل تتخـل عـن الصـومال     

أيــة مجاعــة صــومالية تؤيــد تعتــرف أو ال  أهنــا ذلــك. ويف حــني
يع اجلماعـات  فصيل صومايل، فإهنا ال تزال على اتصال جبم أو

املــاحنني ومجاعــة السياســية يف البلــد. وتقــوم الواليــات املتحــدة 
ــ ــة دون     ةالدولي ــة احليلول ــة عــن كثــب بغي ــة األغذي برصــد حال

حدوث جماعة أخرى. ودعت الفصـائل يف الصـومال أن تعيـد    
تكفـــل بقـــاءه مفتوحـــاً حـــىت يتســـىن إيصـــال  فـــتح املينـــاء وأن

ى تشـكيل حكومـة   الصـوماليني علـ   أيضـاً  املساعدات. وحثـت 
ــة ذات قاعــدة عريضــة  تتمتــع بتأييــد واســع النطــاق بــني    وطني

  .)٩(مجيع قطاعات السكان
وأكد ممثل أملانيا أنه ال ميكن إجياد حل للحالة الراهنـة    

قـد سـبق للمكتـب    قـال إنـه   ر السياسـي. و اإال من خالل احلـو 
ــائل       ــع الفصـ ــات مـ ــام عالقـ ــدة أن أقـ ــم املتحـ ــي لألمـ السياسـ

__________ 

  )٨(  S/PV.3641 ٧ و ٦، الصفحتان.  
  .١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٩(  
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ن مكتـب األمـم املتحـدة مـن     نريويب. ومتكّـ  ثلة يفاملتحاربة املم
ل املتحاربــة، باســتثناء ئاكتســاب مسعــة احليــاد، ممــا محــل الفصــا

واحدة منها، على القبـول بـه بوصـفه شـريكاً يف احلـوار. لـذا،       
أنـه قـد يكـون مـن املنطقـي زيـادة عـدد املـوظفني يف         فهو يرى 

بشـكل  أن من العسـري  ثبت قد وأضاف قائال إنه هذا املكتب. 
خــاص علــى املكتــب السياســي لألمــم املتحــدة بــدء حــوار مــع 

إصراره على أن ُيعتـرف بـه رئيسـاً للصـومال     فاجلنرال عيديد. 
قــد حــال دون إجــراء أيــة مفاوضــات معــه بشــأن املســتقبل        
السياســي للبلــد. ويف الوقــت نفســه، تشــكل زعزعــة اســتقرار   

ــداً للوضــع االقتصــادي ل    ــاً هتدي ــد املقاطعــات اخلصــبة زراعي لبل
برمتــه. وناشــد الفصــائل املتحاربــة أن تقبــل املســاعي احلميــدة  
لألمــــم املتحــــدة وأن تتفــــق أخــــرياً فيمــــا بينــــها علــــى حــــل  

  .)١٠(سلمي
طالب ممثل مصر اجملتمـع الـدويل بتحمـل مسـؤولياته     و  

جتــاه شــعب الصــومال. فقــد كــان اهلــدف مــن تــدخل األمــم     
 ٧٩٤املتحــــدة يف الصــــومال مبوجــــب قــــرار جملــــس األمــــن  

إجيـاد منـاخ مـوات لعمليـات اإلغاثـة اإلنسـانية.        ) هو١٩٩٢(
وكان هذا التدخل مبوجب الفصل السابع مـن امليثـاق، بـالنظر    
ــد     ــومال. وقـ ــة الـــيت أحاطـــت بالصـ إىل الظـــروف غـــري العاديـ
حققـت األمــم املتحــدة قــدراً كـبرياً مــن النجــاح علــى الصــعيد   

جيـاد إطـار   اإلنساين، إال أنه مل يصادفها أي جناح فيما يتصل بإ
يلتزم به اجلميع للتسوية واملصـاحلة الوطنيـة. وقـال إنـه بـالرغم      
ــة       ــاد بعث ــة إيف ــررت منظمــة الوحــدة األفريقي مــن ذلــك فقــد ق

وتقيــيم الوضــع  جديــدة إىل الصــومال لتحقيــق اتصــال مباشــر  
احلقيقي. واقترحـت جامعـة الـدول العربيـة أيضـاً إرسـال بعثـة        

ــة    ــة لالجتمــاع مشــتركة مــن ممثلــي املنظمــات الدولي واإلقليمي
بالقيادات الصومالية. أما منظمة املـؤمتر اإلسـالمي فقـد دعـت     
إىل عقــد مــؤمتر دويل للســالم واملصــاحلة الوطنيــة يف الصــومال  

__________ 

  .١٢ و ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  

تشارك فيه مجيع األطراف الصومالية ومجيع املنظمات الدوليـة  
قـال  واإلقليمية ذات الصلة. وفيما يتعلق بدور األمم املتحـدة،  

ــزام   نــه مــن املفــ إ روض أن تكــون هنــاك متابعــة الســتمرار االلت
باحلظر الدويل الشامل على توريد األسلحة والعتاد العسـكري  

ــن     ــرار جملــس األم )، وأن ١٩٩٢( ٧٣٣للصــومال مبوجــب ق
للموقف السياسـي وكـذلك    وشاملةتكون هناك متابعة نشطة 

ــة     ــاء مؤسســات الدول لألوضــاع اإلنســانية يف إطــار مفهــوم بن
مـن   شـيء بعـد انتـهاء الـرتاع. بيـد أنـه ال يوجـد        وبناء السـالم 

أنه من الضروري تنشيط دور األمـم املتحـدة    بلدهويرى هذا. 
رغـــب يف طـــرح جمموعـــة مـــن  ي ويف الصـــومال، ولـــذلك فهـــ 

د عقْــ ،األفكــار الــيت ميكــن األخــذ بأحــدها أو مجيعهــا. أوالً     
مؤمتر جامع ملمثلي الشعب الصـومايل مـن كافـة أحنـاء وأقـاليم      

ــة ــجيع    الدولــ ــاً، تشــ ــرايف. وثانيــ ــوار اجلغــ بإحــــدى دول اجلــ
املنظمات الدولية واإلقليمية على القيام مببادرة مجاعيـة إلقنـاع   

ألمـــم عـــرض االزعامـــات الصـــومالية بأمهيـــة احلـــوار. وثالثـــاً، 
القيـادات الصـومالية ببـدائل    علـى  املتحدة واملنظمات اإلقليمية 

للحكم يف البلـد  قابلة للتنفيذ مثل إنشاء جملس رئاسي مشترك 
، أو طــرح أســلوب ليربيــاعلــى حنــو التجربــة املطبقــة حاليــاً يف  

آخر لتقاسـم السـلطة مثـل الفيدراليـة أو الكنفدراليـة. ورابعـاً،       
خامسـاً، إيفـاد   وتعزيز دور مكتـب األمـم املتحـدة يف نـريويب.     

رفيـع املسـتوى لتقيـيم     جملس األمـن بعثـة مـن أعضـائه أو ممـثال     
ــى الطبيعــة    ــة ال  الوضــع عل روف ظــواستكشــاف مــدى مالءم

ــاً، أكــد أن املســؤولية      ــة مقترحــات حمــددة. وختام ــدم بأي للتق
األساســـية لالســـتقرار يف الصـــومال تقـــع علـــى عـــاتق شـــعب  

  .)١١(الصومال
ــا ببـــذل كـــل جهـــد مـــن أجـــل   و   طالـــب ممثـــل فرنسـ

أال هتمــل أيــة إمكانيــة، مهمــا  بــالنــهوض باملصــاحلة الوطنيــة، و
م األهلي يف الصومال. وأكد أنـه  كانت ضئيلة، الستعادة السل

__________ 

  .١٥إىل  ١٢املرجع نفسه، الصفحات   )١١(  
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بأكملــه. والشــمال البلــد طــويالً، قــد ينــهار يف حالــة االنتظــار 
ــدأ فعــالً االنفصــال عــن املقاطعــات األخــرى    وعمــا  ،الغــريب ب

قريب لن يعـود باإلمكـان احلفـاظ علـى وحـدة أراضـي البلـد،        
ــام     ــجيع القيـ ــرح تشـ ــدفاً جمللـــس األمـــن. واقتـ الـــيت كانـــت هـ

لشخصــيات األفريقيــة املعروفــة املقبولــة بالوســاطة مــن جانــب ا
لــدى الفصــائل، وأعــرب عــن اعتقــاده بأنــه يــتعني علــى بلــدان  
القـــرن األفريقـــي، وبالتعـــاون مـــع منظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة  

وقـال إنـه   بـدور أساسـي.    تضـطلع وجامعة الدول العربيـة، أن  
إذا قدمت هذه البلدان األفريقية دعمها امللمـوس ملبـادرة تقـوم    

الوسـاطة   ية أفريقية أو عدة شخصيات أفريقيـة، فـإن  هبا شخص
ــال إن ســتتعزز وحتظــى باملصــداقية. وأخــرياً،    رســالة جملــس  ق

األمــن الــيت وجههــا إىل الفصــائل مل تتــرك أي أثــر. وحيــث إن 
يعــرب عــن املصــلحة اخلاصــة لــبعض  اجمللــسالفصــائل تعتقــد أن 

ــدلل  فهــو يتســاءل عمــا  أعضــائه،  إذا كــان يف املســتطاع أن ي
أن اجملتمـع الـدويل برمتـه ال يوافـق علـى السياسـة       لس علـى  اجمل

ــرح أن      ــاً هلــذا الغــرض، اقت ــراء احلــرب. وحتقيق ــا أم ــيت يتبعه ال
ــة يف   ــيم مداول ــدَرس تنظ ــة حــىت    ُي ــة العام ــع  تاجلمعي ــاح جلمي ت

فرصة إلبالغ أطـراف الـرتاع    ةالدول األعضاء يف األمم املتحد
  .)١٢(دودبأن طريق العنف لن يؤدي إال إىل طريق مس

، وتكلــم ممثــل تــونس بالنيابــة عــن اجملموعــة األفريقيــة    
جيب أن يعبأ مـن أجـل    الدويلعن اعتقاده بأن اجملتمع فأعرب 

ــه بالشــعب الصــومايل. و    ــه،  اإلعــراب حبــزم عــن التزام ــال إن ق
ث علــى اختــاذ اإلجــراءات التاليــة. أوالً،    حيــلــذلك الغــرض،  

مبســــألة ينبغــــي جمللــــس األمــــن أن يواصــــل ويعــــزز اهتمامــــه 
الصــــومال، علــــى أن تتمثــــل اخلطــــوة األوىل يف إيفــــاد بعثــــة 
ــي     ــاً، ينبغـ ــة. وثانيـ ــاحلة الوطنيـ ــاالت املصـ ــاف احتمـ الستكشـ
اعتماد استراتيجية مشـتركة مـن قبـل األمـم املتحـدة، ومنظمـة       

ــة، ومنظمــة     ــدول العربي ــة ال ــة، وجامع ــؤمتر الوحــدة األفريقي امل
__________ 

  .١٦ و ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢(  

وثالثاً، ينبغـي إيفـاد   ، بغرض تيسري املصاحلة الوطنية. اإلسالمي
بعثة مشتركة تتألف من ممثلني رفيعي املستوى ملنظمات دوليـة  
ــدويل يف      ــة اجملتمــع ال ــة تنقــل إىل زعمــاء الفصــائل رغب وإقليمي
مســاعدة الشــعب الصــومايل يف التغلــب علــى األزمــة اخلطــرية   
اليت هتدد بقاءه. ورابعاً، ينبغـي القيـام مبحاولـة، عـرب اسـتخدام      

مستقلة هلا مكانة دولية، ترمـي إىل تضـييق    شخصيات سياسية
ــيت      شــقة اخلــالف القائمــة بــني خمتلــف املواقــف واألوضــاع ال
ــاً، ينبغـــي تعزيـــز مكتـــب األمـــم    ــائل. وخامسـ تتخـــذها الفصـ
املتحــدة يف نــريويب بطــريقتني: بتعــيني رئــيس لــه إمــا أن يكــون 
ــام، وبإعطــاء      ــاً مســاعداً أو ممــثالً خاصــاً لألمــني الع ــاً عام أمين

ــن االضــطالع      امل ــه م ــيت متكن ــة والبشــرية ال ــوارد املالي ــب امل كت
باملهــام املوكولــة إليــه علــى حنــو صــحيح. ومــن املستصــوب يف 

ــة النظــر يف نقــل املكتــب إىل مقديشــو يف حالــ     ــة الحق  ةمرحل
ــائل     ــة األمــــن مــــن قبــــل الفصــ ــدم يتعلــــق بكفالــ ــراز تقــ إحــ

  .)١٣(الصومالية
رجيـة  قال ممثـل غينيـا إن بلـده رأس جملـس وزراء خا    و  

وفــده، بوصــفه رئيســاً جملموعــة  منظمــة املــؤمتر اإلســالمي؛ وإن
ــم املتحــدة،       ــة األم ــؤمتر اإلســالمي يف منظم ــة امل أعضــاء منظم

أن الـــدول األعضـــاء يف منظمـــة املـــؤمتر    بـــ كر يســـره أن يـــذِّ 
ــد   ــة والعشــرين    ،اإلســالمي أكــدت مــن جدي ــدورة الثالث يف ال

حنو إعادة وحـدة   للمؤمتر اإلسالمي الوزاري يف غينيا، التزامها
الصومال، وسـيادته وسـالمته اإلقليميـة، واسـتقالله السياسـي،      
ــاجلهود       ــدير ب ــع التق ــاً م ــؤمتر علم ــا. وأحــاط امل ــاظ عليه واحلف
املستمرة اليت تبذهلا منظمة املـؤمتر اإلسـالمي حتقيقـاً للمصـاحلة     

ــة يف ــومايل،    الوطنيــ ــعب الصــ ــاً آلالم الشــ ــومال وختفيفــ الصــ
طقــة، واألمــم املتحــدة، وجامعــة الــدول  بالتعــاون مــع دول املن

ــة، يف إطــار هنــج مشــترك.     ــة، ومنظمــة الوحــدة األفريقي  العربي
إىل مواصــلة بــذل هــذه اجلهــود وطلــب إىل أيضــا دعــا املــؤمتر و

__________ 

  .٢٣ و ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣(  
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األمني العام ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي إيفـاد فريـق اتصـال بغيـة        
حث اجلماعات الصومالية املختلفة على معاودة احلوار حتقيقـاً  
ــؤمتر      ــدعوة إىل عقــد م ــؤمتر بال ــة. وطالــب امل للمصــاحلة الوطني
دويل للســالم واملصــاحلة علــى الصــعيد الــوطين يف الصــومال      
ــة العامــة ذات الصــلة، مبشــاركة مجيــع     عمــالً بقــرارات اجلمعي

  .)١٤(األطراف الصومالية، واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية
ــا إن جملــس األمــن جيــب أن       ــال ممثــل كيني يواصــل وق

معاجلــة احلالــة يف الصــومال بوصــفها هتديــداً للســلم واألمــن       
الدوليني، وجيب أن يعزز اجلهود الـيت تبـذهلا منظمـات إقليميـة     

ب رأن يهـ اجمللـس  مثل منظمة الوحدة األفريقيـة. وال يسـتطيع   
أن األمــم  وأكــدمــن مســؤوليته امللقــاة علــى عاتقــه يف امليثــاق. 

ـــ   ــوداً أكـ ــدة ميكــــن أن تبــــذل جهــ ــال يف املتحــ ــيري احلــ رب لتغــ
  .)١٥(الصومال
وتكلم ممثل إثيوبيا بوصفه ممثل الـرئيس احلـايل ملنظمـة      

قال إنه على الرغم من املسـؤولية الرئيسـية   ، فالوحدة األفريقية
لمجتمـع الـدويل أن   ينبغـي ل اليت يتحملـها الشـعب الصـومايل،    

يراقــب عــن كثــب احلالــة يف الصــومال وأن يســهم بنصــيبه يف   
وقـــد طلـــب يع املصـــاحلة الوطنيـــة الشـــاملة. مســـاعدة وتشـــج

عـــم دالعديـــد مـــن الزعمـــاء الصـــوماليني مـــن األمـــم املتحـــدة  
مبــادراهتم الســلمية ماليــاً وَســْوقياً، يف حــني أن األمــم املتحــدة   

أهنـم يفهمـون   ومع لتقدمي هذا الدعم. الالزمة متتلك املوارد  ال
إحـراز  شعور اجملتمع الدويل باإلحباط وخيبة األمـل إزاء عـدم   

انتهاز كل فرصة للحث علـى  جيب التقدم يف عملية املصاحلة، 
احلـــوار وتشـــجيعه، ومواصـــلة االتصـــال مـــع مجيـــع الفصـــائل  
الصـــومالية حتقيقـــاً هلـــذه الغايـــة. وعلـــى املســـتوى اإلقليمـــي،  
واصــــلت منظمــــة الوحــــدة األفريقيــــة رصــــدها عــــن كثــــب 

، أرســــلت ١٩٩٥للتطــــورات يف الصــــومال. ويف أيار/مــــايو 
__________ 

  .٢٥ و ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤(  
  .٢٦ و ٢٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥(  

الوحــدة األفريقيــة بعثــة ثالثيــة لتقيــيم احلالــة وتشــجيع    منظمــة
احلــوار وإجــراء اتصــال مباشــرة مــع خمتلــف الفصــائل يف ذلــك  
البلد. والـدورة الثالثـة والسـتون جمللـس وزراء منظمـة الوحـدة       

إىل  ٢٦يف أديــس أبابــا، يف الفتــرة مــن   تُعِقــدالــيت األفريقيــة 
األمـني العـام   ، نظرت أيضاً يف تقريـر  ١٩٩٦شباط/فرباير  ٢٨

ملنظمة الوحدة األفريقية عن الصومال، واختذت قـراراً أعربـت   
فيــه عــن قلقهــا إزاء احلالــة يف الصــومال واجلمــود يف عمليــة       
املصاحلة الوطنية وإقامة سلطة وطنية عريضة القاعـدة. ودعـت   
أيضاً القـادة الصـوماليني إىل العمـل علـى حنـو عاجـل لتشـجيع        

حتقيـق مصـاحلة وطنيـة. وعـالوة     إجراء حوار يرمي إىل تـوخي  
على هذا، ناشد جملس وزراء منظمة الوحـدة األفريقيـة الـدول    
األعضــــاء يف املنظمــــة واجملتمــــع الــــدويل يف جمموعــــه تقــــدمي  
املســـاعدة اإلنســــانية نظـــراً للحالــــة اإلنســـانية املتــــدهورة يف    
الصومال. وأكد على الـدور اهلـام الـذي ميكـن أن تضـطلع بـه       

ــم املتحــدة ومن  ــة وســائر املنظمــات    األم ظمــة الوحــدة األفريقي
  .)١٦(السعي من أجل إجياد حل  اإلقليمية يف

إن نظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة ملاملراقـــب الـــدائم وقـــال   
جملــــس وزراء منظمــــة الوحــــدة األفريقيــــة يف دورتــــه الثالثــــة 
والستني قـرر أن تقـوم البعثـة الثالثيـة بزيـارة أخـرى للصـومال        

مع خمتلف الفصـائل الصـومالية،    لإلبقاء على اتصاالت مباشرة
ــانية     ــة اإلنسـ ــة. وحيـــث إن احلالـ ــى الطبيعـ ــة علـ ــيم احلالـ وتقيـ

منظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة الـــدول األعضـــاء تناشـــد خطـــرية، 
ــة     ــة احلالـ ــانية ملعاجلـ ــاعدة اإلنسـ ــدمي املسـ ــدويل تقـ ــع الـ واجملتمـ
اإلنسانية املتدهورة. وقال إن الوقت قد حان لتأييد اقتراحات 

يــا، وإعــادة التأكيــد علــى تأييــد إقامــة متثيــل دائــم تــونس وإثيوب
  .)١٧(الصومال، الذي أصبح ضرورة حتمية  لألمم املتحدة يف

    __________ 

  .٣٠إىل  ٢٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٦(  
  .٣٨ و ٣٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧(  
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أن  اال جيــوز هلــإن األمــم املتحــدة ممثــل روانــدا وقــال   
فهنـاك أيضـاً    ؛أن الصومال ليس حالة منعزلـة يف أفريقيـا  تنسى 

د بلده ندد وفيرواندا وبوروندي وليربيا وسرياليون وغريها. و
مبمارســـة احلـــدود الـــدنيا الـــيت أخـــذت هـــذه املنظمـــة ”أيضـــاً 

تعتمدها بشكل متزايد، واملتمثلة يف التخلي عن بلـدان أعضـاء   
هذه املمارسـة يف الصـومال   وقد شوهدت . “تواجه صعوبات

ويف روانـدا وإىل حــد مــا يف ليربيــا. والكــل يعــرف أن ســحب  
ة الفوضـى  قوة األمـم املتحـدة مـن الصـومال سـاعد علـى زيـاد       

ــاك. ه ــاس ”ن ــادة األجن ــة نتيجــة     “وإب ــت ممكن ــدا كان يف روان
سحب بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل روانـدا. ومـع       
ذلك، فإن نفـس املنظمـة مسـتعدة للتـدخل يف أمـاكن أخـرى،       

أن وأكـد  يف بلدان تعاين من نفس املشاكل ولكنها أقل حدة. 
تواجه يف هناية املطـاف  التجربة أثبتت أن البلدان املتخلى عنها 

ــها. وبالنســبة للصــومال،     كــوارث يصــعب عليهــا اخلــروج من
املســـؤولون عـــن إجيـــاد حـــل  مففـــي حـــني أن الصـــوماليني هـــ

ملشاكلهم، فقـد قالـت األطـراف إهنـا حباجـة إىل وسـيط جيمـع        
بينها، وإىل املوارد الالزمة، وإىل حمفل. ونفـس القـادة ناشـدوا    

القيام بـدور املسـهل والوسـيط.     أيضاً األمم املتحدة أن تواصل
كاتـب لألمـم املتحـدة مـن     مل عن جدوى وجـود عـدة   اءستو

الصعب قيـاس فعاليتـها.   قائال إنه من  ،أجل الصومال يف كينيا
إن وفد بلده مقتنع بأن إنشاء املكتب السياسـي  وأضاف قائال 

للصــومال يف نــريويب ال يفيــد الصــوماليني وال وكــاالت األمــم 
آخر تقريـر لألمـني العـام عـن الصـومال إىل      ري وال يشاملتحدة. 

 أكـد . و١٩٩٥ أية مبادرة هامة اختذها ذلك املكتب طيلة عام
أن حرمان الصومال من وجود اجملتمع الدويل واألمـم املتحـدة   
يف مقديشــو أعطــى إشــارة خضــراء ملختلــف الفصــائل. ومــع     
ذلــك، طلــب القــادة الصــوماليون إعــادة إنشــاء مكتــب األمــم   

وفـد بلـده أن   ويأمـل  ، لسياسي للصومال يف مقديشـو املتحدة ا
قـال  ُيصَغى إىل هذا النـداء املشـروع وُيسـَتَجاب لـه. وختامـاً،      

ينبغي مواصـلة تقـدمي املعونـة اإلنسـانية، ولكـن مـع مراعـاة        إنه 
  .  )١٨(أن أكثر االحتياجات إحلاحاً هو إجياد حل سياسي

 خـرين اآلتكلمني وخالل املناقشـة، أشـار عـدد مـن املـ       
إىل وجــود مشــاكل معقــدة بصــورة اســتثنائية، وشــجبوا عــدم   
ــاً عــن      ــوا مجيع ــة اإلنســانية القائمــة. وأعرب إحــراز تقــدم واحلال
اعتقادهم بأن املسؤولية الرئيسية عـن احلالـة القائمـة تقـع علـى      
عــــاتق الصــــوماليني أنفســــهم، وطلبــــوا إلــــيهم العــــودة إىل      

ة. وأكـد  املفاوضات بغية إقامة حكومة وطنيـة عريضـة القاعـد   
عــدة مــتكلمني أمهيــة تــوخي احليــاد بــني الفصــائل الصــومالية.   

متتثـل امتثـاالً   وحث عدد مـن املـتكلمني مجيـع الـدول علـى أن      
 ٧٣٣ظر السالح املفروض وفقاً لقرار جملـس األمـن   حل صارماً

). وشــجع عــدة مــتكلمني األمــني العــام علــى نقــل       ١٩٩٢(
دما تســمح مــن كينيــا إىل مقديشــو عنــ األمــم املتحــدة مكتــب 

الظــروف. وأوصــى متكلمــون قليلــون بإيفــاد بعثــة مــن جملــس  
األمــن إىل الصــومال لاللتقــاء بقــادة الفصــائل وحــثهم علـــى       
اســتئناف املفاوضــات. وأوصــى عــدد مــن املــتكلمني بالتعــاون  

مبا فيها  ،على حنو أوثق بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية
  .  )١٩(ر اإلسالميمنظمة الوحدة األفريقية ومنظمة املؤمت

  
  

__________ 

  .٣٩ و ٣٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨(  
 ٨ و ٧(شـيلي)؛ والصـفحتان    ٤ و ٣رجع نفسه، الصـفحتان  امل  )١٩(  

ــفح  ــاد الروســـي)؛ والصـ ــا)؛  ٩و  ٨ تان(االحتـ ــة كوريـ (مجهوريـ
ــفح  ١٨تان (هنـــــــدوراس)؛ والصـــــــفح  ١٧و  ١٦ تانوالصـــــ

ــفح ١٩ و ــدا)؛ والصــ ــدة)؛  ١٨و  ١٧تان (بولنــ ــة املتحــ (اململكــ
ــفحتان  ــفح  ٢٠ و ١٩والصـــ ــني)؛ والصـــ  ٢٢و  ٢١ تان(الصـــ

ــفح  ــوانا)؛ والصـــ ــفحة   ٢٧ة (بوتســـ ــوازيلند)؛ والصـــ  ٢٨(ســـ
ــفحة   ــر)؛ والصــ ــفح  ٣٠(اجلزائــ ــد)؛ والصــ  ٣٢و  ٣١تان (اهلنــ

 ٣٥و  ٣٤ تان(باكســتان)؛ والصــفح ٣٣(املغــرب)؛ والصــفحة 
ــابوي)؛ والصــفحة   ٣٦و  ٣٥ تان(األردن)؛ والصــفح  ٣٦(زميب

    (أوغندا).
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 ١٩٩٦كـانون األول/ديسـمرب    ٢٠املقـرر املـؤرخ     
  ): بيان من الرئيس٣٧٢٦(اجللسة 

كــــــــانون  ٢٠املعقــــــــودة يف  ،٣٧٢٦يف اجللســــــــة   
توصـل  كان قد مت الوفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٦األول/ديسمرب 

الســـابقة، أدىل الـــرئيس (إيطاليـــا) اجمللـــس  إليـــه يف مشـــاورات
  :)٢٠(عن اجمللس بالبيان التايل نيابة

يســـاور جملـــس األمـــن قلـــق شـــديد إزاء اســـتئناف القتـــال يف    
مقديشــو، حيــث تتســبب آخــر االشــتباكات بشــكل متزايــد يف خســائر 
فادحـــة يف األرواح. ويســـاوره قلـــق بـــالغ، بصـــورة خاصـــة، إزاء حمنـــة 

  السكان املدنيني، الذين تزداد معاناهتم حدة من جراء القتال.  
صائل الصومالية كافة التوقف فورا عن ويطلب اجمللس من الف  

  مجيع األعمال القتالية والعودة إىل إرساء الوقف الفعال إلطالق النار.  
ويؤيــد اجمللــس تأييــدا تامــا اجلهــود الــيت تبــذهلا بلــدان املنطقــة      

ــدة    ــة الوحـ ــيما منظمـ ــة، وال سـ ــة واإلقليميـ وكـــذلك املنظمـــات الدوليـ
ل تيسـري التوصــل إىل تســوية  األفريقيـة وجامعــة الــدول العربيـة، مــن أجــ  

ويناشــد مجيــع الفصــائل الصــومالية أن    سياســية لألزمــة يف الصــومال.   
ــة هتــدف إىل     ــة مصــاحلة وطني تنضــم إىل هــذه اجلهــود وتشــرع يف عملي

  تنصيب حكومة وطنية ذات قاعدة عريضة.  
ــة يف       ــم لألزمـ ــه حبـــل دائـ ــد التزامـ ــد اجمللـــس مـــن جديـ ويؤكـ

مواصــلة رصــد احلالــة عــن كثــب  الصــومال ويشــجع األمــني العــام علــى
  وإبالغ اجمللس بأي تطورات أخرى.  

ويذكِّر اجمللـس مـرة أخـرى مجيـع الـدول بالتزاماهتـا بـأن تنفـذ           
ــرار       ــب القـ ــروض مبوجـ ــل املفـ ــام الكامـ ــر العـ ــا احلظـ ــذا تامـ  ٧٣٣تنفيـ

) على مجيع عمليات شحن األسـلحة واملعـدات العسـكرية إىل    ١٩٩٢(
  الصومال.  
ديــد اإلعــراب عــن تقــديره جلميــع مــن ويؤكــد اجمللــس مــن ج  

يضطلعون بأنشـطة إنسـانية يف الصـومال مـن منظمـات وأفـراد ويطلـب        
    .من الفصائل الصومالية كافة أن تضمن سالمة مجيع املوظفني املعنيني

  
(اجللســة  ١٩٩٧شــباط/فرباير  ٢٧املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٧٤٢
ــة    ــودة  ،٣٧٤٢يف اجللســــ ــباط/فرب ٢٧املعقــــ اير شــــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــاً للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

__________ 

  )٢٠(  S/PRST/1996/47. 

الســابقة، أدرج جملــس األمــن يف جــدول    اجمللــس  مشــاورات
 ١٩٩٧شــباط/فرباير  ١٧أعمالــه تقريــر األمــني العــام املــؤرخ  

  .  )٢١(عن احلالة يف الصومال
ــن     و   ــره إىل أن جملــس األم ــام يف تقري أشــار األمــني الع

نطقــة وتقــدمي توصــيات عــن  طلــب إليــه التشــاور مــع بلــدان امل 
الــدور الــذي ميكــن أن تقــوم بــه األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك    
جملـــس األمـــن، يف حـــدود واليتـــها دعمـــاً للجهـــود اإلقليميـــة 
املبذولة من أجل إحـالل السـالم، وخباصـة اجلهـود الـيت تبـذهلا       

أحـاط علمـاً بـأن رئـيس كينيـا      قال إن اجمللس إثيوبيا وكينيا. و
ني حسني عيديد وعثمان أتو وعلـي مهـدي   جنح يف أن جيمع ب

عيديـد يف   ويب، الذي شـهد أول مشـاركة لفصـيل   حممد يف نري
علـى   ١٩٩٥ و ١٩٩٤خرين منذ عـامي  لقاء مع الفصيلني اآل

التــوايل. وطلــب هــؤالء الزعمــاء مــن الــرئيس مواصــلة جهــود   
علـى وقـف األعمـال القتاليـة يف      الوساطة اليت يقوم هبا واتفقوا

إثيوبيــا، الــيت كانــت مفوضــة     وجنحــتكافــة. أرجــاء البلــد  
بتكليف من كل من منظمة الوحدة األفريقية واهليئة احلكومية 

ــني     ــة، يف اجلمــع ب ــة بالتنمي ــة املعني ــاً صــومالياً   ٢٧الدولي زعيم
مــن الفصــائل السياســية يف ســوديري، أســفر عــن    ٢٦ميثلــون 

اعتماد إعالن بالتعهدات وااللتزامات الوطنية وإعـالن رمسـي.   
إيغـــال  حممـــد إبـــراهيم إال أن الســـيد حســـني عيديـــد والســـيد

  يشاركا يف هذا االجتماع.    مل
ــام وأشـــار   أن جهـــود األمـــم املتحـــدة   إىل األمـــني العـ

استمرت خالل الفترة الـيت يغطيهـا التقريـر يف شـكل املسـاعي      
احلميدة اليت يقوم هبـا األمـني العـام؛ وتسـهيل جهـود الوسـاطة       

مــم املتحــدة السياســي للصــومال؛  الــيت يضــطلع هبــا مكتــب األ 
ــاورة؛    ــدول اجملـــ ــة والـــ ــع املنظمـــــات اإلقليميـــ ــاون مـــ والتعـــ
واالستعراضــات الدوريــة الــيت جيريهــا جملــس األمــن؛ واإلغاثــة  
اإلنســـانية املقدمـــة مـــن أجـــل اإلنعـــاش؛ واجلهـــود الراميـــة إىل 

__________ 
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ن مجيـع هـذه اجلهـود    قـال إ حتسني احتـرام حقـوق اإلنسـان؛ و   
ف الفاعلــة اإلقليميــة نــداًء لتقــدمي  األطــراووجهــت ستســتمر. 

ــتعمري.      ــاش والـ ــاحلة واإلنعـ ــدعم املصـ ــبرية لـ ــة كـ ــة دوليـ معونـ
ــا، بوصــفها رئيســة      ــة كيني ــا وحكوم ــة إثيوبي وذكــرت حكوم
اهليئة احلكومية الدولية، أن أهم دعـم ميكـن لألمـم املتحـدة أن     
تقدمه للجهود اإلقليمية إلقرار السـالم يف الصـومال يتمثـل يف    

غط الــالزم علــى الفصــائل واجلماعــات الصــومالية ممارســة الضــ
ويتعني علـى جملـس    لكي تبدي التزاماً أكرب باملصاحلة الوطنية.

يف ضــمان متابعــة مجيــع  هــام األمــن خاصــة االضــطالع بــدور 
اجلهــود لــيس بواســطة نشــر املزيــد مــن املبــادرات، ولكــن عــن 
طريق البنـاء علـى املنجـزات اإلجيابيـة الـيت حتققـت حـىت اآلن،        

ــا  ــدتا أن مـ ــة     وأكـ ــة اهليئـ ــت رعايـ ــوديري حتـ ــازه يف سـ مت إجنـ
احلكومية الدولية املعنيـة بالتنميـة يعتـرب كافيـاً ويسـتحق الـدعم       

تبـذل   ه بينمـا الكامل لألمم املتحدة. وأشار األمني العام إىل أنـ 
ــاش       ــة واإلنع ــداين اإلغاث ــوداً يف مي ــل جه ــم املتحــدة بالفع األم

توســيع نطــاق هــذه    وستواصــل ذلــك، فإنــه إذا كــان يــتعني    
ــاء    اجلهـــود، ســـيكون مـــن الـــالزم أن تســـاهم الـــدول األعضـ

فعلــت يف املاضــي القريــب. واقتــرح   اء ممــاخبصــورة أكثــر ســ 
ــاً  ــس  أيضـ ــب اجمللـ ــومالية أن  أن يطلـ ــائل الصـ ــع الفصـ إىل مجيـ

مـة الوحـدة األفريقيـة واهليئـة احلكوميـة      ظتتعاون مع جهـود من 
رافهــا بــإرادة الصــوماليني الدوليــة املعنيــة بالتنميــة وأن تعلــن اعت

ــن       ــه ل ــريويب، وأن ــاين ســوديري ون ــى بي ــوقعني عل ــة يف امل املمثل
يتسامح إزاء عدم تعاون أي فصيل مـع أولئـك الـذين يسـعون     
إىل سريان مفعول هذين اإلعالنني. وأشار إىل أنه بينما نـاقش  
سلفه مع منظمة الوحـدة األفريقيـة فكـرة إيفـاد بعثـة مشـتركة       

ميكـن أن تضـيف يف    اإنه ليس من اجللـي أهنـ  لتقصي احلقائق، ف
ذلــك الوقــت إضــافة ملموســة إىل اجلهــود الــيت اضــطلعت هبــا   

نه يف حالة استصواب األطراف الفاعلـة  وقال إالدول اجملاورة. 
اإلقليمية هلذه الفكـرة، سـيكون علـى اسـتعداد لتعـيني مبعـوث       
ــه يف االتصــال     ــع املســتوى للصــومال، تتمثــل مهمت خــاص رفي

طراف بغية دعم جهودها يف جمال صـنع السـالم. وقـد    هبذه األ
أيضــاً أن حيــث مجيــع الــدول علــى االمتثــال   نيــود جملــس األمــ

 ٧٣٣الكامل اللتزاماهتا املتعلقة حبظر األسلحة مبوجب القـرار  
أن اجلهود الـيت بلغـت ذروهتـا يف     أشار إىل). وأخرياً، ١٩٩٢(

تكـاليف   ري تكبـد احلكـومتني املضـيفتني   ديإعالن نريويب وسو
كــبرية، وإذا مــا رغبــت احلكومــات يف ذلــك، ميكــن جمللــس       
األمــن أن يطلــب لألمــني العــام أن ينشــئ صــندوقاً اســتئمانياً،   
وميكن أن يطلب إىل الدول األعضـاء أن تسـاهم فيـه. وختامـاً     

ومفـاده  أعرب األمني العام عن رأيه، وهو رأي جملس األمـن،  
ومال تكمـــن يف أن أفضــل اآلمـــال الســـتعادة الســـالم يف الصـــ 

التفــاوض بشــأن تســوية سياســية تعهــد بالســلطة إىل حكومــة    
  موسعة متثل فيها مجيع الفصائل الرئيسية.

ــاه      ــا) انتبـ ــرئيس (كينيـ ــه الـ ــها، وجَّـ ــة نفسـ ويف اجللسـ
كـــانون الثاين/ينـــاير   ٨أعضـــاء اجمللـــس إىل رســـالة مؤرخـــة    

ــا موجهــة  ١٩٩٧ حييــل هبــا نــص رســالة   ، )٢٢(مــن ممثــل إثيوبي
ــ ٦مؤرخـــة  ــا بشـــأن االجتمـــاع  كـ ــاير ومرفقاهتـ انون الثاين/ينـ

االستشاري الرفيع املستوى الـذي عقدتـه الفصـائل الصـومالية     
  يف سوديري، إثيوبيا.  

ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  :  )٢٣(عن اجمللس

 شـباط/  ١٧نظر جملـس األمـن يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ         
  الة يف الصومال.  عن احل ١٩٩٧فرباير 

ويؤكد اجمللس من جديد التزامه بتسوية شاملة ودائمة للحالـة    
وســـالمته يف الصـــومال، واضـــعا يف اعتبـــاره احتـــرام ســـيادة الصـــومال 

اإلقليمية وفقا ملبادئ ميثاق األمم املتحدة. ويكرر اجمللس التأكيـد علـى   
السـلم تقـع   أن املسؤولية الكاملة عن حتقيق املصـاحلة الوطنيـة واسـتعادة    

  على عاتق الشعب الصومايل.  
ــذهلا دول         ــيت تب ــود ال ــام للجه ــده الت ــس عــن تأيي ــرب اجملل ويع

مر، فضـال عـن املنظمـات الدوليـة     املنطقة وغريها من الدول املهتمة بـاأل 
__________ 
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ــة، وال ــة  واإلقليمي ــة   ســيما منظم ــة، واهليئ ــة ٦ الوحــدة األفريقي احلكومي
العربيـة مـن أجـل التشـجيع علـى      الدولية املعنية بالتنمية، وجامعة الدول 

إجراء حوار سياسي مباشر وتيسري التوصل إىل تسـوية سياسـية عريضـة    
  القاعدة يف الصومال.  

ويهيب اجمللس جبميع الفصائل الصومالية وقف مجيع األعمال   
فورا والتعاون مع اجلهود اإلقليميـة وغريهـا مـن اجلهـود الراميـة       العدائية

الوطنيـة يف الصـومال، مبـا يف ذلـك مبادرتـا       إىل حتقيق السـلم واملصـاحلة  
  سوديري، إثيوبيا ونريويب، كينيا. 

اسـتجابة  ويشجع اجمللس مجيع الدول على أن تساهم بسـخاء    
لنــداءات الــيت توجههــا األمــم املتحــدة لكفالــة اســتمرار جهــود اإلغاثــة ل

. واإلنعاش يف الصومال، مبا فيها اجلهود الرامية إىل تعزيز اجملتمـع املـدين  
ويشـــجع اجمللـــس مجيـــع الـــدول علـــى أن تســـاهم يف جهـــود الوســـاطة  

  اإلقليمية املتعلقة بالصومال.  
ويكرر اجمللس طلبه إىل مجيع الدول أن تفي بالتزاماهتا املتعلقـة    

) علــى مجيــع  ١٩٩٢( ٧٣٣بتنفيــذ احلظــر املفــروض مبوجــب القــرار     
 هـذا  ويفعمليات تسـليم األسـلحة واملعـدات العسـكرية إىل الصـومال.      

السياق، يهيب جبميع الدول االمتناع عن القيام بـأي أعمـال قـد تـؤدي     
  إىل تفاقم احلالة يف الصومال.  

ويعرب اجمللس من جديد عن تقـديره جلميـع وكـاالت األمـم       
املتحدة وغريها من املنظمات واألفراد ممن يقومـون بأنشـطة إنسـانية يف    

سالمة وحريـة حركـة   الصومال. ويهيب بالفصائل الصومالية أن تكفل 
مجيــع األفــراد العــاملني يف امليــدان اإلنســاين وأن تســهل إيصــال اإلغاثــة   
اإلنســانية إىل الشــعب الصــومايل، مبــا يف ذلــك عــن طريــق فــتح املطــار    

  وامليناء يف مقديشو.  
ويشــجع اجمللــس األمــني العــام علــى أن يواصــل مشــاوراته مــع   

اإلقليميــة بشــأن الــدور األطــراف الصــومالية ودول املنطقــة واملنظمــات  
جلهـود السـلم، مبـا يف ذلـك      الذي ميكن أن تقوم به األمم املتحدة دعما

التشاور بشأن اخليارات احملددة الـواردة يف تقريـره. ويطلـب إىل األمـني     
العام أن يواصل رصد احلالـة يف الصـومال وأن يقـدم تقريـرا إىل اجمللـس      

تطـورات الـيت تطـرأ علـى     بالطريقة املناسبة عن تلك املشـاورات وعـن ال  
  احلالة عموما. 

  .  وسيبقي اجمللس املسألة قيد النظر  
  

ــ   ــت يف داوالت املــ ــيت أجريــ ــان/أبريل  ٢٣ الــ نيســ
  ) ٣٧٧٠(اجللسة  ١٩٩٧

نيســــان/أبريل  ٢٣املعقــــودة يف  ،٣٧٧٠يف اجللســــة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

يس (الربتغــال)، مبوافقــة الســابقة، دعــا الــرئاجمللــس  مشــاورات
، بنـاًء  اجمللس، ممثلي إثيوبيا وإيطاليا وتونس والكويت وهولنـدا 

دون أن يكــون هلــم بــيف املناقشــة املشــاركة إىل  علــى طلبــهم،
بعــد  جَّــه الــرئيس انتبــاه أعضــاء اجمللــسوالتصــويت. ويف ق احلــ

ــك ــة   ذلــ ــالة مؤرخــ ــان/أبريل  ١٦إىل رســ ــن  ١٩٩٧نيســ مــ
الصــادر عــن الــدورة  ٥٦٣٨رار يــل نــص القــ، حت)٢٤(الكويــت

ــاريخ      ــة بتـ ــدول العربيـ ــة الـ ــة جمللـــس جامعـ ــد املائـ ــابعة بعـ السـ
  .  “الوضع يف الصومال”، املعنون ١٩٩٧مارس /آذار  ٣١

ممثـــل مصـــر أن الوضـــع يف الصـــومال خيتلـــف وذكـــر   
ــابق.      ــاع يف السـ ــه األوضـ ــا كانـــت عليـ ــذري عمـ ــكل جـ بشـ

ويأمـل  ابيـة.  فاملبادرات اإلقليمية املتواليـة أفـرزت تطـورات إجي   
تدارس مقترحات األمني العام جبديـة.  أن جيري الوفد املصري 

وتؤيــد مصــر قيــام األمــني العــام بإيفــاد مبعــوث خــاص لــه إىل   
الصومال يف مهمة متاثل املهمة اليت قام هبا املبعوث اخلـاص إىل  
منطقة البحريات الكربى. وينبغي إيفاد املمثـل اخلـاص بغـرض    

ممثلي الشعب الصـومايل، ورمبـا أيضـاً    و بأمراء احلرباالتصال 
زيارة دول اجلوار والدول األخرى املهتمة باألزمة الصـومالية،  

ــة    ــة، بغي ــة املعني ــروالتشــاور مــع املنظمــات اإلقليمي  تقــدمي تقري
، وميكــن التــدابري الــيت ميكــن اختاذهــا عــن شــامل لألمــني العــام 

ــة    ــذ دراسـ ــن عندئـ ــدابري جمللـــس األمـ ــذه التـ ــرار   هـ ــاذ القـ واختـ
ــة      ا ــى طبيع ــاق عل ــو االتف ــوب اآلن ه ــال إن املطل ملناســب. وق

ــه يف      ــام بـ ــدة القيـ ــم املتحـ ــن لألمـ ــذي ميكـ ــدور الـ ــم الـ وحجـ
لب وفـد مصـر بتغـيري حقيقـي يف هـذا الـدور،       اطيالصومال. و

ــعب     اطيو ــاه شـ ــؤولياته جتـ ــل مسـ ــدويل بتحمـ ــع الـ لـــب اجملتمـ
الصومال. وأكد أن جهود األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة     

يمية يف التحرك لـدعم املصـاحلة الوطنيـة رهـن بعـدد مـن       واإلقل
ــة    ؛االعتبــارات ــزام مــن جانــب األســرة الدولي لعــل أمههــا االلت

بعدم االعتراف بأية سـلطة يف الصـومال ال تكـون ممثلـة لكافـة      
__________ 

  )٢٤(  S/1997/324. 
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فئــات وطوائــف الشــعب الصــومايل. وثانيــاً، يلــزم اســتمرار       
قابــة العمــل بــاحلظر الــدويل علــى توريــد األســلحة وتشــديد الر

ــة       ــدمي كاف ــدويل يف تق ــزم اســتمرار اجملتمــع ال ــك. ويل ــى ذل عل
أنــواع املســاعدات اإلنســانية واإلمنائيــة لكافــة أحنــاء الصــومال   

مببـدأ  دون تفرقة. ويتعني االلتزام بوحـدة الصـومال اإلقليميـة و   
عــدم التــدخل يف شــؤونه الداخليــة. وختامــاً، أكــد علــى أن       

صــومال تقــع علــى عــاتق  املســؤولية األساســية لالســتقرار يف ال
 .  )٢٥(شعب الصومال

ممثــل فرنســا أنــه جيــب علــى اجملتمــع الــدويل أن وذكــر   
حياول إقناع الزعماء الصوماليني بعدم وجود أي بـديل سـوى   
املفاوضات لتحقيـق املصـاحلة الوطنيـة. وهـذا اجلهـد ينبغـي أن       

بـالنظر إىل   يشارك فيه خباصة الذين تستهويهم فكرة االنفصال
هو احلال يف مجيع أحنـاء أفريقيـا، مـن األساسـي أليـة      ، كما أنه

تســـوية احلفـــاظ علـــى الســـالمة اإلقليميـــة والوحـــدة الوطنيـــة   
للصومال. وقال إن أفضل الفـرص لتحقيـق التقـدم إمنـا تكمـن      
يف اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا دول املنطقة، والـدول األخـرى   

ألفريقيــة املعنيــة واملنظمــات اإلقليميــة مثــل منظمــة الوحــدة ا     
احلكومية الدولية للتنميـة. وأكـد    واهليئةوجامعة الدول العربية 

أن تعزيز دور األمم املتحدة ال يبدو ممكناً ما مل يكـن متـدرجاً   
ومــا مل يكــن مقبــوالً مــن جانــب الزعمــاء الصــوماليني،   ،جــداً

ــإخالص       ــدون ب ــى أهنــم يري ــدللوا عل ــيهم أن ي ــذين جيــب عل ال
  .)٢٦(قيق املصاحلة الوطنيةاملشاركة يف املفاوضات لتح

ممثــــل الصــــني أن الصــــني ترحــــب بــــاجلهود وذكــــر   
ــاون     ــدها وتطالــب الفصــائل يف الصــومال بالتع ــة وتؤي اإلقليمي
الوثيق معها، وأكد أن هذه اجلهود ينبغي أن حتصل على دعم 
ثابـت وفعــال وتعــاون مــن اجملتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك األمــم  

األمـــن بشـــكل خـــاص، املتحـــدة. فـــاألمم املتحـــدة، وجملـــس  
__________ 

  )٢٥(  S/PV.3770 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  

بـــل عليهـــا أن تتخـــذ إجـــراءات لتســـاهم ، املســـؤولية تتحمـــل
اء يف تسوية مسألة الصومال. ويف هذا الصـدد، رأى  بشكل بّن

أنـــه ينبغـــي تعزيـــز دور مكتـــب األمـــم املتحـــدة السياســـي يف   
ومال، وأن اجمللس ينبغي أن ينظر بعني إجيابية يف توصـيات  صال

ــواردة يف   ــام الـ ــني العـ ــرهاألمـ ــؤرخ  تقريـ ــباط/فرباير  ١٧املـ شـ
مســألة بشــأن تعــيني مبعــوث خــاص  والــيت تــدعو إىل  ١٩٩٧

الصــومال، وإيفــاد بعثــة مشــتركة بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة  
الوحــدة األفريقيــة لتقصــي احلقــائق وإنشــاء صــندوق اســتئماين 

  .)٢٧(لألمني العام
نـه يف حـني أنـه يؤكـد أن     إوقال ممثل اململكة املتحـدة    

لألمــم املتحــدة وجملــس األمــن أبــديا قلقهمــا إزاء األمــني العــام 
اســـتمرار الـــرتاع يف الصـــومال ودعمهمـــا للجهـــود اإلقليميـــة  

، يف يـرى  واجلهود األخرى املبذولة لبـدء حـوار سياسـي، فإنـه    
ضوء اجلهود اليت تبذهلا كينا وإثيوبيا وغريهـا، أنـه لـيس هنـاك     

د الصـومال وقتئـذ. ولكـن ال بـ    بشـأن  ضرورة ملبـادرة جديـدة   
مــن ضـــمان تنســـيق هـــذه اجلهــود املختلفـــة بشـــكل مناســـب   

هذا أيضاً هو الوقت املناسب لـذكر أن هـذه   ووتكاملها متاماً. 
ــادة     ــها ال ميكــن أن تكلــل بالنجــاح مــا مل يظهــر ق اجلهــود كل
األطــراف املختلفــة يف الصــومال مــا يلــزم مــن إرادة سياســية.    

ــة      ــتمرار احلاجـ ــرز اسـ ــري أبـ ــاف األخـ ــار إىل أن اجلفـ إىل وأشـ
عمليات اإلغاثة الناجحـة إىل   جاملساعدة اإلنسانية، ولكن حتتا

تعاون األطراف على األرض. وأعرب عن القلق لسـماعه عـن   
املشــاكل الــيت صــادفتها الوكــاالت اإلنســانية يف مقديشــو ويف  

ــ وأكــد جمــدداًأمــاكن أخــرى،  أن ”علــى مجيــع األطــراف   هأن
كــزوا علــى يكفــوا عــن حماولــة الســيطرة علــى الســلطة وأن ير  

  .)٢٨(“أهنم ميثلونه املفروضاحتياجات الشعب 
__________ 

  .٥ و ٤ املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٧(  
  .٦ و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨(  
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ــر    ــه  وذك ــا أن ــل كيني ــة    ،ممث ــة احلكومي كعضــو يف اهليئ
الدولية للتنمية، الـيت شـاركت باسـتمرار يف السـعي إىل حتقيـق      

على النقاط التالية: أوالً، أن  يود التأكيدالسالم يف الصومال، 
هـي عليـه     ممااحتماالت السالم يف الصومال مل تكن أبداً أكرب

اآلن وينبغي للمجتمع الـدويل أن ينتـهز هـذه الفرصـة لتسـهيل      
ــة إىل    ــود اهلادفـ ــع اجلهـ ــاً، أن مجيـ ــوار. وثانيـ املفاوضـــات واحلـ
ضــمان الســالم يف الصــومال ينبغــي أن تســتكمل وتنســق مــع    
مبادرة اهليئة احلكومية الدولية للتنميـة القائمـة بالفعـل. وثالثـاً،     

املزمـع عقـده    بوساسـو ادي واملـايل ملـؤمتر   ينبغي توفري الدعم امل
لضـــمان جناحـــه. وكـــرر تأكيـــد أن هنـــاك مبـــادرة إقليميـــة       
موجودة، وطلب من اجملتمع الدويل أن يساندها، وأن يسـاعد  

 .)٢٩(شعب الصومال على مساعدة نفسه

وكــرر ممثــل إثيوبيــا تأكيــد أن املســؤولية األوليــة عــن     
فســهم، وأن دور حــل املشــكلة تقــع علــى عــاتق الصــوماليني أن

احلكوميــة الدوليــة للتنميــة    واهليئــةمنظمــة الوحــدة األفريقيــة   
ــود     ــري جهــ ــاعدة وتيســ ــو مســ ــا هــ ــدة وغريهــ ــم املتحــ واألمــ
الصوماليني. وأحاط اجمللس علماً بأنه تنفيذاً لواليـة االجتمـاع   
يف سوديري، وافقت احلركات الصومالية السياسية على عقـد  

بالصـومال، يعقبـه مـؤمتر     سـو بوسامؤمتر للمصـاحلة الوطنيـة يف   
ومـن  وطين ختامي يعلن عن تشـكيل سـلطة مركزيـة انتقاليـة.     

الســرور والتشــجيع أن األعمــال التحضــريية بــدأت يف بواعــث 
هــذه االجتــاه، وأن احلركــات السياســية الصــومالية قــد اتفقــت  
يف اجتماعها األخري الذي عقـد يف مقديشـو علـى عقـد مـؤمتر      

 بوساســو يف  ١٩٩٧زيران/يونيــه ح ١٠املصــاحلة الوطنيــة يف  
ــر بوضــوح      ــادرة ســوديري تق يف الصــومال. وأشــار إىل أن مب
ــة      ــات ألن ُيشــَمل يف هناي باحلاجــة إىل الشــمول وتضــع الترتيب
املطــاف أولئــك الــذين مل يلتحقــوا بركــب العمليــة يف البدايــة،  
ورجا بالنسبة للذين مل ينضموا إىل عملية سـوديري أن يفعلـوا   

__________ 

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(  

ــوا با  ــه ينبغــي    ذلــك ويلتحق ــاده بأن لركــب. وأعــرب عــن اعتق
ــام لألمــم املتحــدة وبصــفة خاصــة جملــس األمــن     ــدابري القي بالت

التاليــة. أوالً، كمــا ورد يف تقريــر األمــني العــام، ينبغــي جمللــس  
األمــن أن يطلــب مــن مجيــع األطــراف الصــومالية التعــاون مــع  

احلكوميــة الدوليــة    واهليئــة جهــود منظمــة الوحــدة األفريقيــة    
ة، وأن يعلــن بوضــوح أنــه لــن يتحمــل تقــاعس أي مــن   للتنميــ

الفصائل عن التعـاون مـع أولئـك الـذين أبـدوا التزامـاً ملموسـاً        
بالسلم واملصـاحلة الوطنيـة. وثانيـاً، يـتعني علـى األمـم املتحـدة        
ــتعمري للصــومال       ــة وال ــن نطــاق مســاعدهتا لإلغاث أن توســع م

ــة ودف     ــدفع احلالي ــوة ال عهــا هبــدف واضــح هــو احملافظــة علــى ق
لألمــام حنــو الســلم وتعزيــز قواعــده يف البلــد. وثالثــاً، لضــمان   
جناح مؤمتر املصـاحلة الوطنيـة، ودعـم عمليـة السـلم اإلقليميـة،       
ينبغي جمللس األمن أن يطلب من األمـني العـام إنشـاء صـندوق     
ــذا      ــامهة يف هـ ــاء للمسـ ــدول األعضـ ــدعو الـ ــتئماين، وأن يـ اسـ

ــاً، ينبغــي لألمــم املتحــد   ة وجملــس األمــن أن  الصــندوق. ورابع
ــق واملشــاورات بــني أولئــك      ــة التنســيق الوثي يؤكــدا علــى أمهي
الــذين يعملــون مــن أجــل الســلم يف الصــومال. وينبغــي لــروح  
التعـــاون اجلديـــدة وااللتـــزام باملشـــاورات مـــن جانـــب األمـــم  
املتحدة وغريها أن يلقيا الترحيـب واملزيـد مـن التعزيـز. وهلـذه      

  .)٣٠(املتحدة تزايد عدد املبادراتالغاية ينبغي أن تقاوم األمم 
 اآلخــرين، املــتكلمنيمــن  دعــد املناقشــة حتــدث وأثنــاء  
 دول تبـذهلا  الـيت  تواصـلة امل اجلهـود  دعم ضرورة على ينمؤكد
 واعربـ وأ ؛اإلقليمية واملنظماتاألخرى املعنية  والدول املنطقة،

 أن علــى جديــد مــن واوأكــد اإلنســانية احلالــة إزاء هــمقلق عــن
ــام يفتقــع  الوضــع هــذا عــن املســؤولية ــى األول املق عــاتق  عل
 التنفيــذ إىل املــتكلمني معظــم دعــاو. نفســه الصــومايل الشــعب
 ٧٣٣ القـرار  مبوجـب  املفـروض  األسـلحة  توريد حلظر الصارم

 الصــومالية الفصــائلأيضــا  املــتكلمني معظــم دعــاو). ١٩٩٢(
__________ 

  .٢٤إىل  ٢٢املرجع نفسه، الصفحات   )٣٠(  
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 املنظمــــات لعمليــــات املناســــبة منيــــةألا الظــــروف تــــأمنيإىل 
ــة يةاإلنســان ــ مــن عــدد وأعــرب. الدولي ــده عــن تكلمنيامل  تأيي
 جهـود  لـدعم  العام لألمني خاص مبعوث تعيني إمكانية ةلفكر
 أن أمهيـة  علـى  أيضـا  كلمنياملـت  مـن  عـدد وأكـد  . السـالم  صنع

  .)٣١(الفصائل جلميع شاملة سلمية تسوية أيتكون 
 ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ٢٣املقرر املؤرخ   

  من الرئيس): بيان ٣٨٤٥(اجللسة 
كــــــــانون  ٢٣، املعقــــــــودة يف ٣٨٤٥لســــــــة اجليف   
مت التوصـل  كان قد فقا للتفاهم الذي و ١٩٩٧ديسمرب األول/

الرئيس (كوسـتاريكا)  وجه السابقة، اجمللس إليه يف مشاورات 
كـــــانون  ٢٢انتبـــــاه أعضـــــاء اجمللـــــس إىل رســـــالة مؤرخـــــة 

ــيس جملــس األمــن مــن    ١٩٩٧ديســمرب األول/ موجهــة إىل رئ
، حييــل هبــا نــص إعــالن القــاهرة بشــأن )٣٢(لــدائم ملصــراملمثــل ا

ــاريخ يف     ــذلك الت ــادة الصــوماليون ب ــه الق ــذي وقع الصــومال ال
  صر.مبختام اجتماعاهتم اليت عقدت يف القاهرة، 

ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
 :)٣٣(عن اجمللس

يف ذلـك   نظر جملس األمن يف احلالـة السـائدة يف الصـومال مبـا      
ــكرية       ــية والعسـ ــادين السياسـ ــؤخرا يف امليـ ــدثت مـ ــيت حـ ــورات الـ التطـ

  واإلنسانية.
__________ 

ــفحتان     )٣١(   ــع نفســـــه، الصـــ هوريـــــة كوريـــــا)؛  (مج ٧و  ٦املرجـــ
(االحتـاد الروسـي)؛    ٨(اليابـان)؛ والصـفحة    ٨و  ٧والصفحتان 

 ١١و  ١٠(شـــــــيلي)؛ والصـــــــفحتان  ١٠و  ٩والصـــــــفحتان 
(كوسـتاريكا)؛ والصـفحات    ١٢و  ١١(السويد)؛ والصـفحتان  

 ١٦و  ١٥بيســـــــاو) ؛ والصـــــــفحتان  -(غينيــــــا   ١٥إىل  ١٣
 ١٧ن (الربتغــال)؛ والصــفحتا ١٧و  ١٦(بولنــدا)؛ والصــفحتان 

(هولنـــدا باســـم االحتـــاد األوريب والبلـــدان املنتســـبة لـــه       ١٨ و
(إيطاليـا)؛ والصـفحتان    ١٩و  ١٨واملنحازة إليـه)؛ والصـفحتان   

  (تونس). ٢١و  ٢٠الكويت؛ والصفحتان  ٢٠و  ١٩
  )٣٢(  S/1997/1000.  
  )٣٣(  S/PRST/1997/57.  

ويؤكد اجمللس من جديد التزامه بإجيـاد تسـوية شـاملة ودائمـة       
لألزمة يف الصومال، واضعا يف اعتباره احترام سيادة الصومال وسالمته 

سـياق أن  املتحدة. ويؤكد يف هـذا ال  اإلقليمية، وفقا ملبادئ ميثاق األمم
مسؤولية حتقيق مصـاحلة وطنيـة حقيقـة وسـلم حقيقـي تقـع علـى عـاتق         

  الشعب الصومايل نفسه.
لجهـود الـيت تبـذهلا الـدول     لويعرب اجمللس عن تأييده الكامل   

ــة     املهتمــة يف املنطقــة وخارجهــا وللجهــود الــيت تبــذهلا املنظمــات الدولي
ة احلكوميـة الدوليـة   واإلقليمية، وال سيما منظمة الوحدة األفريقية واهليئ

املعنية بالتنمية وجامعة الدول العربية واالحتـاد األورويب ومنظمـة املـؤمتر    
اإلسالمي، تعزيزا إلجراء حوار سياسـي مباشـر وتيسـريا لقيـام حكومـة      

  مركزية عريضة القاعدة يف الصومال.
ويرحب اجمللس بنتيجة االجتماعات بني القادة الصوماليني يف   

، ١٩٩٧كــــانون األول/ديســـــمرب   ٢٢ختتمـــــت يف القــــاهرة، الــــيت ا  
ســيما بقــرارهم اعتمــاد نظــام احتــادي، مــع اســتقالل ذايت إقليمــي،    وال

واتفـاقهم علـى تشــكيل حكومـة انتقاليــة للوحـدة الوطنيــة، وعلـى عقــد      
ــه جملــس      ــة يف بيضــوا ينتخــب مــن خالل مــؤمتر شــامل للمصــاحلة الوطني

ن القــاهرة بشــأن رئاســي ورئــيس للــوزراء. ويرحــب أيضــا بتوقيــع إعــال
الصومال وباالتفاقات اهلامة األخرى املرفقة به، وال سـيما إقامـة مجعيـة    
تأسيسية منتخبـة وإنشـاء نظـام قضـائي مسـتقل وإعـداد ميثـاق انتقـايل.         
ويهيــب اجمللــس جبميــع القــادة الصــوماليني املســامهة علــى حنــو إجيــايب يف 

التقـدم الكـبري   الزخم الـراهن حنـو السـلم واملصـاحلة الـذي حتقـق بفضـل        
الذي أحرز يف القاهرة، وبفضل املبادرات السابقة األخرى اليت عقدت 
يف سوديري ونريويب وصنعاء، مـن خـالل املشـاركة علـى أوسـع نطـاق       
ممكن يف املؤمتر املقرر عقده، ووقف أعمال العنف على  الفـور االلتـزام   

  بوقف إطالق النار.
ســخاء اســتجابة وحيــث اجمللــس مجيــع الــدول علــى املســامهة ب    

لنــداءات األمــم املتحــدة لضــمان اســتمرار جهــود اإلغاثــة واإلنعــاش يف  
مجيع مناطق الصومال، مبا يف ذلك اجلهود اليت تستهدف تعزيـز اجملتمـع   
املدين. ويؤكد كذلك احلاجـة املاسـة إىل التصـدي للحالـة اإلنسـانية يف      

  املناطق اليت تضررت من الفيضانات األخرية.
طلبه إىل مجيع الدول أن تفي بالتزاماهتـا بتنفيـذ    ويكرر اجمللس  

) املــــؤرخ ١٩٩٢( ٧٣٣أحكــــام احلظــــر املفــــروض مبوجــــب القــــرار 
ــاير  ٢٣ علــى مجيــع عمليــات توريــد األســلحة    ١٩٩٢كــانون الثاين/ين

واملعدات العسكرية إىل الصومال. ويهيب يف هذا السياق جبميع الدول 
  ن تفاقم احلالة يف الصومال.االمتناع عن القيام بأي أعمال قد تزيد م

ويعرب اجمللس أيضا عن تأييده جلهود األمني العام الراميـة إىل    
استكشــاف الوســائل الــيت تســتطيع األمــم املتحــدة املســاعدة هبــا علــى     
استعادة السلم واالستقرار يف الصومال. ويف هـذا الصـدد، يالحـظ مـع     

ب األمــم املتحــدة التقــدير القــرار الــذي اختــذه األمــني العــام لتعزيــز مكتــ
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السياسي للصومال يف نريويب. ويؤكد يف هذا الصدد على ضرورة قيـام  
  تنسيق أوثق جلميع اجلهود املبذولة لتحقيق السلم يف الصومال.

ويعرب اجمللس مرة أخرى عن تقديره جلميـع وكـاالت األمـم      
املتحدة وغريها من املنظمات واألفراد الذين يضطلعون بأنشطة إنسـانية  

يـــع منـــاطق الصـــومال. ويهيـــب اجمللـــس بالفصـــائل الصـــومالية       يف مج
تضمن السالمة وحرية احلركـة جلميـع مـوظفي املسـاعدة اإلنسـانية،       أن
تعمل على تيسري تسليم اإلغاثة اإلنسانية، بوسائل منها إعادة فـتح   وأن

  املطار وامليناء يف مقديشو على الفور.
ــى مواصــلة مشــا        ــام عل ــس األمــني الع ــع ويشــجع اجملل وراته م

األطـــراف الصــــومالية ومـــع الــــدول املهتمـــة يف املنطقــــة وخارجهــــا،    
املتحـدة أن تـدعم    واملنظمات املعنية حول الوسـائل الـيت تسـتطيع األمـم    

هبا اجلهود الرامية إىل حتقيق السـلم واملصـاحلة، مبـا يف ذلـك مـا يـتم مـن        
 شــــباط/ ١٧خــــالل اخليــــارات احملــــددة الــــواردة يف تقريــــره املــــؤرخ 

. ويطلـــب اجمللـــس إىل األمـــني العـــام أن يطلعـــه علـــى      ١٩٩٧ يـــرفربا
ــرا، يف الوقــت املناســب، عــن هــذه      ــدم تقري التطــورات بانتظــام وأن يق

  املشاورات وعن تطورات احلالة.
  وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد النظر.  

  
(اجللســــة  ١٩٩٩أيار/مــــايو  ٢٧املقــــرر املــــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٤٠١٠
ــة    ــالة مؤرخـ ــايو  ١٧برسـ ــة إىل  ١٩٩٩أيار/مـ موجهـ

َوجَّه ممثـل إثيوبيـا اهتمـام جملـس األمـن       )٣٤(رئيس جملس األمن
بسـبب تـورط   قـال إنـه جنـم    إىل تطورٍ خطريٍ جداً يف الصومال 

الرسـالة  مرفـق  بـيِّن  يُُإريتريا يف الصراع الدائر يف ذلـك البلـد. و  
ــوا عيــان أقــوال شــهود أن  ــا  أدل هبــا مــؤخراً كشــفت أن إريتري

ت يف نشــاط عســكري واســع النطــاق هبــدف زعزعــة      شــرع
الفصائل املتحاربة يف ذلك ألحد االستقرار يف الصومال دعما 

البلد الذي مزقتـه احلـرب، وذلـك مـن خـالل الشـحن اجلـوي        
والبحـــري لألســـلحة، مبـــا فيهـــا األســـلحة الثقيلـــة، يف انتـــهاك 

وجــاء يف مرفــق ). ١٩٩٨( ٧٣٣صــارخ لقــرار جملــس األمــن 
هـي اهلـدف النـهائي خلـرق إريتريـا      ، مبـا أهنـا   ثيوبيـا أن إالرسالة 

__________ 

  )٣٤(  S/1999/563.  

للقــانون وتشــجيعها الصــارخ لإلرهــاب ورعايتــها لــه، حتــتفظ  
  الوطين.  حبقها يف اختاذ التدابري املناسبة للدفاع عن أمنها

ــايو  ٢٤وبرســالة مؤرخــة     ــة إىل  ١٩٩٩أيار/م موجه
أعــرب ممثــل جيبــويت عــن مشــاطرته    )٣٥(رئــيس جملــس األمــن 

القــرن األفريقــي مــن يف إزاء تطــور منــذر بــاخلطر  لبلــده ختوفــه
ــزاع إقليمــي واســع النطــاق.       ــدالع ن ــؤدي إىل ان احملتمــل أن ي
وأشـــار بـــذلك إىل الروايـــات العديـــدة املوثقـــة عـــن مشـــاركة 
إريتريــــا باألســــلحة واألفــــراد يف وضــــع يف الصــــومال تعمــــه 

ــى االنفجــار.     ــك  الفوضــى وأوشــك بوضــوح عل ــال إن ذل وق
 ٧٣٣انتـهاكا واضـحا لقـرار جملـس األمـن       ُيشكِّل ذلك أيضـا 

مـة جيبـويت   ) والقرارات الالحقة له. لذا تطلـب حكو ١٩٩٢(
ــا   ــس أن يتخــذ م ــة      إىل اجملل ــة الكفيل ــدابري العاجل ــن الت ــزم م يل

ــزع       ــيت تزع ــتفزازية املكشــوفة ال ــا االس ــاط أنشــطة إريتري بإحب
والـيت يصـعب كـثريا فهمهـا أو حصـر      ”االستقرار يف املنطقـة،  

  .  “عواقبها
ــايو  ٢٦وبرســالة مؤرخــة     ــة إىل  ١٩٩٩أيار/م موجه

أحــال ممثــل إريتريــا البيــان الصــادر      )٣٦(رئــيس جملــس األمــن  
وزيـــر خارجيـــة دولـــة إريتريـــا عـــن  ١٩٩٩أيار/مـــايو  ٢٦ يف

ــا ــا يف     فيمـ ــورط إريتريـ ــأن تـ ــة بشـ ــات اإلثيوبيـ ــق باالهتامـ يتعلـ
ال تعـدو أن تكـون   وصفها يف ذلك البيان بأهنـا  الصومال، اليت 

تار دخــان يرمــي إىل حجــب تــدخل إثيوبيــا املســلح الطويــل ســ
ألهدافها الذاتيـة الراميـة   ”األمد واملتصاعد يف الصومال حتقيقا 

  .“إىل التوسع واهليمنة
ــة اجليف و   ــودة يف ٤٠١٠لســـ ــايو  ٢٧، املعقـــ أيار/مـــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

(غـــابون) انتبـــاه  الـــرئيسوجـــه الســـابقة، اجمللـــس مشـــاورات 
  أعضاء اجمللس إىل الرسائل املذكورة أعاله.

__________ 

  )٣٥(  S/1999/600.  
  )٣٦(  S/1999/611.  
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ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  :)٣٧(عن اجمللس

يعــرب جملــس األمــن عــن جزعــه إزاء التــدهور اخلطــري للحالــة   
السياســية والعســكرية واإلنســانية يف الصــومال، وعــن قلقــه إزاء األنبــاء  

  الصومال.  التدخل اخلارجي يفاليت تفيد بتزايد 
ويؤكد اجمللس من جديـد التزامـه بالتوصـل إىل تسـوية شـاملة        

ودائمـــة للحالـــة يف الصـــومال، واضـــعا بعـــني االعتبـــار احتـــرام ســـيادة  
الصومال وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي ووحدته، وفقـا ملبـادئ   

وصل إىل حتقيـق  ميثاق األمم املتحدة. ويؤكد جمددا أن املسؤولية عن الت
املصــاحلة الوطنيــة واســتعادة الســالم تقــع بكاملــها علــى عــاتق الشــعب    

  الصومايل.
ويعرب اجمللـس عـن تأييـده لألنشـطة الـيت تضـطلع هبـا اللجنـة           

الدائمة املعنية بالصومال. ويهيب جبميع الفئـات الصـومالية وقـف مجيـع     
ريهـا مـن أجـل    األعمال العدائية فورا والتعاون مع املساعي اإلقليمية وغ

  التوصل إىل حتقيق السالم واملصاحلة.
ويعــرب اجمللــس عــن القلــق العميــق إزاء التقــارير األخــرية عــن   

تســليم أســلحة ومعــدات عســكرية للصــومال بصــورة غــري مشــروعة        
) ١٩٩٢( ٧٣٣انتهاكا للحظر املفروض على األسلحة مبوجب القـرار  

كـن أن يـؤدي إىل   ، ألن ذلـك مي ١٩٩٢كـانون الثاين/ينـاير    ٢٣املؤرخ 
ــرِّ  ــومال وأن يعـ ــة يف الصـ ــاقم األزمـ ــر يف  تفـ ــن للخطـ ــالم واألمـ ض السـ

  برمتها.  املنطقة
ــد دعوتــ     ــدول مبراعــاة   هويؤكــد اجمللــس مــن جدي ــع ال إىل مجي

 مــناحلظــر املفــروض علــى األســلحة واالمتنــاع عــن القيــام بــأي أفعــال   
ول شأهنا أن تزيد احلالـة تفاقمـا يف الصـومال. ويطلـب كـذلك مـن الـد       

 ٧٣٣األعضاء اليت لديها معلومات عـن أي انتـهاكات ألحكـام القـرار     
) أن تقدم هذه املعلومات إىل جلنـة جملـس األمـن املنشـأة عمـال      ١٩٩٢(

  .١٩٩٢نيسان/أبريل  ٢٤) املؤرخ ١٩٩٢( ٧٥١بالقرار 
ويعــرب اجمللــس عــن قلقــه العميــق إزاء آثــار األزمــة الــيت طــال   

يـدين بوجـه خـاص اهلجمـات أو أعمـال      أمدها على احلالة اإلنسـانية. و 
العنف اليت ترتكـب ضـد املـدنيني وال سـيما النسـاء واألطفـال وغريهـم        
ــدين أيضــا         ــا. وي ــك املشــردون داخلي ــا يف ذل ــات الضــعيفة، مب ــن الفئ م
ــانية،    ــا العـــاملون يف جمـــال األنشـــطة اإلنسـ اهلجمـــات الـــيت يتعـــرض هلـ

  ينتهك قواعد القانون الدويل. مبا
الفصــائل الصــومالية أن تتعــاون علــى أســاس ويهيــب اجمللــس ب  

مبــادئ احليــاد وعــدم التمييــز مــع وكــاالت األمــم املتحــدة وغريهــا مــن  
ــانية. وحيـــث اجمللـــس مجيـــع    املنظمـــات الـــيت تضـــطلع باألنشـــطة اإلنسـ

__________ 

  )٣٧(  S/PRST/1999/16.  

األطراف على ضمان األمن وحرية احلركـة للعـاملني يف جمـال األنشـطة     
ه املسـاعدة دون عـائق. ويف   اإلنسانية وكفالة الوصول إىل احملتاجني هلـذ 

هذا الصدد، يشيد اجمللـس أيضـا هبيئـة تنسـيق املعونـة الصـومالية املكونـة        
تقـوم   املـ من املاحنني ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة  

به حاليا من تنسـيق وثيـق جلميـع جهـود اجملتمـع الـدويل مـن أجـل تلبيـة          
  االحتياجات اإلنسانية للشعب الصومايل.

وحيــث اجمللــس مجيــع الــدول علــى املســامهة بســخاء يف النــداء     
الذي وجهته األمم املتحدة لتأمني اإلغاثة املسـتمرة وجهـود التأهيـل يف    

  مجيع مناطق الصومال، مبا فيها اجلهود الرامية إىل تعزيز اجملتمع املدين.
ويرحــب اجمللــس بــاجلهود املتواصــلة الــيت يبــذهلا األمــني العــام     

  م املتحدة السياسي لشؤون الصومال يف نريويب.ومكتب األم
ويطلـب اجمللـس إىل األمـني العــام أن يقـدم إليـه تقـارير دوريــة         

  عن احلالة يف الصومال.
  

ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب   ١٢املق  ١٩٩٩تشــرين الث
  ): بيان من الرئيس٤٠٦٦(اجللسة 

ــة    ــودة يف ٤٠٦٦يف اجللس  تشــرين الثــاين/  ١٢، املعق
مت التوصــل إليــه كــان قــد قــا للتفــاهم الــذي وف ١٩٩٩نــوفمرب 

ــابقة، أدرج جملـــس األمـــن ضـــمن  اجمللـــس يف مشـــاورات  السـ
ــة يف الصــومال       ــام عــن احلال ــر األمــني الع ــه تقري جــدول أعمال

ــؤرخ  ــطس  آب/ ١٦املـ ــتجابة  )٣٨(١٩٩٩أغسـ ــدم اسـ ، واملقـ
أيار/مـــايو  ٢٧للطلـــب الـــوارد يف البيـــان الرئاســـي املـــؤرخ     

عام يف تقريـره أنـه رغـم اسـتمرار     والحظ األمني ال )٣٩(١٩٩٩
التهديدات األمنية وارتفـاع تكـاليف التوزيـع بسـب الرتاعـات      
العشــائرية واأللغــام وغريهــا مــن املشــاكل، ال تــزال وكــاالت   
األمم املتحدة وشركاؤها يف اجملـال اإلنسـاين يواصـلون توزيـع     
املعونــات الغذائيــة يف نســبة عاليــة مــن معظــم املنــاطق املتــأثرة،  

م مناطق االستيطان املعروف بأهنـا ضـمت أسـرا مشـردة     وملعظ
نه يف املنـاطق املهـددة بالرتاعـات املسـلحة املتفرقـة،      أإليها. بيد 

ــ مل ــة.    تت ــات باملســتويات املطلوب ــع املعون ــى توزي م احملافظــة عل
__________ 

  )٣٨(  S/1999/882.  
  )٣٩(  S/PRST/1999/16.  
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وذكر أن هناك مثة حاجة إىل استثمار أكرب بغية تعزيز قـدرات  
ـــ    ــى التكيــــف هبـ ــه علــ ــي وقدرتــ ــع احمللــ ــة اجملتمــ دف مواجهــ

االحتياجات الناشئة عن حاالت الطـوارئ الطبيعيـة والـيت مـن     
صـــنع اإلنســـان. وبـــالرغم مـــن أنـــه قـــد مت التصـــدي حلـــاالت 

يف الصــومال مــن خــالل االســتجابات  “الصــارخة”الطــوارئ 
القــدرة التنفيذيــة فــإن اجلوهريــة القصــرية األجــل مــن املــاحنني، 

يا ألسـباب تعـود   للوكاالت اإلنسانية اخنفضت اخنفاضـا تـدرجي  
بصورة رئيسية إىل عدم كفايـة دعـم املـاحنني للتـدابري التأهيليـة      
يف األجل املتوسط. وميثل هذا الدعم يف األجل الطويل شـرطا  
ــا     ــاظ مبوظفيهـ ــن االحتفـ ــة مـ ــتمكن أي وكالـ ــي تـ ــبقا لكـ مسـ

ــدها.  ــه  وتواجـ ــال إنـ ــذ   وقـ ــومال منـ ــة يف الصـ ــدث تنميـ مل حتـ
ل، بـــل إن عمليـــة ر القليـــســـنوات، أو حـــدث منـــها الـــرت ١٠

التنمية يف البلد تراجعت إىل الوراء. وباإلضافة إىل ذلك، فإنـه  
يف املناقشات الرمسية وغري الرمسية اليت جرت يف جملس األمـن،  
أعربـــت الـــدول األعضـــاء عـــن قلقهـــا مـــن ازديـــاد التـــأثريات  
الواضـــحة النعـــدام وجـــود حكومـــة مركزيـــة قـــادرة علـــى       

ــومال. و  ــا يف الصـ ــن  االضـــطالع مبهامهـ ــومال عـ ختتلـــف الصـ
ــا       ــرا لطابعهـ ــات، نظـ ــاء األزمـ ــرى أثنـ ــة أخـ ــات أفريقيـ جمتمعـ
املتجـــانس إىل حـــد كـــبري. إذ ال يوجـــد هنـــاك انقســـام ديـــين  

انقسام عرقي أو نزاع على توزيـع الثـروة املسـتمدة     رئيسي أو
مــن املــوارد الطبيعيــة. بــل إن الصــومال كيــان سياســي يعــيش   

ىل تســوية تفاوضــية أزمــة. وذكــر أنــه بــرغم صــعوبة التوصــل إ 
لألزمــة الصــومالية، فقــد مت خطــو خطــوات مهمــة إىل األمــام. 
ويف الصومال نفسـها هنـاك أدلـة متزايـدة علـى أن الصـوماليني       
العاديني تعبوا مـن العنـف، ويقومـون بالضـغط علـى زعمـائهم       
لكي خيتاروا طريق السالم. ولكـن عـدة قـادة صـوماليني قـالوا      

راز تقـدم مـع اسـتمرار احلــرب    إهنـم يعتقـدون أنـه ال ميكـن إحـ     
بني إريتريـا والصـومال ومواصـلتهما يف تـوريط قـادة الفصـائل       

من الواضح أن الرتاع بني إريتريـا  والصومالية يف هذه احلرب. 
وإثيوبيا له تـأثري سـليب كـبري علـى احلالـة يف الصـومال. وأشـار        

إىل أنه برغم ورود تقارير تبعـث علـى القلـق البـالغ عـن تـدفق       
إىل الصومال مما يشكل انتهاكا للحظـر الـذي فرضـه     األسلحة

مكتــب األمــم يفتقــر )، ١٩٩٢( ٧٣٣جملــس األمــن يف قــراره 
ــوب     ــدرة املطل ــة والق ــق مــن  تاملتحــدة للصــومال للوالي ني للتحق

  التقارير.  هذه
وأعرب عـن اعتقـاده بأنـه قـد مت الوصـول إىل مرحلـة         

الصـومال.  تقوم بدور قوي يف  قد يليق فيها باألمم املتحدة أن
تقــوم  قتــرح النظــر يف اختــاذ إجــراء علــى جبــهتني. أوال، أن  او

حبيــاد وموضــوعية مــع الــدول األعضــاء عاملــة األمــم املتحــدة، 
املهتمــة، وخاصــة يف إطــار عمليــة الســلطة احلكوميــة الدوليــة،  
بتقــدمي عــون أكــرب مــن أجــل حتقيــق الوحــدة الوطنيــة وإعــادة    

ضـافة إىل ذلـك قـد    تشكيل حكومة وطنية يف الصـومال. وباإل 
جيوز النظر، قبل التوصـل إىل اتفاقـات سياسـية بشـأن تشـكيل      
حكومة وطنية، يف إمكانية اختاذ اجملتمع الـدويل إجـراءات مـن    
ــيادهتا يف بعـــض    ــتعادة سـ ــاعدة الصـــومال علـــى اسـ أجـــل مسـ
امليــادين احملــدودة، كحمايــة املــوارد الطبيعيــة البحريــة مــثال.       

دخـــول األســـلحة  وميكـــن بـــذل جهـــود أيضـــا للحـــد مـــن      
املشــــروعة، بكافــــة أنواعهــــا، إىل البلــــد. وقــــد توجــــد  غــــري

  إمكانيات أخرى يف جمال املساعدة اإلمنائية.  
ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس (ســلوفينيا) بالبيــان    

  :)٤٠(التايل نيابة عن اجمللس
 آب/ ١٦يشــري جملــس األمــن إىل تقريــر األمــني العــام املــؤرخ    
  يف الصومال. عن احلالة ١٩٩٩أغسطس 
ــه بإجيــاد تســوية شــاملة ودائمــة         ويؤكــد اجمللــس جمــددا التزام

للحالـــــة يف الصـــــومال يراعـــــى فيهـــــا احتـــــرام ســـــيادة الصـــــومال       
ــادئ ميثــاق     وســالمته ــه وفقــا ملب ــة واســتقالله السياســي ووحدت اإلقليمي

  األمم املتحدة.
ويعرب اجمللس عن شـديد قلقـه إزاء اآلثـار املتزايـدة الوضـوح        

ة علــى افتقــار الصــومال إىل حكومــة مركزيــة تــؤدي مهامهــا.       املترتبــ
ــة صــحية وأن جــيلني      ــال ال يتلقــون أي رعاي ويؤســفه أن معظــم األطف

__________ 

  )٤٠(  S/PRST/1999/31.  



 ممارسات جملس األمنمرجع
 

09-25531 328 
 

تتح هلما فرص التعليم النظامي. ويساوره القلق من أن بعـض املـوارد    مل
ــيم         ــدون تنظ ــب ب ــد األجان ــى ي ــا عل ــتغل أساس ــة الصــومالية تس الطبيعي

ملــه إزاء التقــارير الــيت تفيــد بــأن غيــاب مراقبــة. ويعــرب عــن عميــق أ أو
ــواع      ــع أن ــه مــالذا جلمي القــانون وانعــدام النظــام يف البلــد ميكــن أن جيعل

  اجملرمني.
ويرحب اجمللس بالتقدم الذي أحرز صـوب حتقيـق قـدر أكـرب       

من االتساق يف النهج الذي يتبعه اجملتمع الدويل يف التصـدي لألزمـة يف   
لدائمـة املعنيـة بالصـومال، الـيت أنشـئت      الصومال. ويعترف بأن اللجنـة ا 

تؤدي دورا هاما يف رصـد تطـور احلالـة يف الصـومال والعمـل       ،منذ عام
بـذهلا خمتلـف العناصـر    يعلى حتقيق قدر أكرب مـن التنسـيق للجهـود الـيت     

الفاعلة اخلارجية. وذلك لتفادي حدوث تأثريات متباينة وإلعطـاء ثقـل   
ــدعو إىل تعز  ــة تنســيق هــذه اجلهــود   لإلجــراءات املشــتركة. وي ــز عملي ي

  الرامية إىل كفالة السلم واالستقرار يف الصومال.
ويعــرب اجمللــس عــن كامــل دعمــه للجهــود الــيت تبــذهلا اهليئــة    

احلكومية الدولية املعنية بالتنمية من أجل إجيـاد حـل سياسـي لألزمـة يف     
الصومال. ويف هذا السـياق، يرحـب مببـادرة رئـيس جيبـويت الراميـة إىل       

ــالته   إعـــ ــتقرار إىل الصـــومال والـــيت أوجـــزت يف رسـ ادة الســـالم واالسـ
واملوجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن.      ١٩٩٩أيلول/سـبتمرب   ٢٣املؤرخة 

ويؤيــد النــداء الــذي وجهــه رئــيس جيبــويت إىل جنــراالت احلــرب لكــي  
يعترفــوا اعترافــا كــامال مببــدأ حريــة الشــعب الصــومايل يف ممارســة حقــه  

عمائه اإلقليمـيني والـوطنيني ويقبلـوا هـذا املبـدأ.      الدميقراطي يف اختيار ز
ويتطلع اجمللس إىل وضـع مقترحـات رئـيس جيبـويت يف صـيغتها النهائيـة       
خالل مؤمتر القمة القادم للهيئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة وهـو       
مستعد للعمل معها ومع اللجنة الدائمة للمساعدة علـى حتقيـق الوحـدة    

صــيب حكومــة وطنيــة يف الصــومال. ويهيــب بقــادة   الوطنيــة وإعــادة تن
ــاء وخالصــا يف        ــا بن ــاون تعاون ــيني التع ــائر املعن الفصــائل الصــومالية وس

  اجلهود الرامية إىل إجياد حل لألزمة.
ويهيب اجمللس بقوة جبميع الدول التقيد حبظر توريد األسلحة   

 كــانون الثــاين/ ٢٣) املــؤرخ ١٩٩٢( ٧٣٣املفــروض مبوجــب القــرار  
وحتسني فعاليته واالمتناع عن أي أعمـال ميكـن أن تـؤدي     ١٩٩٢ر يناي

إىل تفـــاقم احلالـــة يف الصـــومال. وحيـــث الـــدول األعضـــاء الـــيت لـــديها  
) أن تقـدم  ١٩٩٢( ٧٣٣معلومات عن أي انتـهاكات ألحكـام القـرار    

 ٧٥١تلــك املعلومــات إىل جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار        
  ، هبدف دعم عمل اللجنة.١٩٩٢ريل نيسان/أب ٢٤) املؤرخ ١٩٩٢(

ــة        ــدهور احلال ــالغ قلقــه إزاء اســتمرار ت ويعــرب اجمللــس عــن ب
اإلنسانية يف الصومال. وحيـث مجيـع الـدول علـى أن تسـهم بسـخاء يف       
نداءات األمم املتحدة لكفالة مواصلة جهود اإلغاثة واإلنعـاش يف مجيـع   

يم اجملتمـع املـدين.   مناطق الصومال، مبا يف ذلك اجلهـود الراميـة إىل تـدع   

ويف هذا السياق، يشجع تعزيز القـدرة العمليـة للوكـاالت اإلنسـانية يف     
  الصومال من خالل دعم املاحنني.

ويعــرب اجمللــس عــن تقــديره جلميــع وكــاالت األمــم املتحــدة     
وســائر املنظمــات واألفــراد الــذي يضــطلعون بأنشــطة إنســانية يف كافــة  

تكفـل سـالمة مجيـع     صـومالية أن مناطق الصومال. ويهيـب بالفصـائل ال  
العاملني يف األنشطة اإلنسانية وحرية تنقلـهم وأن تيسـر إيصـال اإلغاثـة     
اإلنســانية. ويف هــذا الســياق، يــدين بقــوة االعتــداءات وأعمــال العنــف  
والقتل اليت يتعرض هلا العاملون يف اجملال اإلنسـاين يف الصـومال ويكـرر    

ؤولني عــن تلــك األعمــال  تأكيــد موقفــه القاضــي بوجــوب تقــدمي املســ  
  العدالة.  إىل

ويعــرب اجمللــس عــن ارتياحــه ألنــه علــى الــرغم مــن مجيــع           
ــنعم بســالم        ــاء نصــف األراضــي الصــومالية ي ــزال زه الصــعوبات، ال ي
ــة يف بعــض      نســيب. ويالحــظ، يف هــذا الســياق، شــروع اإلدارات احمللي

  أحناء البلد يف توفري بعض اخلدمات األساسية لشعب الصومال.
حـــب اجمللـــس بــــاجلهود الـــيت يبــــذهلا اجملتمـــع املــــدين يف     وير  

الصومال. وتشجعه املبادرات السياسية اليت يقوم هبـا الصـوماليون، مـن    
ــديون      ــا مــا ينظمهــا الزعمــاء التقلي ــة الــيت غالب خــالل املــؤمترات اإلقليمي
واالتصاالت غري الرمسية فيما بني العشائر، من أجـل إجيـاد حـل سـلمي     

لسـياق، يشـدد علـى الـدور الفعـال الـذي تنـهض بـه         لألزمة. ويف هـذا ا 
  اجلماعات النسائية الصومالية.

اجمللــس بــاجلهود املســتمرة الــيت يبــذهلا األمــني العــام    ويرحــب  
  ومكتب األمم املتحدة السياسي للصومال يف نريويب.

 األمـــماجمللـــس األمـــني العـــام علـــى اســـتعراض دور  ويشـــجع  
األمم املتحدة بـدور معـزز، هبـدف    يف الصومال، كمقدمة لقيام املتحدة 

التوصل إىل تسوية شاملة ودائمة للحالة يف الصومال. وميكن أن يشمل 
املتحــدة  األمــمهــذا االســتعراض إمكانيــة نقــل بعــض بــرامج ووكــاالت 

السياسـي إىل الصـومال، كمـا ينبغـي أن     املتحـدة   األمموكذلك مكتب 
، فضال عن املوارد اليت يتضمن االستعراض النظر بعناية يف احلالة األمنية

  يف الصومال.املتحدة  األممستلزم لتوفري بيئة آمنة لعمليات 
العـام   األمـني اجمللـس علمـا بالتوصـية الـواردة يف تقريـر       وحييط  
بــأن ينظــر اجملتمــع الــدويل يف إنشــاء  ١٩٩٩آب/أغســطس  ١٦املــؤرخ 

ة مــن آليـات تسـمح بتــدفق املسـاعدة املاليـة إىل املنــاطق اآلمنـة واملسـتقر      
الصـــومال حـــىت قبـــل إعـــادة تشـــكيل حكومـــة مركزيـــة وغريهـــا مـــن   
ــة       ــز ســيادة الصــومال وســالمته اإلقليمي ــة تعزي ــة، بغي املؤسســات الرمسي

  واستقالله السياسي ووحدته.
  وسيبقي اجمللس املسألة قيد نظره.  

  
  




