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  )٢٠٠٩ (١٨٦٣القرار     
ــاينكــانون ١٦ املعقــودة يف ٦٠٦٨الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته         / الث

  ٢٠٠٩ يناير
  

  ،إن جملس األمن  
ــشري   ــة باحلالــــ   إذ يــ ــسابقة املتعلقــ ــه الــ ــرار    إىل قراراتــ ــة القــ ــصومال، وخباصــ ة يف الــ
 ١٤٢٥والقــــــــرار ) ٢٠٠١ (١٣٥٦والقــــــــرار ) ١٩٩٢ (٧٥١والقــــــــرار ) ١٩٩٢( ٧٣٣

) ٢٠٠٧ (١٧٤٤والقــــرار ) ٢٠٠٦ (١٧٢٥والقــــرار ) ٢٠٠٣ (١٥١٩والقــــرار ) ٢٠٠٢(
ــرار  ــرار ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢والقــ ــرار ) ٢٠٠٨ (١٨٠١والقــ ــرار ) ٢٠٠٨ (١٨١١والقــ والقــ
وإىل بيانــات رئيــسه، وخباصــة البيانــات املؤرخــة  ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤والقــرار ) ٢٠٠٨ (١٨١٤
ــوز ١٣ ــه /متـــــ ــانون األ٢٢و ) S/PRST/2006/31 (٢٠٠٦يوليـــــ ــسمرب /ول كـــــ  ٢٠٠٦ديـــــ

)S/PRST/2006/59 ( ــسان٣٠و ــل / ني ــران١٤و ) S/PRST/2007/13 (٢٠٠٧أبري ــه / حزي يوني
٢٠٠٧) S/PRST/2007/19 ( ٢٠٠٧ديــــــــسمرب / كــــــــانون األول١٩و) S/PRST/2007/49 (

  ، )S/PRST/2008/33 (٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ٤ و
   الصومال،  تأكيد التزامه بإجياد تسوية شاملة ودائمة للحالة يفيكرر وإذ  
مته اإلقليميــــة واســــتقالله   احترامــــه لــــسيادة الــــصومال وســــال   تأكيــــد وإذ يعيــــد  
  ووحدته، السياسي
 أن اتفاق جيبويت للسالم يشكل أسـاس أي تـسوية للـرتاع يف              وإذ يعيد كذلك تأكيد     

،  يف هنايـة املطـاف      أمهية التوصل، من خالل عملية سياسية تشمل اجلميع        وإذ يؤكد الصومال،  
   عريضة القاعدة،نيابيةامة مؤسسات إىل إق

 باملبادئ التوجيهيـة الـيت وافقـت عليهـا أطـراف اتفـاق جيبـويت للـسالم يف                   يرحب وإذ  
  ،ة تشكيل حكومة وحدة وبرملان جامع، وخباص٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٥
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،  معـــــززةيف عمليـــــة سياســـــيةأن تـــــسهم مجيـــــع األطـــــراف  ضـــــرورة وإذ يـــــدرك  
بااللتزامــات املنوطــة هبــا مالية يف اتفــاق جيبــويت للــسالم إىل الوفــاء األطــراف الــصو يــدعو وإذ

مبا طلبته األطراف من أن تأذن األمـم املتحـدة بتـشكيل    وإذ حييط علما االتفاق،  ذلكمبوجب  
  قوة دولية لتحقيق االستقرار وأن جيري نشر تلك القوة،

 إىل حتقيــق ســالم  بإســهام بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال يف الــسعي وإذ يرحــب  
حكــوميت أوغنــدا وبورونــدي اللتــزام  عــن تقــديرهإذ يعــرب وواســتقرار دائمــني يف الــصومال، 

 أمهيـة   وإذ يؤكد أي أعمال عدائية ضد بعثة االحتاد األفريقي،        وإذ يدين   يف الصومال،   املستمر  
  إعادة تشكيل قوات األمن الصومالية وتدريبها،

داعي إىل إقامـة شـراكة بـني األطـراف الـصومالية       بـاقتراح األمـني العـام الـ    وإذ يرحـب   
ــامج          ــن أجــل وضــع برن ــيني آخــرين م ــي وشــركاء دول ــة االحتــاد األفريق ــم املتحــدة وبعث واألم

  بناء القدرة األمنية الصومالية،على للمساعدة 
ــة اإلنــسانيةإزاء وإذ يكــرر اإلعــراب عــن قلقــه البــالغ       يف الــصومال،  املتفاقمــةاحلال
احلاليـة ويف مـا قـد    لدول األعـضاء أن تـسهم يف النـداءات اإلنـسانية املوحـدة              مجيع ا  يناشد وإذ

  ،يوجه مستقبال من تلك النداءات
يف الرتاع الدائر يف الصومال، جرائم خطـرية يف حـق املـدنيني،             ترتكب   بأنه   وإذ يسلم   

   أمهية حماربة اإلفالت من العقاب،وإذ يعيد تأكيد
 ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٠فريقــي املــؤرخ  ببيــان االحتــاد األعلمــاوإذ حيــيط   

 اللـذين دعـا فيهمـا       ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢وببالغه الواقـع يف مخـس نقـاط املـؤرخ           
جملس األمن والسالم التابع لالحتاد األفريقي إىل تـشكيل قـوة مؤقتـة لتحقيـق االسـتقرار توطئـة                    

  ، تابعة لألمم املتحدةسالمالفظ حلإلنشاء عملية 
 أن احلالـة يف الـصومال تـشكل خطـرا يهـدد الـسالم واألمـن الـدوليني         بـت لديـه   وقد ث   

  املنطقة،  يف
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
مواصـــــلة بعثتـــــه يف الـــــصومال حـــــىت االحتـــــاد األفريقـــــي بقـــــرار  يرحـــــب  - ١  

نـــشر بعثتـــه يف  إىل االحتـــاد األفريقـــي أن يواصـــل عمليـــة  ويطلـــب، ٢٠٠٩مـــارس /آذار ١٦
الصومال وأن يعزز تلك العملية مبا يساعد على الوصول إىل قوام القوات املقـرر أصـال للبعثـة،                  

ــى    ٨ ٠٠٠وهــو  ــة عل ــدرة البعث ــذلك ق ــزداد ب ــرد، لت ــشآت  االضــطالع ب ف ــة املن ــها ومحاي واليت
  الرئيسية يف مقديشيو ومن بينها املطار وامليناء واملناطق االستراتيجية األخرى؛
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بعثــة يف مبواصــلة  جتديــد اإلذن للــدول األعــضاء يف االحتــاد األفريقــي     يقــرر  - ٢  
الــصومال لفتــرة تــصل إىل ســتة أشــهر مــن تــاريخ هــذا القــرار، ُيــؤذن هلــا باختــاذ مجيــع التــدابري    

 بوجه خـاص،    ويشدد،  )٢٠٠٧ (١٧٧٢ من القرار    ٩الالزمة لتنفيذ الوالية احملددة يف الفقرة       
اد األفريقـي يف الـصومال اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لتـأمني اهلياكـل                  على أنه جيوز لبعثـة االحتـ      

األساسية الرئيسية وللمـسامهة، حـسب الطلـب ويف حـدود قـدراهتا، يف هتيئـة الظـروف األمنيـة                    
  الالزمة لتقدمي املساعدة اإلنسانية؛

األطـراف الـصومالية وحلفاءهـا إىل التقيـد مببـادئ اتفـاق جيبـويت            مجيـع    يدعو  - ٣  
ــةللــسالم، ووقــف األعمــال   ــة وصــول أفــراد الــشؤون  العمــل دون إبطــاء علــى  ، والعدائي كفال

أعمـال املواجهـة   مجيـع  اإلنسانية واملساعدة اإلنسانية دون عوائق إىل الشعب الصومايل، وإهنـاء        
االسـتعانة  ، و  بـصورة دائمـة    النارإطالق  وقف  ل آليات    إقامة املسلحة، والتوصل إىل اتفاق بشأن    

 إىل األمـني العـام      ويطلـب األمنية املشتركة حلل املنازعات املتعلقة باملـسائل العـسكرية؛          اللجنة  ب
 تحسني تنفيذ اتفاق جيبويت، مبا يف ذلـك خيـار عقـد مـؤمتر             الكفيلة ب سبل  الأن يقدم تقريرا عن     

  ؛يضم اجلهات الفاعلة احمللية واإلقليمية والدولية دويل سالم
ة لألمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف الــصومال  عــن اعتزامــه إنــشاء عمليــيعــرب  - ٤  

بصفتها قـوة متابعـة لبعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال، رهنـا بـصدور قـرار آخـر عـن جملـس                          
  ؛٢٠٠٩يونيه / حزيران١األمن حبلول 

، تقريـرا عـن     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٥أن يقدم حبلول     إىل األمني العام     يطلب  - ٥  
ألمــم املتحــدة يتــضمن معلومــات عــن تطــورات احلالــة يف  إنــشاء عمليــة حلفــظ الــسالم تابعــة ل 

الــصومال، وعــن التقــدم احملــرز صــوب نــشر بعثــة االحتــاد األفريقــي بالكامــل وتعزيزهــا توطئــة    
لالنتقال إىل عملية حفظ سالم تابعـة لألمـم املتحـدة، وعـن التقـدم احملـرز يف العمليـة الـسياسية                      

جملـس األمـن يف التقيـيم الـذي سـيجريه قبـل             والظروف األمنية علـى أرض الواقـع، ليهتـدي بـه            
  ؛ أعاله وللتعجيل بالنشر٤اختاذ القرار املشار إليه يف الفقرة 

أن يقــدم يف تقريــره توصــيات بــشأن واليــة   إىل األمــني العــام يطلــب كــذلك  - ٦  
عمليــة حفــظ الــسالم التابعــة لألمــم املتحــدة تراعــى فيهــا املهــام التاليــة يف مقديــشيو واملنــاطق     

  :هبا طةاحملي
 تــأمني  ممــا يــشملتيــسري تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية وحتــسني وســائل إيــصاهلا    )أ(  

األساسية الرئيسية لألنشطة اإلنـسانية وإقامـة اتـصال مـع مجيـع أطـراف اتفـاق جيبـويت                   ياكل  اهل
ــه    ــصلة ب ــة املت ــات الالحق ــسالم واالتفاق ــسري  ،لل ــشردين    وتي ــسانية إىل امل ــساعدة اإلن ــصال امل إي

   واألطفال وغريهم من املتضررين؛والالجئني
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ــشاركني يف         )ب(   ــة امل ــن ومحاي ــرور اآلم ــة احلركــة وامل ــة حري ــى كفال ــساعدة عل امل
ية ومحايـة مؤسـسات حكومـة الوحـدة الـيت           رئيـس الاهلياكـل الـسياسية     العملية الـسياسية وتـأمني      

  ستشكل مستقبالً ومدها باملساعدة إلعانتها على أداء مهامها؛
مبوجـب اتفـاق    العدائيـة   حدود قدراهتا، برصد تنفيذ وقف األعمال       القيام، يف     )ج(  

جيبـويت للـسالم وأي ترتيبـات الحقـة لوقـف إطــالق النـار والترتيبـات األمنيـة املـشتركة املتفــق          
عليها يف إطار اللجنة األمنية املشتركة، وإقامـة اتـصال مـع اللجنـة املـذكورة ومـدها باملـساعدة                    

 وتـوفري الـدعم   ومن بينـها التحقيـق يف انتـهاكات وقـف إطـالق النـار          الفنية يف تنفيذها ملهامها،     
لعملية رصد التداول غري املشروع لألسلحة الصغرية وذلك مبوافاة فريق الرصد بأي معلومـات              

  يف هذا الصدد؛ 
فقهـا  محايـة أفرادهـا ومرا     و ضمان أمن موظفي األمم املتحدة وحرية حركتـهم         )د(  

  ؛ومنشآهتا ومعداهتا ومهامها
 ، مع الشركاء من اجلهات املاحنة اإلقليمية والدولية واألطـراف األخـرى           القيام  )هـ(  

 يف دعـم عمليـة إعـادة تـشكيل قـوات األمـن الـصومالية اجلامعـة الـيت                     باملـساعدة  ،املهتمة باألمر 
  تشمل القوات العسكرية والشرطة وجهاز القضاء، وتدريبها بفعالية؛

تظـــل ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢ مـــن القـــرار ١٢ و ١١ أن أحكـــام الفقـــرتني يؤكــد   - ٧  
  ؛سارية

 إىل األمني العام أن ينشئ صـندوقاً اسـتئمانياً لتـوفري الـدعم املـايل لبعثـة              يطلب  - ٨  
  وأن يساعد على إعـادة تـشكيل وتـدريب         ،لألمم املتحدة تابعة  االحتاد األفريقي حلني نشر بعثة      

مــن القــرار  ) ج (٤فقــرة ليــه ال قــوات األمــن الــصومالية اجلامعــة حــسبما تــنص ع     واســتبقاء
ــضا  ؛ )٢٠٠٧( ١٧٤٤ ــؤمتراً      ويطلــب أي ــت ممكــن م ــرب وق ــد يف أق ــام أن يعق إىل األمــني الع

 إىل االحتـاد    ويطلـب كـذلك   للماحنني التماساً للتربعات مـن أجـل هـذا الـصندوق االسـتئماين؛              
ت األفريقــي أن يقــدم إىل هــذا الــصندوق االســتئماين، بعــد التــشاور مــع األمــني العــام، الطلبــا   

 ويـشري يف الوقـت      ، بالدول األعـضاء أن تتـربع للـصندوق االسـتئماين          ويهيباملتعلقة بامليزانية؛   
ــات ث      ــرام ترتيبـ ــن إبـ ــع مـ ــصندوق ال مينـ ــود الـ ــسه إىل أن وجـ ــة    نفـ ــا لبعثـ ــرة دعمـ ــة مباشـ نائيـ

  األفريقي؛ االحتاد
هتيئــة الظــروف للممثــل اخلــاص لألمــني العــام ملواصــلة إحــراز  ضــرورة  يؤكــد  - ٩  

  يف العملية السياسية؛تقدم 
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 كـــانون ١٩ بالتوصـــيات الـــواردة يف رســـالة األمـــني العـــام املؤرخـــة يرحـــب  - ١٠  
 إىل أن ويـــشري؛ )S/2008/804( بـــشأن تعزيـــز بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي ٢٠٠٨ديـــسمرب /األول

التعـاون   وأن    تقع على عاتق جملس األمـن      املسؤولية الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني      
إىل أنـه    ويـشري كـذلك   ملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ميكن أن يعزز األمـن اجلمـاعي؛            مع ا 

إىل التخطيط إلمكانيـة نـشر عمليـة حفـظ سـالم تابعـة لألمـم                ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢دعا يف القرار    
بـأن اهلـدف   ) ٢٠٠٧ (١٧٤٤املتحدة حتل حمل بعثة االحتـاد األفريقـي وأحـاط علمـا يف القـرار           

ألفريقي هو أن تسهم يف حتقيق االستقرار يف مرحلة أوىل ميكـن أن تفـضي إىل         من بعثة االحتاد ا   
 يف هـذا الـصدد بـاقتراح األمـني العـام الـداعي إىل               ويرحـب إنشاء عملية تابعـة لألمـم املتحـدة؛         

القيام على الفور مبد بعثة االحتاد األفريقي بتعزيزات عينية، عـن طريـق نقـل أصـول بعثـة األمـم                     
 إىل األمـني العـام أن يقـوم،         ويطلـب يا وإريتريا إليها بعد تصفية البعثة األخرية؛        املتحدة يف إثيوب  

يف إطــار الــسعي إىل إدمــاج قــوات بعثــة االحتــاد األفريقــي يف عمليــة حفــظ ســالم تابعــة لألمــم   
املتحدة، بتزويد بعثة االحتاد األفريقي مبجموعة من عناصر الدعم اللوجسيت الذي توفره األمـم              

ــشمل  ــدة تــ ــرتني    املتحــ ــا يف الفقــ ــوارد بياهنــ ــدمات الــ ــدات واخلــ ــه  ٨ و ٧ املعــ ــن اقتراحــ  مــ
)S/2008/804(      ــك حــىت ــة، وذل ــوال إىل البعث ــل األم ــشمل حتوي ــها ال ت ــران١، لكن ــه / حزي يوني

   ؛ أعاله، أيهما أسبق٣ أو حلني صدور القرار املشار إليه يف الفقرة ٢٠٠٩
ساعدة املشار إليهـا يف الفقـرة       على تقدمي امل  يشرف   إىل األمني العام أن      يطلب  - ١١  

 كـــانون ٣٠ إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم يف موعـــد ال يتجـــاوز ويطلـــب كـــذلك ، أعـــاله١٠
بعـد ذلـك،    جملـس األمـن   يوايف وأن   املقدمة بالضبط، املعدات واخلدمات   يناير تقريرا عن    /الثاين
   واخلدمات؛املعداتتقرير عن التقدم احملرز يف تقدمي تلك ب ،يوما ٣٠كل 

 إىل بعثة االحتاد األفريقي كفالة أن تستخدم مجيع املعـدات واخلـدمات             يطلب  - ١٢  
اليت توفرها األمم املتحـدة عمـال هبـذا القـرار علـى حنـو يتـسم بالـشفافية والفعاليـة يف األغـراض                 
املقــررة، ويطلــب كــذلك إىل البعثــة أن تبلــغ األمــني العــام عــن حالــة اســتخدام تلــك املعــدات    

بطريقـة تــبني تفاصـيلها يف مــذكرة تفــاهم تـربم بــني األمـم املتحــدة واالحتــاد     واخلـدمات وذلــك  
  األفريقي استنادا إىل إجراءات الرقابة الداخلية املناسبة؛

ــه مــن جهــود   دعم  إىل األمــني العــام أن يــ يطلــب  - ١٣   االحتــاد األفريقــي فيمــا يبذل
دعـم   ،يف أديـس أبابـا    خـالل فريـق خمططـي األمانـة العامـة           لتشكيل القوات، وأن يواصـل، مـن        

التعـاون الوثيـق   يف ظـل   ،وأن يواصـل االحتاد األفريقي يف أعمال التخطـيط واالسـتعداد للنـشر،        
ــة       مــع االحتــاد األفريقــي، التخطــيط لترتيبــات تكــوين القــوات والترتيبــات اللوجــستية واإلداري

حفـظ سـالم    إىل عمليـة    واملالية وغريها من الترتيبات الالزمة لالنتقال من بعثة االحتاد األفريقي           
  ؛تابعة لألمم املتحدة
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الدول األعضاء أن تسهم يف بعثة االحتـاد األفريقـي بـاألفراد واملعـدات       ب هيبي  - ١٤  
 وثيـق مـع االحتـاد       علـى حنـو    الـدول األعـضاء علـى أن تتعـاون           ويـشجع وغري ذلك من املوارد،     

  حنة األخرى حتقيقاً هلذه الغاية؛األفريقي واألمم املتحدة والبلدان املسامهة بقوات واجلهات املا
 جبميــع األطــراف أن تتعــاون متامــاً يف نــشر بعثــة االحتــاد األفريقــي ويف  يهيــب  - ١٥  

وظفي االحتــاد األفريقــي واألمــم ملـ ركــة احلمــن وحريــة األسالمة والـ عملياهتـا، وخاصــة بــضمان  
  املتحدة ومن يرتبط هبما من أفراد يف مجيع أحناء الصومال؛

ــب  - ١٦   ــصومال،        إىليطل ــه اخلــاص يف ال ــن خــالل ممثل ــوم، م ــام أن يق ــني الع  األم
بتنسيق مجيع أنشطة منظومـة األمـم املتحـدة يف الـصومال، وأن يبـذل املـساعي احلميـدة ويـوفر                     
الدعم السياسي للجهود الرامية إىل إرساء سالم واستقرار دائمـني يف الـصومال، ويعبـئ مـوارد            

 الفوري والتنمية االقتصادية الطويلة األجـل يف الـصومال؛   ودعم اجملتمع الدويل ألغراض التعايف 
 أن يواصــل مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال وفريــق األمــم املتحــدة القطــري  ويقــرر

العمل على حتقيق سالم واستقرار دائمني يف الصومال من خـالل تنفيـذ اتفـاق جيبـويت للـسالم             
يـشرع فـورا يف وضـع     إىل األمـني العـام أن   بويطلـ وتيسري تنسيق الدعم الدويل هلذه اجلهـود؛      

  نشر مكاتب األمم املتحدة ووكاالهتا يف الصومال؛ل خطة احتياطية حتسبا
ــأن يطالــب  - ١٧   ــذ ب ــة تنب ــة  دول املنطق ــسهم يف زعزعــة  ميكــنأي عمــل كاف  أن ي

 االستقرار يف الصومال أو يف منطقة القـرن األفريقـي، ويكـرر تأكيـد اعتزامـه اختـاذ تـدابري ضـد          
مــن حيــاولون منــع االضــطالع بعمليــة سياســية ســلمية أو عرقلتــها أو مــن يهــددون بــالقوة           

  املشاركني يف العملية السياسية أو من يقوضون االستقرار يف الصومال أو يف املنطقة؛
 بالدول األعضاء أن تسهم يف النـداءات اإلنـسانية املوحـدة الراهنـة ويف               يهيب  - ١٨  

   النداءات؛يوجه مستقبال من تلكقد ما 
ــه يعيــد تأكيــد  - ١٩   ــاملرأة ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قرارات املــتعلقني ب

املــــتعلقني حبمايــــة املــــدنيني يف   ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤والــــسالم واألمــــن و  
 أن مجيع األطراف واجلماعات املسلحة يف الصومال عليهـا مـسؤولية       ويؤكدالرتاعات املسلحة   

 حلماية السكان املدنيني يف البلد مبا يتـسق مـع القـانون اإلنـساين الـدويل                 اختاذ اخلطوات املناسبة  
والقوانني الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان والالجـئني الـدوليني، وذلـك، بوجـه خـاص، بتجنـب                 

  اهلجمات العشوائية على املناطق املأهولة بالسكان؛
اع املـسلح، ويـشري     املتعلق باألطفال والرت  ) ٢٠٠٠ (١٥٣٩ قراره   يعيد تأكيد   - ٢٠  

إىل االستنتاجات الالحقة له الـيت خلـص إليهـا الفريـق العامـل املعـين باألطفـال والـرتاع املـسلح                      
  ؛)S/AC.51/2007/14(التابع جمللس األمن فيما يتصل بأطراف الرتاع املسلح يف الصومال 
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  باألطراف الصومالية أن حترز مزيدا من التقـدم يف تـشكيل قـوات أمـن               يهيب  - ٢١  
  انتقالية مشتركة تتوىل يف هناية املطاف املسؤولية الكاملة عن توفري األمن يف الصومال؛

 إىل األمني العام أن يوافيه على وجـه االسـتعجال مبعلومـات عـن تنفيـذ         يطلب  - ٢٢  
 علـى   خططه ملساعدة احلكومة االحتادية االنتقاليـة والتحـالف مـن أجـل إعـادة حتريـر الـصومال                 

باالشـتراك مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،            ممثلـه اخلـاص يف الـصومال و       مـن خـالل     القيام،  
وغريه من اجلهات املاحنة الدولية، والدول األعضاء، وبعثة االحتـاد األفريقـي حـسب االقتـضاء،            
بوضع وتنسيق استراتيجية متسقة وجمموعة تدابري متماسكة تتـصل بالقيـادة والـسيطرة وبتـوفري                

 أجل بناء قوات األمن االنتقالية املـشتركة والـشرطة يف الـصومال حبيـث               التدريب واملعدات من  
 كـانون  ١٩ املؤرخـة  رسـالته  فـرد حـسبما جـاء يف    ١٥ ٠٠٠تتألف مـن قـوام يتوقـع أن ينـاهز          

يتماشى مع توصيات اللجنة األمنية املـشتركة بـني احلكومـة            ومبا) S/2008/804(ديسمرب  /األول
 وتتعلـق كـذلك بـسيادة القـانون         ،من أجل إعادة حتريـر الـصومال      االحتادية االنتقالية والتحالف    

ومرافـــق الـــسجون وغـــري ذلـــك مـــن اجملـــاالت الرئيـــسية الـــيت حـــددهتا األطـــراف الـــصومالية،  
  بالدول األعضاء أن تسهم يف جمموعة التدابري هذه؛ ويهيب

الــدول األعــضاء، أن تــدعم، اســتجابة لرســالة األمــني العــام املؤرخــة    بيهيــب  - ٢٣  
ــسمرب /كــانون األول ١٩ ــاء    )S/2008/804 (٢٠٠٨دي ــصومالية وبن ــة ال ــز احلكوم ــة تعزي ، عملي

قدرهتا على املستوى االحتادي ومستوى الواليات واملستوى احمللي، ال سيما يف جماالت تطـوير              
املؤسسات وتنمية املوارد البشرية وإدارة املاليـة العامـة وعمليـات املـساءلة ودعـم جهـود تقـدمي                   

  اخلدمات؛
 ٢٠٠٨ ديـــسمرب/ كـــانون األول١٩ني العـــام املـــؤرخ اقتراح األمـــبـــ يرحـــب  - ٢٤ 

)S/2008/804 (   ،الــذي يــدعو إىل أن تنــشأ، داخــل مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال
 تـــدريب الـــشرطة والعـــسكريني والتخطـــيط ألنـــشطة نـــزع الـــسالح قـــدرة مكرســـة ألنـــشطة

 تــضم ،قبال وأنــشطة إصــالح قطــاع األمــنوالتــسريح وإعــادة اإلدمــاج الــيت سيــضطلع هبــا مــست
 االت باإلضافة إىل عنصرين خمتصني بسيادة القانون والسجون؛اجمل  تلكخربات يف

  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٥  
  


