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 )٢٠٠٨ (١٨٠١القرار   
  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٠ املعقودة يف ٥٨٤٢الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 إن جملس األمن، 
 إىل قراراتـــه الـــسابقة املتعلقـــة باحلالـــة يف الـــصومال، وخباصـــة القـــرارات       إذ يـــشري 
 ١٧٤٤ و) ٢٠٠٦ (١٧٢٥و     ) ٢٠٠٢ (١٤٢٥و     ) ٢٠٠١ (١٣٥٦و     ) ١٩٩٢( ٧٣٣

ــؤرخ    ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢و ) ٢٠٠٧( ــان امل ــسه، وخباصــة البي ــات رئي ــوز١٣وإىل بيان ــه / مت يولي
٢٠٠٦ (S/PRST/2006/31)  ــؤرخ ــان املــــــ ــانون األول ٢٢، والبيــــــ ــسمرب /كــــــ  ٢٠٠٦ديــــــ

)S/PRST/2006/59(     ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٣٠، والبيان املـؤرخ) S/PRST/2007/13(   والبيـان ،
 كــــانون ١٩يــــان املــــؤرخ  ، والب)S/PRST/2007/19 (٢٠٠٧يونيــــه / حزيــــران١٤املــــؤرخ 

 ،)S/PRST/2007/49 (٢٠٠٧ديسمرب /األول
 احترامــه لــسيادة الــصومال وســالمته اإلقليميــة واســتقالله الــسياسي   وإذ يعيــد تأكيــد 
 ووحدته،
 اإلعراب عن التـزامه بالتوصل إىل تسوية شاملة ودائمة للحالة يف الـصومال        وإذ يكرر  

 أمهيـة وجـود مؤسـسات منتخبـة عريـضة القاعـدة             ؤكـد وإذ ي وفقا للميثاق االحتادي االنتقـايل،      
يتم إنشاؤها من خالل عملية سياسية تـشمل اجلميـع يف هنايـة املطـاف، علـى النحـو املنـصوص                     
ــة         ــه للمؤســسات االحتادي ــراب عــن دعم ــايل، وإذ يكــرر اإلع ــاق االحتــادي االنتق ــه يف امليث علي

 االنتقالية يف الصومال،
حـسن حـسني،    “ عـدي ” عيني رئيس الوزراء نـور     بقيام الرئيس يوسف بت    وإذ يرحب  

وتشكيل جملس جديد للوزراء عقـب ذلـك يف إطـار احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة، وبنقـل مقـر                     
 احلكومة االحتادية االنتقالية إىل مقديشو،
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عبـــد اهللا،  ولـــد  لألمـــني العـــام، الـــسيد أمحـــدواخلـــاص علـــى عمـــل املمثـــل وإذ يـــثين 
 ،بذله من جهود دعمه القوي ملا ييؤكد وإذ

علــى أمهيــة تــوفري االســتقرار واألمــن يف مجيــع أحنــاء الــصومال وصــوهنما،    وإذ يــشدد 
ــسرحيهم وإعــادة      يؤكــد وإذ ــصومال وت ــسابقني يف ال ــشيا واملقــاتلني ال ــة نــزع ســالح امليلي أمهي

 إدماجهم،
إزاء  عــن قلقــه يعــرب وإذ مجيــع أعمــال العنــف والتطــرف يف الــصومال،   وإذ يــدين 
 لعنف يف الصومال، استمرار ا
إزاء تصاعد أعمال القرصنة قبالـة الـسواحل الـصومالية الـيت             وإذ يؤكد شعوره بالقلق    

املـشترك الـصادر عـن       بـالبالغ  وإذ يـذّكر    مـن تقريـر األمـني العـام،        ٢٢ورد وصفها يف الفقرة     
 ،٢٠٠٧يوليه /متوز ١٠املنظمة البحرية الدولية وبرنامج األغذية العاملي املؤرخ 

 اإلعراب عن تقديره للجهود اليت يبـذهلا اجملتمـع الـدويل، وال سـيما االحتـاد                  يكرر وإذ 
األفريقي وجامعة الدول العربية واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واالحتـاد األورويب، مـن              

 مبواصلة مـشاركتها يف هـذا   وإذ يرحبأجل تعزيز السالم واالستقرار واملصاحلة يف الصومال،      
 دد، الص

 إىل أن التعــاون بــني األمــم املتحــدة واهليئــات اإلقليميــة يف املــسائل املتعلقــة   وإذ يــشري 
بصون السلم واألمن، مبا يتناسب والعمل اإلقليمي، يعترب جـزءا ال يتجـزأ مـن األمـن اجلمـاعي                   

 ،املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة
 عــن جملــس الــسالم ٢٠٠٨ر ينــاي/ كــانون الثــاين١٨ بــالبالغ الــصادر يف وإذ يرحــب 

بعثتــه يف  واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي والــذي ورد فيــه أن االحتــاد األفريقــي ســيمدد واليــة  
 لفترة ستة أشهر أخرى،) بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال(الصومال 
املـــسامهة الـــيت تقـــدمها بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف الـــصومال والوحـــدات  وإذ يؤكـــد 

البوروندية التابعة هلا مـن أجـل إحـالل الـسالم واالسـتقرار الـدائمني يف الـصومال،                  األوغندية و 
ــة         ــة الطبي ــوفري الرعاي ــة يف ت ــوات األوغندي ــيت اضــطلعت هبــا الق ــة ال ــا يف ذلــك األعمــال اهلام مب

 مجيـع األطـراف يف      وإذ حيـث  أي عمـل عـدائي يـستهدفها،         وإذ يـدين   للمواطنني الـصوماليني،  
 على تقدمي الدعم للبعثة والتعاون معها،الصومال ويف املنطقة 

 بااللتزام املستمر حلكومة أوغنـدا بـدعم اجلهـود الـيت بذلتـها البعثـة خـالل                  وإذ يرحب  
 العام املاضي وحلكومة بوروندي لنشرها للقوات مؤخراً،
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نــوفمرب / تــشرين الثــاين٧بتقريــر األمــني العــام عــن الــصومال املــؤرخ  وإذ حيــيط علمــا  
٢٠٠٧) S/2007/658(    تقـديره للـدعم الـذي يقدمـه         عـن وإذ ُيعرب    منه،   ٣٢، وخباصة الفقرة 

 األمني العام إىل بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، 
أن انتشار بعثة االحتاد األفريقي بـشكل كامـل يف الـصومال سيـساعد علـى                 وإذ يؤكد  

ظــروف الالزمــة تيــسري انــسحاب القــوات األجنبيــة األخــرى التــام مــن الــصومال وعلــى هتيئــة ال
 إلحالل السالم واالستقرار الدائمني فيه،

 عـن جملـس الـسالم       ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٨ أن البالغ الصادر يف      يالحظ وإذ 
واألمن التابع لالحتاد األفريقي يدعو األمم املتحدة إىل نـشر عمليـة حلفـظ الـسالم يف الـصومال                   

 عماره يف مرحلة ما بعد انتهاء الصراع،لدعم االستقرار فيه على املدى الطويل وإعادة إ
 ٢٠٠٧ديـــسمرب / كـــانون األول١٩ إىل الطلـــب الـــوارد يف بيانـــه املـــؤرخ يـــشري وإذ  

  ) S/PRST/2007/49   (        للطـوارئ   وضـع خطـط      بأن يقدم األمني العام إىل جملس األمن تقريرا عن
االحتــاد   حمـل بعثـة   اسـتعدادا الحتمـال نـشر عمليـة حفـظ سـالم تابعـة لألمـم املتحـدة كـي حتـل           

 ، )٢٠٠٧ (١٧٧٢النحو الوارد يف القرار  األفريقي يف الصومال، على 
أن احلالــة يف الــصومال ال تــزال تــشكل هتديــداً للــسلم واألمــن الــدوليني يف  وإذ يقــرر  
 املنطقة،

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 
اء يف االحتـاد األفريقـي باإلبقـاء علـى بعثـة يف              جتديد اإلذن للدول األعض    يقرر  - ١ 

حــسب  الــصومال لفتــرة أخــرى مــدهتا ســتة أشــهر، ُيــؤذن هلــا باختــاذ مجيــع التــدابري الــضرورية،   
ــة احملــددة يف الفقــرة    ، ويــشدد، )٢٠٠٧(   ١٧٧٢ مــن القــرار ٩االقتــضاء، لالضــطالع بالوالي

ــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال     مــأذون هلــا باختــاذ مجيــع التــدابري    بوجــه خــاص، علــى أن بعث
الــضرورية، حــسب االقتــضاء، لتــوفري األمــن للــهياكل األساســية الرئيــسية وللمــسامهة، حــسب 

 األمنية الضرورية لتقدمي املساعدة اإلنسانية؛ الطلب ويف حدود قدراهتا، يف هتيئة الظروف 
) ٢٠٠٧ (١٧٧٢ من القـرار  ١٢ و ١١ أن األحكام املبينة يف الفقرتني     يؤكد  - ٢ 

   أعاله؛  ١تظل سارية على البعثة املشار إليها يف الفقرة  
ــسامهة يف بعثــة االحتــاد       حيــث - ٣  ــي علــى امل ــضاء يف االحتــاد األفريق  الــدول األع

األجنبيـة األخـرى التـام مـن         األفريقي يف الصومال هبدف املساعدة يف تيسري انـسحاب القـوات             
 ؛واالستقرار الدائمني فيه  إلحالل السالم الصومال ويف هتيئة الظروف الالزمة
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 الدول األعضاء على تقدمي ما يلزم من موارد ماليـة ومـوظفني ومعـدات                حيث - ٤  
 وخدمات لنشر بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال بشكل كامل؛

 اعتزامه اختاذ تـدابري ضـد مـن حيـاولون منـع تنفيـذ عمليـة سياسـية                   يعيد تأكيد   - ٥  
ــلمية أو  ــة االحتــاد         س ــة االنتقاليــة أو بعث ــالقوة املؤســسات االحتادي ــن يهــددون ب إعاقتــها، أو م

 املنطقة؛ من يقومون بأعمال تزعزع االستقرار يف الصومال أو يف  الصومال، أو األفريقي يف 
مـــارس / آذار١٠بـــل لألمـــني العـــام املقـــرر تقدميـــه يف  إىل التقريـــر املقيتطلـــع - ٦ 
 والـذي يتنـاول، يف مجلــة أمـور، اخليـارات احملــددة لتعزيـز قـدرة مكتــب األمـم املتحــدة        ٢٠٠٨

السياسي للـصومال ولـدعم مواصـلة نـشر بعثـة االحتـاد األفريقـي بـشكل كامـل يف الـصومال ،                  
دة لكـي حتـل حمـل بعثـة االحتــاد     وللتحـضري الحتمـال نـشر قـوة حفـظ سـالم تابعــة لألمـم املتحـ        

 اعتزامه االجتماع من جديد فورا عقب صدور التقرير، وذلـك           ويؤكداألفريقي يف الصومال،    
 للنظر يف اإلجراءات اإلضافية اليت قد يتخذها يف ضوء اخليارات والتوصيات الواردة فيه؛

سياسـية دائمـة     إىل األمني العام مواصلة جهوده الرامية إىل تنفيذ عملية         يطلب  - ٧ 
املؤسـسات االحتاديـة االنتقاليـة يف        تكون يف هناية املطاف شاملة للجميع، خباصـة عـرب مـساعدة             

إىل شــعب الــصومال، وعــرب العمــل مــع  أداء دورهــا يف حتقيــق هــذا األمــر ويف تقــدمي اخلــدمات 
كوميـة الدوليـة   وجامعـة الـدول العربيـة واهليئـة احل     اجملتمع الدويل، مبا يف ذلـك االحتـاد األفريقـي     

 وفريق االتصال الدويل املعين بالصومال وأعضاؤه؛ املعنية بالتنمية واالحتاد األورويب 
 جبميــع املنظمــات الدوليــة والــدول األعــضاء بــأن تــدعم املمثــل اخلــاص يهيــب  - ٨ 
العام يف ما يضطلع به من عمل لتعزيز األمن وإحالل سالم شامل ودائـم يف الـصومال،                  لألمني  

  اجلهود؛   منها أن تعمل عن طريقه يف مجيع األوقات كي يتسىن تنسيق بويطل 
املؤسسات االحتادية االنتقالية ومجيع األطراف يف الصومال على احتـرام           حيث - ٩ 

النتائج اليت خلص إليها مؤمتر املصاحلة الوطنية، والقيام يف أعقابه مبؤازرة عمليـة سياسـية دائمـة               
ساواة، ويــشترك فيهــا مجيــع أصــحاب املــصلحة يف هنايــة املطــاف، تــشمل اجلميــع علــى قــدم املــ

فــيهم القــادة الــسياسيون وزعمــاء العــشائر والقيــادات الدينيــة وأوســاط األعمــال التجاريــة   مبــن
 علـى توحيـد صـفوفهم خلـف         ويـشجعهم وممثلو اجملتمـع املـدين مـن قبيـل اجلمعيـات النـسائية،              

 مل للجميع؛ اجلهود الرامية إىل تعزيز ذلك احلوار الشا
باجلهود اليت تبذهلا احلكومة االحتادية االنتقاليـة مـن أجـل وضـع خطـة              يرحب - ١٠ 

ــة           ــام العملي ــك إمت ــا يف ذل ــة، مب ــصاحلة الوطني ــؤمتر امل ــا م ــيت خلــص إليه ــتنتاجات ال ــذ االس لتنفي
 احلاجة إىل التوصل إىل اتفاق بشأن الوقف الدائم والـشامل ألعمـال            ويكرر تأكيد الدستورية،  

قتال، وإىل رسم خريطة طريق خاصة باملرحلة احلرجة خـالل مـا تبقـى مـن الفتـرة االنتقاليـة،                    ال
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ــام       ــة يف ع ــات حــرة ودميقراطي ــك إجــراء انتخاب ــا يف ذل ــاق    ٢٠٠٩مب ــبني يف امليث ــو م ــا ه ، كم
 االحتادي االنتقايل للصومال؛

  اســتمرار إســهام احلظــر املفــروض علــى توريــد األســلحة عمــال بــالقراريؤكــد - ١١ 
ــالقرارات الالحقــة، يف حتقيــق الــسلم واألمــن يف    )١٩٩٢( ٧٣٣ ــة ب ، بــصيغته املوســعة واملعدل

 مجيـع الـدول األعـضاء، وخـصوصا الـدول األعـضاء يف املنطقـة، باالمتثـال                  ويطالبالصومال،  
 النظر يف سبل تعزيز فعاليته؛ اعتزامهويكرر تأكيد التام للقرار املذكور، 

لــديها ســفن حربيـــة تبحــر يف امليــاه الدوليـــة     لـــيت  الــدول األعــضاء ا  يــشجع  - ١٢ 
وطائرات عسكرية حتلق يف اجملال اجلوي، املتامخني لساحل الصومال على التحلي باليقظـة إزاء              
أي عمــل مــن أعمــال القرصــنة جيــري فيهــا واختــاذ التــدابري الالزمــة حلمايــة الــسفن التجاريــة،     

 مـن أي عمـل مـن هـذا القبيـل وفقـا          ية،سيما تلك املـستخدمة يف نقـل املـساعدات اإلنـسان           وال
 مبـسامهة فرنـسا يف محايـة القوافـل البحريـة التابعـة لربنـامج        ويرحبللقانون الدويل ذي الصلة،     

 األغذية العاملي وبالدعم الذي تقدمه الدامنرك اآلن هلذا الغرض؛
بـشأن املـرأة والـسالم واألمـن،        ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراته الـسابقة     يعيد تأكيد  - ١٣  
ــسلحة،   ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨و ) ٢٠٠٦( ١٦٧٤ و ــصراعات املــ ــدنيني يف الــ ــة املــ ــشأن محايــ بــ

مسؤولية مجيع األطراف واجلماعات املسلحة يف الصومال عن اختاذ اخلطـوات املناسـبة              ويؤكد
حلماية السكان املدنيني يف البلد مبا يتماشى والقانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل حلقـوق                

الجــئني الــدويل، وخــصوصا عــرب تفــادي شــن أي هجمــات عــشوائية علــى  اإلنــسان وقــانون ال
 املناطق اآلهلة بالسكان؛

 ويـشري  جهـود اإلغاثـة اإلنـسانية املتواصـلة يف الـصومال،             يؤيد ويشجع بقوة   - ١٤ 
بـشأن محايــة مـوظفي اإلغاثـة اإلنــسانية ومـوظفي األمـم املتحــدة،      ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢إىل قـراره  
اجلماعــات املــسلحة يف الــصومال أن تتخــذ اخلطــوات املناســبة   إىل مجيــع األطــراف وويطلــب 

لكفالة سالمة وأمـن مـوظفي بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال ومـوظفي اإلغاثـة اإلنـسانية،                     
وإتاحة إمكانيـة تقـدمي املـساعدات اإلنـسانية إىل كـل مـن حيتاجهـا بـدون تـأخري وبـشكل آمـن                

تقــدمي املــساعدات اإلنــسانية عــن طريــق الــرب    بلــدان املنطقــة علــى تيــسري  وحيــثودون عــائق، 
 البحرية؛  املوانئ اجلو أو أو

ــد  - ١٥  ــد تأكي ــسابق  يعي ــراره ال ــصراعات   ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ ق ــال وال ــشأن األطف ب
 إىل النتائج اليت توصل إليهـا الحقـا الفريـق العامـل املعـين باألطفـال يف الـصراع                  ويشرياملسلحة  

لــــق بــــأطراف الــــصراع املــــسلح يف الــــصومال     املــــسلح التــــابع جمللــــس األمــــن والــــيت تتع    
)S/AC.51/2007/14(؛ 

 . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١٦ 


