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 )٢٠٠٨ (١٨٣١القرار   
ــسته      ــن يف جلـ ـــذه جملـــس األمـ ـــذي اختـــــ ــوم  ٥٩٥٧الــــ ــودة يـ /  آب١٩ املعقـ

 ٢٠٠٨أغسطس 
 

 األمن، جملس إن 

 ٧٣٣ القـــرار ســـيما الو  إىل قراراتـــه الـــسابقة املتعلقـــة باحلالـــة يف الـــصومال،إذ يـــشري 
، )٢٠٠٨ (١٨١١القــرار و ،)٢٠٠٨ (١٨٠١القــرار ، و)٢٠٠٧ (١٧٤٤ القــرار، و)١٩٩٢(
 ١٣٢٥ القــرار  منــهاالقــرارات األخــرى ذات الــصلة، وخاصــة إىل ، و)٢٠٠٨ (١٨١٤القــرار و
، )٢٠٠٦ (١٦٧٤القــرار ، و)٢٠٠٥ (١٦١٢القــرار ، و)٢٠٠٣ (١٥٠٢القــرار ، و)٢٠٠٠(
يونيـــه / حزيـــران١٤ئيـــسه، وخاصـــة البيـــان املـــؤرخ ر، وإىل بيانـــات )٢٠٠٦ (١٧٣٨القـــرار و

٢٠٠٧) S/PRST/2007/19(،  ٢٠٠٧ديـــــــــسمرب / كـــــــــانون األول١٩والبيـــــــــان املـــــــــؤرخ 
)S/PRST/2007/49( ، 

 الــسياسي واســتقالله اإلقليميــة وســالمته الــصومال لــسيادة احترامــه تأكيــديعيــد وإذ  
  ووحدته،

ــشدد  ــة علــى وإذ ي ــوفري أمهي ــع يف واألمــن االســتقرار ت ــصومال أحنــاء مجي  واحملافظــة ال
مليليشيا واملقـاتلني الـسابقني يف الـصومال وتـسرحيهم     أمهية نزع سالح عناصر ا  ويؤكد   عليهما،

 وإعادة إدماجهم، 

 الـصومال،  داخـل  العنـف  على والتحريض العنف أعمال جلميع إدانته تأكيديعيد  وإذ   
 سياســية عمليــة قيــام إعاقــة أو منــع الــيت يقــصد منــها األعمــال مجيــع إزاء قلقــه عــن يعــربإذ و

 عليها، والتحريض عمالهذه األ الستمرار قلقه عن كذلك ويعرب سلمية،
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 املتعلقـة  املـسائل  يف اإلقليميـة  والترتيبـات  املتحـدة  األمـم  بـني  التعـاون  أن إىل وإذ يشري  
 اجلمـاعي  األمـن  مـن  يتجزأ ال جزءا يعترب اإلقليمي، والعمل يتناسب مبا واألمن، السالم بصون

  املتحدة، األمم ميثاق يف عليه املنصوص على النحو

 واألمـن  الـسالم  جملـس  عـن  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٩ يف الصادر البالغب وإذ يرحب  
 يوليــه/متــوز ١٧ مــن ابتــداء ســيمدد األفريقــي االحتــاد أنيعلــن  والــذي األفريقــي لالحتــاد التــابع
  ،أخرى أشهر ستة لفترة )الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة( الصومال يف بعثته والية ٢٠٠٨

 الـــسالم إحـــالل يف الـــصومال يف األفريقـــي االحتـــاد بعثـــة بـــه تـــسهم مـــا وإذ يؤكـــد 
 أوغنـدا  حكـوميت  التزام باستمرار خاص بشكل يرحبإذ  و الصومال، يف الدائمني واالستقرار
 يفو الـصومال  يف األطراف مجيع حيثإذ  و البعثة، ضد عدائي عمل أي يدينإذ  و وبوروندي،

  معها، والتعاون البعثة دعم على املنطقة

 حكومـة  علـى االتفـاق املـربم بـني     ٢٠٠٨ أغـسطس /آب ١٩ وقيع يفبـالت رحـب  وإذ ي 
 يـدعو  أن ذلك االتفـاق      يالحظوإذ   الصومال حترير إعادة وحتالف االنتقالية االحتادية الصومال
ــشكيلب اإلذن إىل املتحــدة األمــم ــشر ت ــوة ون ــة ق ــق دولي ــألف االســتقرار لتحقي ــدان مــن تت  البل

 اورة،اجمل الدول باستثناء للصومال، الصديقة

ــبالغ أن وإذ يالحــظ كــذلك   ــصادر ال ــران ٢٩ يف ال ــه/حزي ــن ٢٠٠٨ يوني ــس ع  جمل
 يف الـسالم  حلفـظ  عمليـة  نـشر  إىل املتحـدة  األمـم  يـدعو  األفريقـي  لالحتـاد  التابع واألمن السالم

 بعـد  مـا  مرحلـة  يف واإلصـالح  الطويـل  املـدى  علـى  فيـه  االستقرار حتقيقعملية   لدعم الصومال
 الرتاع، انتهاء

 حلفــظ عمليــة إمكانيــة إنــشاء يف ،املناســب الوقــت يف ،لنظــراســتعداده ل إىل ذ يــشريوإ 
ــا الــصومال، يف األفريقــي االحتــاد بعثــة ختلــف الــسالم  الــسياسية العمليــة يف تقــدم بــإحراز رهن

 امليدان، يف األمنية احلالة تحسنبو

 سيـساعد   بـشكل كامـل   علـى أن نـشر بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال         وإذ يشدد  
 هتيئــة الظــروفوعلــى  للقــوات األجنبيــة األخــرى مــن الــصومال التــام تيــسري االنــسحاب علــى

  دائمني فيه،الستقرار السالم واال إلحالل املالئمة

 الــدوليني واألمــن للــسلم هتديــدا تــشكل تــزال ال الــصومال يف احلالــة أن وإذ يقــرر 
  املنطقة، يف

  املتحدة، األمم اقميث من السابع الفصل مبوجب وإذ يتصرف 
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 سـتة  لفتـرة  تبقـي  بـأن  األفريقـي  االحتـاد  يف األعـضاء  للدول اإلذن جتديد يقرر  - ١ 
 االقتـضاء،  حـسب   الضرورية، التدابري مجيع باختاذ هلا ؤذني الصومال  يف بعثة على أخرى أشهر

 خـاص،  بوجـه  ،ويشدد ،)٢٠٠٧(   ١٧٧٢ القـرار  من ٩ الفقرة يف احملددة بالوالية لالضطالع
 حـسب  الـضرورية،  التـدابري  كافـة  باختـاذ  هلـا  مـأذون   الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة أن على

ــضاء، ــوفري االقت ــهياكل األمــن لت ــة  األساســية لل  حــدود ويف الطلــب حــسب وللمــسامهة،اهلام
 اإلنسانية؛ املساعدة لتقدمي الضرورية األمنية  الظروف هتيئة يف قدراهتا،

ــد  - ٢  ــاماألح أن يؤكـ ــا املنـــصوص كـ ــرتني يف عليهـ ــن ١٢ و ١١ الفقـ ــرار مـ  القـ
  أعاله؛ ١ الفقرة يف إليها املشار البعثة على سارية ال تزال  )٢٠٠٧( ١٧٧٢

ــضاء الــدول حيــث - ٣  ــي االحتــاد يف األع ــسامهة علــى األفريق  االحتــاد بعثــة يف امل
 األخـرى  األجنبيـة   تلقـوا ل التـام  نـسحاب اال تيـسري  على املساعدة هبدف الصومال يف األفريقي 

  فيه؛ الدائمني واالستقرار  السالم إلحالل املالئمة الظروف هتيئة والصومال من

 ومعـدات  وأفـراد  ماليـة  مـوارد  مـن  يلـزم  مـا  تقـدمي  علـى  األعـضاء  الدول حيث - ٤ 
  كامل؛ بشكل الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة لنشر وخدمات

، مـع رئـيس مفوضـية االحتـاد األفريقـي،            األمني العـام علـى أن يواصـل        يشجع - ٥ 
وبالتنسيق مع اجلهـات املاحنـة، استكـشاف سـبل ووسـائل تعزيـز الـدعم اللوجـسيت والـسياسي                    

ة لالحتـاد األفريقـي   يوالتقين الذي تقدمه األمم املتحدة لالحتـاد األفريقـي، وبنـاء القـدرة املؤسـس      
 دعــم البعثــة، مــستوى علــى ههــايواجلتحــديات الــيت يف التــصدي للوفــاء بالتزاماتــه مــن أجــل ا

حتقيـق معـايري   وحـسب االقتـضاء، هبـدف    واملساعدة يف النـشر الكامـل للبعثـة، بقـدر املـستطاع         
 من تقرير األمـني  ٣٢قترحات الواردة يف الفقرة     يف هذا الصدد بامل    وحييط علما األمم املتحدة،   

 ؛)S/2008/466(يوليه /متوز ١٦الصومال املؤرخ عن العام 

 .الفعلي نظره قيد املسألة هذه يبقي أن يقرر - ٦ 
 


