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  )٢٠٠٨ (١٨٥٣القرار     
ــسته        ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــودة يف ٦٠٥٠الــــذي اختــ ــانون ١٩، املعقــ  كــ

  ٢٠٠٨ديسمرب /األول
  

  ،إن جملس األمن  
 قراراتـه الـسابقة وبيانـات رئيـسه بـشأن احلالـة يف الـصومال، ال سـيما                   إذ يؤكد جمددا    

 حظرا علـى مجيـع      ، الذي يفرض  ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ٢٣املؤرخ  ) ١٩٩٢ (٧٣٣القرار  
يــــشار إليــــه أدنــــاه بعبــــارة (أعمــــال توريــــد األســــلحة واملعــــدات العــــسكرية إىل الــــصومال 

ــر” ــلحة توريــد حظ ــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥١٩، والقــرار )“األس ديــسمرب / كــانون األول١٦امل
ــرار ٢٠٠٣ ــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٥٨، والقــــــ ــسطس / آب١٧املــــــ ــرار٢٠٠٤أغــــــ   ، والقــــــ
ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٥٨٧ ــارس /آذار ١٥املـــ ــرار ،٢٠٠٥مـــ ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٠ والقـــ املـــ

، ٢٠٠٦مـايو  / أيـار ١٠املـؤرخ  ) ٢٠٠٦ (١٦٧٦، والقـرار   ٢٠٠٥ أكتوبر/األول تشرين ١٤
ــرار  ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٢٤والقــ ــاين٢٩املــ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ ــرار ٢٠٠٦نــ  ١٧٤٤، والقــ

يوليـه  / متـوز  ٢٣املؤرخ  ) ٢٠٠٧ (١٧٦٦، والقرار   ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٠املؤرخ  ) ٢٠٠٧(
ــرار ، وال٢٠٠٧ ــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢قـــــــ ــسطس / آب٢٠املـــــــ ــرار٢٠٠٧أغـــــــ   ، والقـــــــ
املـــــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨١١، والقـــــرار ٢٠٠٨فربايـــــر / شـــــباط٢٠املـــــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٠١
   ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠املؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤، والقرار ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٢٩

بـق كمـا هـو     إىل أن حظـر توريـد األسـلحة املفـروض علـى الـصومال ال ينط              شريإذ ي و  
األسلحة واملعدات العـسكرية،    ) أ(على  ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢و  ) ٢٠٠٧ (١٧٤٤مبني يف قراريه    

حصرا لدعم بعثة االحتاد األفريقي يف الـصومال        املخصصة  والتدريب واملساعدة يف اجملال التقين      
الــدول واملقــصود هبــا  املقدمــة مــن اإلمــدادات واملــساعدة التقنيــة  ) ب(أو لكــي تــستخدمه، و 

ا املساعدة يف تطوير مؤسسات قطاع األمن، مبـا يتـسق مـع العمليـة الـسياسية الـواردة يف                    حصر
ــالقرار        ــال بــ ــشأة عمــ ــة املنــ ــذه اللجنــ ــليب تتخــ ــرار ســ ــاب قــ ــذكورين ويف غيــ ــرارين املــ   القــ
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يف غــضون مخــسة أيــام عمــل مــن تلقــي ) “اللجنــة”يــشار إليهــا أدنــاه باســم ) (١٩٩٢ (٧٥١
  أو املساعدة على أساس كل حالة على حدة،إشعار مسبق خبصوص تلك اإلمدادات 

أمهيــــة ســــيادة الــــصومال وســــالمته اإلقليميــــة واســــتقالله وإذ يؤكــــد مــــن جديــــد   
  ووحدته،  السياسي
أن اتفــاق جيبــويت للــسالم وعمليــة احلــوار الالحقــة يــشكالن أفــضل  وإذ يعيــد تأكيــد   

 تـسوية شـاملة ودائمـة       التزامـه بتحقيـق   وإذ يعيد تأكيـد     أساس عملي حلل الرتاع يف الصومال،       
  للحالة يف الصومال استنادا إىل امليثاق االحتادي االنتقايل، 

احلاجــة املاســة إىل أن يتخــذ مجيــع القــادة الــصوماليني خطــوات        وإذ يكــرر تأكيــد    
  أجل مواصلة احلوار السياسي، ملموسة من

، علـــى عمـــل املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام، الـــسيد أمحـــدو ولـــد عبـــد اهللاوإذ يـــثين   
   دعمه القوي ملا يبذله من جهود، من جديد يؤكد وإذ

 ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـــانون األول١٠ بتقريـــر فريـــق الرصـــد املـــؤرخ وإذ حيـــيط علمـــا  
)S/2008/769(  ــالفقرة تــضمنه مــن  ، ومبــا)٢٠٠٨ (١٨١١مــن القــرار ) ط (٣ املقــدم عمــال ب

  وتوصيات، مالحظات
 حلظــر االــصومال وعــربه انتــهاك تــدفقات إمــدادات األســلحة والــذخرية إىل وإذ يــدين  

  هتديدا خطريا للسالم واالستقرار يف الصومال،تشكل  باعتبارهاتوريد األسلحة 
 إصـراره علـى ضـرورة امتنـاع مجيـع الـدول، ال سـيما دول املنطقـة،              وإذ يكرر تأكيـد     

ــة        ــوات الالزمـ ــع اخلطـ ــاذ مجيـ ــلحة واختـ ــد األسـ ــر توريـ ــالف حلظـ ــل خمـ ــأي عمـ ــام بـ ــن القيـ عـ
  يه،منتهك ملساءلة

 على أمهية تعزيز رصد حظر توريـد األسـلحة يف الـصومال             وإذ يكرر التأكيد ويشدد     
ا يف االعتبــار أن اإلنفــاذ الــصارم آخــذمــن خــالل التحقيــق املتواصــل والــيقظ يف االنتــهاكات،  

  حلظر توريد األسلحة سيؤدي إىل حتسني الوضع األمين عموما يف الصومال،
الـدوليني  األمـن   وما زالت تشكل خطرا يهدد السالم        أن احلالة يف الصومال      وإذ يقرر   

  املنطقة، يف
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
 على التزام مجيع الدول باالمتثال امتثاال تاما للتدابري اليت فرضها القـرار             يشدد  - ١  
  ؛)٢٠٠٨ (١٤٨٨
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ات حمـددة لتحـسني تنفيـذ       عـن اعتزامـه النظـر يف اختـاذ إجـراء          يكرر اإلعراب     ‐ ٢  
  واالمتثال هلا؛، )٢٠٠٨ (١٨٤٤، والقرار )١٩٩٢ (٧٣٣القرار املفروضة مبوجب التدابري 
ــرر ي  - ٣   ــرة      قـ ــه يف الفقـ ــشار إليـ ــد املـ ــق الرصـ ــة فريـ ــد واليـ ــرار ٣متديـ ــن القـ    مـ
ــة  علــى وجــه الــسرعة   إىل األمــني العــام أن يتخــذ  لــبويط ،)٢٠٠٤ (١٥٥٨ ــدابري اإلداري الت

يف ذلــك، حــسب وأن يــستعني ، اثــين عــشر شــهرالفتــرة ادة إنــشاء فريــق الرصــد عــإلالالزمــة 
، )٢٠٠٨ (١٨١١االقتضاء، بالدراية اليت يتمتع هبا أعـضاء فريـق اخلـرباء املنـشأ عمـال بـالقرار                  

مع تعزيز الفريق خببري خامس بالتشاور مع اللجنة لكـي يتـسىن لـه االضـطالع بواليتـه املوسـعة                     
  :املتمثلة فيما يلي

ــام   )أ(   ــلة تنفيـــــذ املهـــ ــددةمواصـــ ــرات يف  احملـــ ــنالفقـــ مـــــن ) ج(إىل ) أ (٣  مـــ
  ؛ )٢٠٠٥( ١٥٨٧ القرار

مـن  ) ج(إىل  ) أ (٢٣القيام، إضافة إىل ذلك، بتنفيذ املهام احملددة يف الفقرات            )ب(  
  ؛)٢٠٠٨( ١٨٤٤القرار 

طة، يف مجيـع األنـش    ، بالتنسيق مع الوكـاالت الدوليـة املعنيـة،          مواصلة التحقيق   )ج(  
ــة بالقطــاع    ــشطة املتعلق ــا األن ــا فيه ــايل والبحــري وغريمهــ  نيمب ــستخدم    ا امل ــد ت ــدر عوائ ــيت ت ، ال

  الرتكاب انتهاكات حلظر توريد األسلحة؛ 
ــوانئ واملطــارات        )د(   ــع وســائط النقــل والطــرق وامل ــشأن مجي ــق ب مواصــلة التحقي

  ؛وغريها من املرافق املستخدمة يف ارتكاب انتهاكات حظر توريد األسلحة
مواصلة تنقيح واستكمال املعلومات املتعلقـة مبـشروع قائمـة بأمسـاء الكيانـات             )هـ(  
) ١٩٩٢ (٧٣٣الــذين ينتــهكون التــدابري الــيت تنفــذها الــدول األعــضاء وفقــا للقــرار    واألفــراد 

الحتمـال أن يتخـذ اجمللـس تـدابري           وأمساء مؤيديهم الناشـطني، حتـسبا      هداخل الصومال وخارج  
 وعــرض هــذه املعلومــات علــى اللجنــة علــى النحــو الــذي تعتــربه اللجنــة   ،بلبــشأهنم يف املــستق

   ؛مالئما ويف الوقت الذي تراه مناسبا
وعلــى أســاس  مــن حتقيقــات، جيريــه بنــاء علــى مــا  ،مواصــلة تقــدمي توصــيات  )و(  

 املعـــيَّن عمـــال بـــالقرارين )S/2003/1035و  S/2003/223(التقريـــرين الـــسابقني لفريـــق اخلـــرباء  
أبريـل  / نيـسان  ٨املؤرخ  ) ٢٠٠٣ (١٤٧٤ و   ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٢املؤرخ  ) ٢٠٠٢ (١٤٢٥
ــارير، ٢٠٠٣ ــسابقة والتقـــ ــد  الـــ ــق الرصـــ  S/2005/625  وS/2005/153  وS/2004/604( لفريـــ

ن عمـــــال املعـــــّي) S/2008/769 و S/2008/274 و S/2007/436 و S/2006/913 و S/2006/229 و
) ٢٠٠٤ (١٥٥٨ و ٢٠٠٣ديــسمرب / األول كــانون١٦ املــؤرخ )٢٠٠٣ (١٥١٩ بــالقرارات
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ــؤرخ  ــسطس /آب ١٧املــ ــؤرخ ) ٢٠٠٥( ١٥٨٧  و٢٠٠٤أغــ ــارس / آذار١٥املــ   ٢٠٠٥مــ
املــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٧٦ و ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول١٤املــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٠ و

ــار ١٠ ــايو /أيــ ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٢٤ و ٢٠٠٦مــ ــاين ٢٩املــ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ  ٢٠٠٦نــ
 املـــــــؤرخ )٢٠٠٨ (١٨١١، و ٢٠٠٧يوليـــــــه /متـــــــوز ٢٣املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٦٦ و

  ؛٢٠٠٨أبريل /نيسان ٢٩
ــشأن وضــع تو      )ز(  ــة ب ــدابري   العمــل عــن كثــب مــع اللجن صــيات حمــددة الختــاذ ت
ــد األســلحة     إضــافية ــام حلظــر توري ــال الع ــدابري املفروضــة يف    لتحــسني االمتث ــى الت ــالوة عل ، ع

  ؛)٢٠٠٨ (١٨٤٤ من القرار ٧ و ٣  و١الفقرات 
ة يف حتديد اجملاالت الـيت ميكـن فيهـا تعزيـز قـدرات دول املنطقـة علـى                املساعد  )ح(  

 مـن   ٧ و   ٣  و ١، عالوة على التدابري املفروضـة يف الفقـرات          تيسري تنفيذ حظر توريد األسلحة    
  ؛)٢٠٠٨ (١٨٤٤القرار 

سـتة أشـهر   تزويد اجمللس، عن طريق اللجنة، بإحاطة منتصف املدة يف غضون          )ط(  
  يق، وتقدمي تقارير مرحلية إىل اللجنة شهريا؛ من تاريخ إنشاء الفر

 يومـا قبـل انتـهاء      ١٥، عن طريق اللجنة، ويف موعد غايتـه         جملس األمن تزويد    )ي(  
  ؛ اجمللسكي ينظر فيه يغطي مجيع املهام املبينة أعاله والية فريق الرصد، بتقرير هنائي 

 الالزمة لـدعم أعمـال       إىل األمني العام أن يضع الترتيبات املالية       يطلب كذلك   - ٤  
  فريق الرصد؛

ــد   - ٥   ــد تأكيــ ــرات  يعيــ ــا ورد يف الفقــ ــرار  ١٠ و ٨ و ٧ و ٥ و ٤ مــ ــن القــ  مــ
  ؛)٢٠٠٣( ١٥١٩

 إىل اللجنة أن تقوم، وفقا لواليتها وبالتـشاور مـع فريـق الرصـد وغـريه                 يطلب  - ٦  
 الرصـد املؤرخـة     ، بالنظر يف التوصيات الواردة يف تقارير فريـق        املعنيةمن كيانات األمم املتحدة     

ــسان٥ ــل و / نيــــ ــشرين األول١٦أبريــــ ــوبر / تــــ ــوز١٧ و ٢٠٠٦أكتــــ ــه / متــــ   ٢٠٠٧يوليــــ
ــانون األول١٠ و ٢٠٠٨أبريـــل /اننيـــس ٢٤و  تقـــدم إىل اجمللـــس  وأن، ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـ

 لـــه، عـــالوة علـــى توصـــيات بـــشأن طـــرق حتـــسني تنفيـــذ حظـــر توريـــد األســـلحة واالمتثـــال 
ملواجهــــــة ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤ر  مــــــن القــــــرا٧و  ٣ و ١املفروضــــــة يف الفقــــــرات  التــــــدابري
  االنتهاكات؛ استمرار
  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٧  
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