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  )٢٠٠٨ (١٨١٤القرار     
  ٢٠٠٨مايو /أيار ١٥ املعقودة يف ٥٨٩٣الذي اختذه جملس األمن خالل جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
ــشري   ــة باحلالــــ   إذ يــ ــسابقة املتعلقــ ــه الــ ــرار    إىل قراراتــ ــة القــ ــصومال، وخباصــ ة يف الــ
ـــرار )١٩٩٢( ٧٣٣ ــرار )٢٠٠١ (١٣٥٦، والقـــ ــرار )٢٠٠٢ (١٤٢٥، والقـ  ١٧٢٥، والقـ

 ١٨٠١ والقـــــــــرار ،)٢٠٠٧ (١٧٧٢، والقـــــــــرار )٢٠٠٧ (١٧٤٤، والقـــــــــرار )٢٠٠٦(
 /متــوز ١٣وإىل بيانــات رئيــسه، وخباصــة البيــان املــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨١١، والقــرار )٢٠٠٨(

ــه  ــؤرخ  )S/PRST/2006/31 (٢٠٠٦يوليــ ــان املــ ــانون األول٢٢، والبيــ ــسمرب / كــ  ٢٠٠٦ديــ
)S/PRST/2006/59(   ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٣٠ ، والبيان املـؤرخ) S/PRST/2007/13(   والبيـان ،

 / كــانون األول١٩، والبيــان املــؤرخ )S/PRST/2007/19 (٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٤املــؤرخ 
  ،)S/PRST/2007/49 (٢٠٠٧ديسمرب 
 احترامــه لــسيادة الــصومال وســالمته اإلقليميــة واســتقالله الــسياسي   وإذ يعيــد تأكيــد  
  ووحدته،
 تـسوية شـاملة ودائمـة للحالـة يف الـصومال عـن               التـزامه بالتوصل إىل   تأكيد وإذ يكرر   

عريـضة  ذات قاعـدة     أمهية إنشاء مؤسـسات متثيليـة        وإذ يؤكد طريق امليثاق االحتادي االنتقايل،     
ــة سياســية تــشمل اجلميــع يف هنايــة املطــاف، علــى النحــو       يــتم التوصــل إليهــا مــن خــالل عملي

 عـن دعمـه للمؤسـسات االحتاديـة         ابوإذ يكـرر اإلعـر    املتوخى يف امليثاق االحتادي االنتقـايل،       
  هبذا األمر،قدما االنتقالية يف الصومال للمضي 

 ضــرورة االتفــاق علــى وقــف شــامل ودائــم ألعمــال القتــال وعلــى   وإذ يكــرر تأكيــد  
خارطة طريق ملا تبقى من العملية االنتقالية، مبـا يف ذلـك إجـراء انتخابـات حـرة ودميقراطيـة يف                 

  يف امليثاق االحتادي االنتقايل، على النحو املبني ٢٠٠٩عام 
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حـسن حـسني    “ عـدي ”نـور     باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا رئيس الـوزراء       وإذ يرحب   
وبـدعم مـن الربملـان االحتـادي االنتقـايل، لـدفع            أمحد  يوسف  عبد اهللا   وحكومته، بقيادة الرئيس    

يـه يف امليثـاق االحتـادي       الفترة االنتقالية، على النحو املنصوص عل      وتفعيل   قدماالعملية السياسية   
 يفـضي إىل إجـراء   الدسـتورية االنتقايل، وال سيما االتفاق املتعلق بإعـداد جـدول زمـين للعمليـة        

 والتحـاور   االنتقاليـة  االحتاديـة  ، وتقـدمي اسـتراتيجية املـصاحلة للحكومـة        ٢٠٠٩استفتاء يف عـام     
ي إىل تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة مــع زعمــاء العــشائر والزعمــاء احمللــيني يف مجيــع أحنــاء البلــد، والــسع

 ودعـم  إدارة املالية العامة مبا يف ذلـك عمليتـا امليزانيـة واملاليـة،      لألمن وحتقيق االستقرار وحتسني     
  اجلهود الرامية إىل حتقيق املزيد من التقدم يف مجيع هذه اجملاالت،

ة بـالتزام مجيـع األطـراف الـصومالية الـيت وافقـت علـى املـشاركة يف عمليــ         وإذ يرحـب   
 كافـة األطـراف الـصومالية علـى     وإذ حيـث التحاور بغية إحـالل الـسالم واألمـن يف الـصومال،        

 كـذلك  يرحب وإذالوفاء هبذه االلتزامات، واللجوء إىل الوسائل السلمية فقط حلل منازعاهتا،      
بالدور الداعم الـذي تقـوم بـه األمـم املتحـدة، وخباصـة الـدعم العملـي للممثـل اخلـاص لألمـني                        

مكتب األمم املتحدة السياسي للـصومال للمـساعدة علـى املـضي قـدما يف هـذا احلـوار،                   العام و 
  ، ٢٠٠٨مايو /أيار ١٢يف هذا الصدد بدء مناقشات بني األطراف يف جيبويت يف  وإذ يؤيد
 ٢٠٠٨مـــارس /آذار ١٤تقريـــر األمـــني العـــام عـــن الـــصومال املـــؤرخ  بيرحـــب وإذ   

)S/2008/178( ،ــوارد و ــيم ال ــيح   ال ســيما التقي ــصومال تت ــسياسية يف ال ــة ال ــه عــن أن احلال يف   في
يف ذلـك    الوقت الراهن فرصة جديدة للمجتمع الدويل لتقدمي دعم عملي للمبادرات احمللية، مبا           

ذات  التوصـل إىل اتفاقـات سياسـية وأمنيـة    والقيـام، رهنـا ب  موظفي األمم املتحدة، وجود  زيادة  
نشر عملية لألمم املتحـدة     بية على أرض الواقع،      الشروط السياسية واألمن   وتوافرقاعدة عريضة   
  الصومال، يف األفريقي االحتاد بعثةختلف حلفظ السالم 

بدعم األمني العام لنهج استراتيجي شامل لألمم املتحـدة إلحـالل الـسالم            وإذ يرحب   
 دمج اجلهـود الـسياسية واألمنيـة والربناجميـة علـى حنـو        يـ م و ءوايـ حتقيق االستقرار يف الصومال،     و

 العمل املتواصل الذي تقوم به األمـم املتحـدة   وإذ يؤيدمتسلسل وحبيث يعزز كل منها اآلخر،     
لدعم العملية السياسية يف الصومال وحتديد اخليارات املتعلقـة بنقـل مـوظفي األمـم املتحـدة إىل                  

  الصومال،
ــ وإذ   اهللا، وعمــل  عبــد ولــد أمحــدو الــسيد العــام، لألمــني اخلــاص املمثــل عمــلب شيدي

دعمـه القـوي ألعمالـه، وال سـيما      جمـددا وإذ يؤكد  للصومال،   السياسي املتحدة األمم تبمك
 إىل مجيع األطراف، فـضال عـن املنظمـات          وإذ يطلب دوره الريادي يف تنسيق اجلهود الدولية،       

القطري والدول األعـضاء أن تدعمـه وأن تنـسق معـه عـن كثـب                 املتحدة األمم الدولية، وفريق 
  يف مجيع األوقات،
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والتحـــريض علـــى العنـــف داخـــل   العنـــف أعمـــال  إدانتـــه جلميـــعوإذ يؤكـــد جمـــددا  
ــصومال ــرب وإذ ،ال ــه  عــنيع ــع  إزاء قلق ــالمجي ــة   األعم ــع أو إعاق ــة إىل من ــام  اهلادف ــة قي عملي
ـــسلمي سياســية  علــى  عــن قلقــه الســتمرار أعمــال العنــف والتحــريض  وإذ يعــرب كــذلكة، ــ
  ،العنف

ــوفري االســ  وإذ يــشدد    ــة ت ــصومال واحملافظــة   علــى أمهي تقرار واألمــن يف ســائر أحنــاء ال
أمهيــة نـــزع ســالح عناصـــر امليليــشيا واملقـــاتلني الــسابقني يف الـــصومال     وإذ يؤكـــد عليهمــا،  

  وتسرحيهم وإعادة إدماجهم،
علــى مــا تــسهم بــه بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال يف إحــالل الــسالم   يؤكــدوإذ   

 بشكل خاص باستمرار التزام حكـوميت أوغنـدا         إذ يرحب وواالستقرار الدائمني يف الصومال،     
 أي  وإذ يـدين  بوروندي يف اآلونة األخـرية،      جندي   خلسارة   عن أسفه  وإذ يعرب وبوروندي،  

 مجيــع األطــراف يف الــصومال واملنطقــة علــى دعــم البعثــة  وإذ حيــثعمــل عــدائي ضــد البعثــة، 
  والتعاون معها،

 سيــساعد يف حتــاد األفريقــي يف الــصومالبعثــة االعلــى أن النــشر الكامــل ل وإذ يــشدد  
تيــسري االنــسحاب الكامــل لقــوات أجنبيــة أخــرى مــن الــصومال وسيــساعد يف هتيئــة الظــروف  

  إلحالل سالم واستقرار دائمني هناك،
 املوجهـة إىل األمـني العـام        ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ٢٠بالرسالة املؤرخة    وإذ حييط علما    

ــي امل    ــيس مفوضــية االحتــاد األفريق ــن رئ ــؤرخ    م ــام امل ــر األمــني الع ــة لتقري ــارس /آذار ١٤رفق م
  ،)S/2008/309 (٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣، ورد األمني العام املؤرخ ٢٠٠٨

ــتمرار وإذ يؤكــد   ــهام اس ــروض احلظــر إس ــى املف ــلحة توريــد عل ــال األس بــالقرار  عم
) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ و) ٢٠٠١ (١٣٥٦ اتبــالقرار واملعدلــة املوســعة ، بــصيغته)١٩٩٢( ٧٣٣

 يف واألمــن الــسالم حتقيــق يف ،)٢٠٠٧ (١٧٧٢و  )٢٠٠٧ (١٧٤٤ و ،)٢٠٠٦ (١٧٢٥ و
 املنطقـة،  يف األعـضاء  الـدول  وخـصوصا  األعـضاء،  الـدول  مجيع طلبه إىل  وإذ يكرر  الصومال،
  املذكور، للقرار التام باالمتثال
  وإذ يرحــبالــصومال،  عــن قلقــه العميــق إزاء حــال حقــوق اإلنــسان يف وإذ يعــرب  

قيـام جملــس  بالـسابعة بــشأن الـصومال و    اختــذه جملـس حقـوق اإلنــسان يف دورتـه   بـالقرار الـذي  
  بالصومال، املعين املستقل حقوق اإلنسان بتجديد والية اخلبري

ــه وإذ يعـــرب   ــالغ قلقـ ــتمرا  عـــن بـ ــة اإلنـــسانية يف الـــصومال واسـ  ر إزاء تـــدهور احلالـ
 مبـا فيهـا وصـول املـساعدة         الصعوبات اليت تواجههـا املنظمـات اإلنـسانية العاملـة يف الـصومال،            
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ــسانية،    ــوفري األمــن ملــوظفي املــساعدة اإلن ــسانية وت ــد  اإلن ــادئ العمــل  وإذ يؤكــد مــن جدي  مب
  اإلنساين املتمثلة يف اإلنسانية واحلياد والرتاهة واالستقالل،

ــرر   ــدوليني      وإذ يق ــن ال ــسالم واألم ــدا لل ــشكل هتدي ــزال ت ــصومال ال ت ــة يف ال  أن احلال
  املنطقة، يف

  املتحدة،  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األممصرفوإذ يت  
ويكثفهــا، بالتعــاون مــع اجملتمــع   جهــوده يواصــل أن العــام األمــني إىل يطلــب   - ١  

 للجميــع، شــاملة املطــاف هنايــة يف تكــون متواصــلة سياســية  عمليــة تــشجيعالــدويل، مــن أجــل 
 شعبالـ  إىل  اخلـدمات ك وتقدمي حتقيق ذل  يف االنتقالية االحتادية املؤسسات  مساعدة منها بسبل

  ؛الصومايل
 مـارس / آذار ١٤ النهج الذي اقترحه األمني العام يف تقريره املؤرخ          يؤيد بقوة   - ٢  
تكاملــة لألمــم املشاملة والــســتراتيجية تقــدمي نــسخة حمدثــة مــن اال  باعتزامــه ويرحــب، ٢٠٠٨

 الــسياسية اجلهــود املتحــدة مــن أجــل حتقيــق الــسالم واالســتقرار يف الــصومال، تــوائم وتــدمج   
 وإدراج تقيــيم لقــدرة اآلخــر، منــها كــل يعــزز وحبيــث متسلــسل حنــو علــى والربناجميــة واألمنيــة

إليــه أن يقــدم ويطلــب  مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال علــى تنفيــذ االســتراتيجية،  
   يوما من تاريخ اختاذ هذا القرار؛٦٠ إىل جملس األمن يف غضون احملدثةالنسخة 
 ٢٠٠٨مــارس / آذار١٤  اقتــراح األمــني العــام الــوارد يف تقريــره املــؤرخ  يقــر  - ٣  

ــشاء وحــدة ختطــيط مــشتركة يف مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام       ــشأن إن ــذ لتيــسري ب تنفي
  االستراتيجية املتكاملة بفعالية وكفاءة؛

ــواردة    يرحــب  - ٤   ــام، ال ــني الع ــؤرخ  بتوصــية األم ــره امل ــارس / آذار١٤ يف تقري م
للـصومال ومقـر الفريـق القطـري مـن نـريويب إىل              السياسي املتحدة األمم  مكتب ل، بنق ٢٠٠٨
شاملة الـــســـتراتيجية اليف تنفيـــذ ا أو إىل موقـــع مؤقـــت يف الـــصومال لكـــي يـــساعدا  مقديـــشو

أن يــضع الترتيبــات األمنيــة  إىل األمــني العــام ويطلــبتكاملــة لألمــم املتحــدة يف الــصومال، املو
االسـتراتيجية املـشار   وايف جملـس األمـن بـآخر املعلومـات لـدى تقدميـه              الالزمة هلذا النقل، وأن ي    

   أعاله؛٢إليها يف الفقرة 
 وفريـق األمـم املتحـدة       للصومال السياسي املتحدة األمم ن يقوم مكتب  أ يقرر  - ٥  
ــة         القطــري ــرويج للعملي ــن خــالل الت ــصومال وم ــة يف ال ــاملة ودائم ــسوية ش ــرويج لت ــد الت ، عن

للمؤسسات االحتادية االنتقالية هبدف وضـع دسـتور وإجـراء          ما  السياسية اجلارية، بتعزيز دعمه   
 ، وفقــا ملــا يــنص عليــه امليثــاق ٢٠٠٩اســتفتاء دســتوري وانتخابــات حــرة ودميقراطيــة يف عــام  
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 إىل ويطلـب سري تنسيق الدعم الذي يقدمه اجملتمع الدويل هلذه اجلهـود،       االنتقايل، وتي  االحتادي
 يوما من تاريخ اختاذ هذا القرار، تقريرا عن التقدم احملـرز            ٦٠ األمني العام أن يقدم، يف غضون     

  ؛يف هذا العمل
 سياسـية  عمليـة  إعاقـة  أو منـع  حيـاولون  مـن  ضـد  تدابري اختاذ اعتزامه  إىل يشري  - ٦  

 األفريقـــي االحتـــاد بعثـــة أو االنتقاليـــة االحتاديـــة املؤســـسات بـــالقوة يهـــددون مـــن أو ســـلمية، 
 املنطقــــة،  يف أو الــــصومال يف االســــتقرار تقــــوض بأعمــــال يقومــــون مــــن أو الــــصومال،  يف

يشار إليها فيما بعـد باسـم       ) (١٩٩٢ (٧٥١ اللجنة املنشأة عمال بالقرار       إىل يطلب فإنه وهلذا
اختاذ هـذا القـرار، توصـيات بـشأن تـدابري           تاريخ   يوما من    ٦٠  أن تقدم، يف غضون    )“اللجنة”

  هؤالء األفراد أو الكيانات؛حمددة تستهدف 
ــة حظــر توريــد األســلحة الــذي فرضــته األمــم     يــشري  - ٧    إىل اعتزامــه تعزيــز فعالي

املتحدة علـى الـصومال ويفيـد باعتزامـه اختـاذ تـدابري ضـد مـن ينتـهكون احلظـر املفـروض علـى                   
 إىل اللجنـــة، أن تقـــدم، ويطلـــب بالتـــايلحة، ومـــن يـــدعموهنم للقيـــام بـــذلك، توريـــد األســـل

هـؤالء  تستهدف   يوما من تاريخ اختاذ هذا القرار، توصيات بشأن تدابري حمددة            ٦٠غضون   يف
  األفراد أو الكيانات؛

 إىل األمني العام أن يواصل ختطيطه للطـوارئ مـن أجـل النـشر املمكـن                 يطلب  - ٨  
 املتحـــدة حلفـــظ الــسالم يف الـــصومال ختلـــف بعثــة االحتـــاد األفريقـــي يف   لعمليــة تابعـــة لألمــم  

الــصومال، مبــا يف ذلــك وضــع ســيناريوهات إضــافية ممكنــة، باتــصال وثيــق مــع مكتــب األمــم    
املتحدة السياسي لشؤون الصومال، وفريق األمـم املتحـدة القطـري، وسـائر اجلهـات املعنيـة يف                  

اخليـارات اإلضـافية   ومراعـاة  ف ذات الصلة يف امليـدان،  األمم املتحدة، ومع مراعاة مجيع الظرو 
املتعلقة حبجم البعثة وشكلها ومسؤوليتها ونطاق عملياهتا املقترح رهنـا بـاختالف الظـروف يف      

 إىل األمني العام أن يطلعه على آخـر مـستجدات عمليـة ختطيطـه للطـوارئ يف                  ويطلبامليدان،  
 عـن اسـتعداده للنظـر، يف الوقـت املناسـب، يف             يعـرب و أعـاله؛    ٥التقرير املشار إليه يف الفقـرة       

الحتـاد األفريقـي يف الـصومال، رهنـا بـإحراز تقـدم يف              اإنشاء عملية حلفـظ الـسالم ختلـف بعثـة           
  امليدان؛ العملية السياسية وحتسن الوضع األمين يف

 الـيت  ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ٢٣بتعهد األمني العام، يف رسالته املؤرخة       يرحب    - ٩  
ىل رئيس مفوضية االحتاد األفريقـي، بتـوفري مستـشارين تقنـيني إضـافيني تـابعني لألمـم                  وجهها إ 

ــا،        ــس أبابــ ــي يف أديــ ــاد األفريقــ ــتراتيجية واإلدارة يف االحتــ ــط االســ ــدة اخلطــ ــدة لوحــ املتحــ
األمـني العـام علـى أن يواصـل، مـع رئـيس مفوضـية االحتـاد األفريقـي، وبالتنـسيق مـع                        ويشجع

 ووسـائل تعزيـز الـدعم اللوجـسيت والـسياسي والـتقين الـذي تقدمـه          اجلهات املاحنة، حبـث سـبل     
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األمم املتحدة لالحتاد األفريقي، وبناء القدرة املؤسسة لالحتاد األفريقي للوفاء بالتزاماتـه ملعاجلـة              
ــستطاع         ــدر امل ــة، ق ــشر الكامــل للبعث ــساعدة يف الن ــة، وامل ــدعم البعث ــه ل ــيت تواجه التحــديات ال

الة حتقيـق معـايري األمـم املتحـدة، وأن يقـدم معلومـات مـستكملة        وحسب االقتضاء، هبدف كف  
   أعاله؛٥إىل اجمللس يف التقرير املشار إليه يف الفقرة 

 دعوتــه إىل الــدول األعــضاء لتــوفري املــوارد املاليــة، واألفــراد واملعــدات   يكــرر  - ١٠  
دول األعـضاء يف    الـصومال ودعوتـه إىل الـ       يف األفريقـي  االحتـاد  واخلدمات للنشر الكامـل لبعثـة     

ــة   ــي للمــسامهة يف البعث ــن       االحتــاد األفريق ــة أخــرى م ــوات أجنبي ــسحاب ق ــسري ان ــن أجــل تي م
الـــصومال واملـــساعدة يف إجيـــاد الظـــروف املواتيـــة إلحـــالل ســـالم واســـتقرار دائمـــني هنـــاك،  

 بـأن   ويقـر الدول األعضاء اليت عرضت املسامهة يف البعثة على الوفـاء هبـذه االلتزامـات،                وحيث
 مبقترحــات وحيــيط علمــا ك حاجــة إىل القيــام باملزيــد لالســتفادة مــن زيــادة الــدعم للبعثــة، هنــا

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣األمني العام لالستفادة من هذا الدعم، الواردة يف رسالته املؤرخة 
 دعمـه للمـسامهة الـيت قدمتـها بعـض الـدول حلمايـة القوافـل            من جديـد   يؤكد  - ١١  

ــة   ــامج األغذي ــة لربن ــاملي، البحري ــبو الع ــق    ب يهي ــسيق الوثي ــة، بالتن ــدول واملنظمــات اإلقليمي ال
 أن تتخـذ   االحتاديـة االنتقاليـة،       وبطلب مـن احلكومـة     ، مقدما العامومع تبليغ األمني    بينها،   فيما

ــة الـــسفن املـــشاركة يف نقـــل وإيـــصال املـــساعدات اإلنـــسانية إىل الـــصومال     إجـــراءات حلمايـ
 بالبلــدان املـسامهة بقــوات يف البعثـة، حــسب   ويهيـب  تحـدة، واألنـشطة الـيت تــأذن هبـا األمــم امل   

   إىل األمني العام أن يقدم دعمه هلذا الغرض؛ويطلباالقتضاء، أن تقدم الدعم هلذه الغاية، 
 إىل  ويـشري  جهود اإلغاثة اإلنسانية اجلارية يف الـصومال،         يؤيد ويشجع بقوة    - ١٢  
ــراره  ــوظفي اإلغاثــة ا   ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢ق ــة م ــشأن محاي ــم املتحــدة،    ب ــوظفي األم ــسانية وم إلن
 إىل مجيــع األطــراف واجلماعــات املــسلحة يف الــصومال أن تتخــذ اخلطــوات املناســبة    بلــويط

ومــوظفي واألمــم املتحــدة لكفالــة ســالمة وأمــن مــوظفي بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال    
ملـساعدات اإلنـسانية    إتاحة إمكانية تقدمي ا    إىل مجيع األطراف كفالة      يطلبواإلغاثة اإلنسانية،   
 بلـدان   وحيـث يف الوقت املناسب وبشكل آمن ودون عـائق،         أينما كانوا   ا  وهنإىل كل من حيتاج   

يف اإلغاثــة مــواد ، مبــا يف ذلــك كفالــة مــرور  املنطقــة علــى تيــسري تقــدمي املــساعدات اإلنــسانية  
ــت ــصومال،     الوقـ ــائق إىل الـ ــن ودون عـ ــشكل آمـ ــب وبـ ــو أو   املناسـ ــرب أو اجلـ ــق الـ ــن طريـ عـ

  البحرية؛ وانئامل
نــشاء آليــة تقودهــا األمــم  إىل األمــني العــام أن يعــزز اجلهــود اجلاريــة إليطلــب  - ١٣  

ــصومال        ــة يف ال ــسانية العامل ــني املنظمــات اإلن ــا ب ــسري انعقاده ــشاورات وتي املتحــدة إلجــراء م
ل واحلكومة االحتادية االنتقالية واجلهات املاحنة واألطراف األخرى املعنيـة مـن أجـل حـل مـسائ         
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ــصومال      ــع أحنــاء ال ــساين يف مجي ــوفري الغــوث اإلن ــن وت ــه ويطلــب كــذلك ، الوصــول واألم  إلي
   أعاله؛ ٥يقدم تقريرا عن التقدم احملرز يف التقرير املشار إليه يف الفقرة  أن

 إىل األمــني العــام أن ينــشئ آليــة فعالــة يف إطــار مكتــب األمــم املتحــدة يطلــب  - ١٤  
ايــة حقــوق اإلنــسان يف الــصومال، وأن يكفــل التنــسيق، الــسياسي للــصومال لرصــد وتعزيــز مح

 املـستقل  اخلـبري حسب االقتضاء، بني املكتب السياسي للصومال ومفوضية حقـوق اإلنـسان، و           
 إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن التقـدم احملـرز يف               ويطلب كذلك  ،لس حقوق اإلنسان  جمل

  اله؛ أع٥حتقيق ذلك يف التقرير املشار إليه يف الفقرة 
 اجلهـود اجلاريـة الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة، واالحتـاد األفريقـي، والـدول                  يؤيد  - ١٥  

، لتطـوير مؤسـسات قطـاع        االحتاديـة االنتقاليـة    األعضاء املهتمة، بالتعـاون الوثيـق مـع احلكومـة         
 إىل املمثـل اخلـاص لألمـني العـام أن يعـزز دوره التنـسيقي يف هـذا            ويطلـب األمن يف الصومال،    

  ال، مبوائمة برامج األمم املتحدة ذات الصلة وأنشطة الدول األعضاء؛اجمل
 أي انتـــــهاكات حلقـــــوق اإلنـــــسان وللقـــــانون اإلنـــــساين الـــــدويل،  يـــــدين  - ١٦  
 تقـدمي   ويطلـب جبميع األطراف يف الصومال احترام التزاماهتا بالكامل يف هذا الـصدد،             ويهيب

  دالة؛املسؤولني عن هذه االنتهاكات يف الصومال إىل الع
 بـشأن املـرأة والـسالم واألمـن،    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراته الـسابقة     يعيد تأكيد   - ١٧  

املـــــسلحة، الرتاعـــــات بـــــشأن محايـــــة املـــــدنيني يف ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤و 
على مسؤولية مجيـع األطـراف واجلماعـات املـسلحة يف الـصومال عـن اختـاذ اخلطـوات              ويؤكد

 يف البلد مبا يتماشى والقانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل            املناسبة حلماية السكان املدنيني   
حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني الـدويل، وخـصوصا عـرب تفـادي شـن أيـة هجمـات عـشوائية                    

  على املناطق اآلهلة بالسكان؛
والرتاعـــات بـــشأن األطفـــال ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ قـــراره الـــسابق يعيـــد تأكيـــد  - ١٨  
الـرتاع  ج اليت توصـل إليهـا الحقـا الفريـق العامـل املعـين باألطفـال يف                   إىل النتائ  ويشري ،املسلحة

املـــــسلح يف الـــــصومال الـــــرتاع املـــــسلح التـــــابع جمللـــــس األمـــــن والـــــيت تتعلـــــق بـــــأطراف   
)S/AC.51/2007/14(؛  

 من ميثاق األمـم املتحـدة للمجلـس االقتـصادي         ٦٥ إىل أنه عمال باملادة      يشري  - ١٩  
   مبا يلزم من املعلومات وعليه أن يعاونه مىت طلب إليه ذلك؛واالجتماعي أن ميد جملس األمن

  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٠  
  


