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  )٢٠٠٩ (١٨٧٢القرار     
  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٦ املعقودة يف ٦١٢٧الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
  ة يف الصومال،املتعلقة باحلالوبيانات رئيسه قراراته السابقة مجيع  إىل إذ يشري  
بـــشأن املـــرأة والـــسالم ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥إىل قراريـــه وإذ يـــشري   

بــشأن محايــة املــدنيني يف الرتاعــات     )٢٠٠٦ (١٧٣٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ وقراريــه ،مــنواأل
  بشأن األطفال والرتاع املسلح، ) ٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٤ (١٥٢٩ وقراريه ،املسلحة
مته اإلقليميــــة واســــتقالله   احترامــــه لــــسيادة الــــصومال وســــال   تأكيــــد وإذ يعيــــد  
  ووحدته، السياسي
   تسوية شاملة ودائمة للحالة يف الصومال،  التزامه بإجياديكرر تأكيد وإذ  
لـرتاع يف الـصومال،   لفـض ا سـاس  األ أن اتفاق جيبويت يشكل     وإذ يعيد كذلك تأكيد     

 عريـضة القاعـدة، مـن خـالل عمليـة           نيابيـة إىل إقامـة مؤسـسات        أمهية التوصل  علىشدد  وإذ ي 
   يف هناية املطاف،سياسية تشمل اجلميع

الربملـان االحتـادي االنتقـايل بانتخـاب شـيخ شـريف            يف هـذا الـصدد بقيـام         يرحب وإذ  
وبتعـيني جملـس جديـد لـوزراء الوحـدة الحقـا يف إطـار احلكومـة         شيخ أمحـد رئيـسا للـصومال،      

  االحتادية االنتقالية ونقله إىل مقديشو،
سالم جهـــود إحـــالل الـــبإســـهام بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف الـــصومال يف يـــشيد وإذ   

حكوميت أوغندا وبورونـدي    ملواصلة   عن تقديره  يعرب   وإذالصومال،  دائمني يف   الستقرار  االو
أي أعمـال عدائيـة ضـد       وإذ يـدين    مسامهتهما بقـوات يف بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال،              

  احلكومة االحتادية االنتقالية،بعثة االحتاد األفريقي و
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 ويعيـد تأكيـد     اهللا  على املمثل اخلـاص لألمـني العـام، الـسيد أمحـدو ولـد عبـد                وإذ يثين   
  دعمه القوي جلهوده،

ــشدد    ــة علــىوإذ ي ــها وجتهيزهــا    أمهي ــصومالية وتدريب ــوات األمــن ال ــشكيل ق  إعــادة ت
واحلفاظ على عناصرها، ملا يتسم به ذلك من أمهيـة حيويـة يف حتقيـق اسـتقرار طويـل األمـد يف                    

ن طريـق    بتركيز الرئيس شيخ شريف شيخ أمحد على إحالل الـسالم عـ            يرحب وإذالصومال،  
  تعزيز قطاع األمن، باعتبار ذلك أولوية قصوى حلكومته، 

ما يساوره مـن قلـق بـالغ إزاء جتـدد القتـال يف الـصومال ويعيـد           ع يكرر اإلعراب وإذ    
  تأكيد دعمه للحكومة االحتادية االنتقالية،

يف الـــصومال،  احلالـــة اإلنـــسانيةتفـــاقم إزاء  عـــن قلقـــه البـــالغوإذ يكـــرر اإلعـــراب   
ــ وإذ يف الوقـــت احلاضـــر النـــداءات اإلنـــسانية املوحـــدة لبيـــة  مجيـــع الـــدول األعـــضاء تديناشـ
  املستقبل، ويف

ــة اإلنــسانية يف الــصومال    وإذ يــدرك    التــزام احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة مبعاجلــة احلال
   على مواصلة العمل مع األمم املتحدة من أجل بناء قدرة مؤسساهتا هلذه الغاية، ويشجعها
الرتكــاب جــرائم خطــرية يف حــق املــدنيني ومــوظفي املــساعدة   ب عــن قلقــهيعــروإذ   

 أمهيـة   وإذ يعيـد تأكيـد    ،  اإلنسانية، مبا فيها القتل والتشويه، يف سياق الرتاع الدائر يف الصومال          
  حماربة اإلفالت من العقاب،

ــراره  إىلوإذ يـــشري    ــد   ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤قـ ــدابري ضـ ــه تـ الـــذي فـــرض اجمللـــس مبوجبـ
ــات أو ــن       ا الكيان ــسالم أو األم ــدد ال ــال هت ــشاركون يف أعم ــذين حــددوا بوصــفهم ي ــراد ال ألف

أو يقدمون الدعم لتلك األعمال، أو ينتهكون احلظر املفـروض علـى            االستقرار يف الصومال     أو
  توريد األسلحة أو يعرقلون إيصال املساعدة اإلنسانية إىل الصومال، 

 يـساهم يف قيـام مـشكلة القرصـنة          أن استمرار عدم االسـتقرار يف الـصومال       وإذ يدرك     
 ضـرورة اسـتجابة اجملتمـع    علـى يشدد إذ ووالسطو املسلح يف البحر قبالة السواحل الصومالية،        

ــة،     ــشاملة للتــصدي للقرصــنة وأســباهبا الدفين ــدويل ال ــذهلا جمموعــة   ويرحــبال ــاجلهود الــيت تب  ب
ــدول      ــصومالية، وال ــسواحل ال ــة ال ــة مبكافحــة القرصــنة قبال ــصال املعني ــة  االت  واملنظمــات الدولي

  واملنظمات اإلقليمية، 
وبالتوصــيات الــيت وردت فيــه بــشأن ) S/2009/210(بتقريــر األمــني العــام وإذ يرحــب   

مواصلة احلكومة االحتادية االنتقالية الصومالية العمل، بدعم من اجملتمع الدويل، علـى املـسارين              
  السياسي واألمين ومسار االنتعاش، 
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ــرر    ــةوإذ يقـ ــسل  أن احلالـ ــدد الـ ــرا يهـ ــشكل خطـ ــصومال تـ ــدوليني   يف الـ ــن الـ م واألمـ
  املنطقة،  يف

   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
  

يف هــذا  يرحــب مجيــع األطــراف الــصومالية إىل دعــم اتفــاق جيبــويت، ويــدعو  - ١  
  الصدد بدعوة شيخ شريف شيخ أمحد كل مجاعات املعارضة إىل دعم هذه العملية؛

 األمني العام أن يعمل مع اجملتمع الدويل، من أجل تيسري املـصاحلة،          إىليطلب    - ٢  
  عن طريق ممثله اخلاص املعين بالصومال؛ 

 األمــني العــام أن يــدرج يف تقريــره القــادم توصــيات بــشأن الــسبل  إىليطلــب   - ٣  
  الكفيلة بتعزيز عملية جيبويت للسالم؛

مجيـع األطـراف باختـاذ التـدابري املناسـبة الـيت             األمهية احلامسـة لقيـام       علىيشدد    - ٤  
ــدون        ــصومايل ب ــشعب ال ــسانية إىل ال ــة اإلن ــساعدة واملعون ــأخري، وصــول امل ــل، دون أي ت تكف

  عوائق؛
 إىل وقـف مجيـع األعمـال العدائيـة، وأعمـال            ويدعو جتدد القتال مؤخرا     يدين  - ٥  

  دية االنتقالية؛املواجهة املسلحة واجلهود الرامية إىل تقويض احلكومة االحتا
 أن أمن الـصومال علـى املـدى البعيـد يتوقـف علـى قيـام احلكومـة                   علىيشدد    - ٦  

االحتادية االنتقالية بإنشاء قوة لألمن الوطين وقوة للشرطة الـصومالية، يف إطـار اتفـاق جيبـويت،           
  ومتشيا مع استراتيجية أمنية وطنية؛

ــب  - ٧   ــذي    يرحــ ــصومال الــ ــين بالــ ــدويل املعــ ــاملؤمتر الــ ــسل   بــ ــد يف بروكــ ُعقــ
ــسان ٢٣ يف ــل /ني ــة االحتــاد األفريقــي     ٢٠٠٩أبري ــصومالية وبعث ــة ال  دعمــا للمؤســسات األمني
  الصومال؛ يف

 الدول األعضاء واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات الدوليـة علـى املـسامهة               حيث  - ٨  
ساعدة بسخاء يف صندوق األمم املتحدة االستئماين للمؤسسات األمنيـة الـصومالية، وتقـدمي املـ      

 مـن   ١٢و  ) ب (١١التقنية لتدريب القوات األمنية الـصومالية وجتهيزهـا، مبـا يتفـق والفقـرتني               
  ؛)٢٠٠٧ (١٧٧٢القرار 

 األمـــني العـــام مواصـــلة تقـــدمي املـــساعدة إىل احلكومـــة االحتاديـــة  إىليطلـــب   - ٩  
الـصومالية وقـوة    االنتقالية يف سـياق إقامـة املؤسـسات األمنيـة االنتقاليـة، مبـا فيهـا قـوة الـشرطة                     

 العــام دعــم احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة يف وضــع إىل األمــنيويطلــب كــذلك األمــن الــوطين، 
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 الـسالح  نـزع استراتيجية أمنية وطنية تشمل خططا ملكافحة االجتار غري املـشروع باألسـلحة، و   
  والتسريح وإعادة اإلدماج، وقدرات يف جمال العدالة واإلصالحيات؛ 

 احلكومة االحتادية االنتقالية إىل أن تضع، يف سياق االستراتيجية األمنيـة            يدعو  - ١٠  
الوطنيــة املــذكورة أعــاله، اإلطــار القــانوين والــسياسي العــام الــذي حيكــم عمــل قواهتــا األمنيــة، 

يف ذلك آليات احلوكمة والفرز واإلشـراف لـضمان احتـرام سـيادة القـانون ومحايـة حقـوق                    مبا
  اإلنسان؛
 إعالن النوايا الذي أصدره بشأن إنـشاء عمليـة حلفـظ الـسالم تابعـة                إىليشري    - ١١  

  ؛ )٢٠٠٩ (١٨٦٣لألمم املتحدة على النحو الوارد يف القرار 
أن أي قــرار بنــشر مثــل هــذه العمليــة ســيأخذ يف االعتبــار، يف مجلــة    يالحــظ   - ١٢  

  ؛)S/2009/210(أمور، الظروف املبينة يف تقرير األمني العام 
 إىل  ٨٢ األمني العام أن يتخذ اإلجـراءات احملـددة يف الفقـرات مـن               إىلب  يطل  - ١٣  

 من تقريره، رهنـا بتـوافر الـشروط احملـددة يف تقريـره، وأن يقـدم تقريـرا عـن التقـدم احملـرز                         ٨٦
؛ ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٣١، وتقريــرا آخــر حبلــول ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول٣٠حبلــول 

  ؛ويعرب عن اعتزامه استعراض احلالة
، واليت  )١٩٩٢ (٧٣٣ من القرار    ٥ أن التدابري املفروضة مبوجب الفقرة       يؤكد  - ١٤  

ال تسري على املـساعدة     ) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ من القرار    ٢ و   ١ترد مبزيد من التفصيل يف الفقرتني       
مـــن ) ب (١١وفقـــا للفقـــرة احلكومـــة االحتاديـــة االنتقاليـــة الفنيـــة واإلمـــدادات الـــيت تقـــدم إىل 

 وذلـك مبـا يتفـق مـع         ،ألغـراض تطـوير مؤسـسات القطـاع األمـين فيهـا           ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢ القرار
  ؛)٢٠٠٧ (١٧٧٢ من القرار ١٢ يف الفقرة املبنيعملية جيبويت للسالم ورهنا بإجراء اإلخطار 

ــب  - ١٥   ــصومال       يطل ــشرها يف ال ــيت ن ــة ال ــى البعث ــاء عل ــي اإلبق ــاد األفريق  إىل االحت
؛ )٢٠٠٧ (١٧٧٢ مـن القـرار      ٩و املـبني يف الفقـرة       وتعزيزها لكي تضطلع بواليتها، على النح     

 بـاجلهود الـيت يبـذهلا حلمايـة املطـار واملرفـأ وسـائر املنـاطق االسـتراتيجية يف مقديـشو؛                      ويرحب
احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة يف سـياق إنـشاء قـوة              تقـدمي املـساعدة إىل       علـى مواصـلة    ويشجعه

  األمن الوطين وقوة الشرطة الصومالية؛
 اإلذن للــدول األعــضاء يف االحتــاد األفريقــي باإلبقــاء علــى بعثــة االحتــاد  يقــرر  - ١٦  
   لالضطالع بواليتها القائمة؛٢٠١٠يناير / كانون الثاين٣١ يف الصومال حىت األفريقي
 األمني العام مواصـلة تقـدمي جمموعـة مـن عناصـر الـدعم اللوجـسيت              إىليطلب    ‐ ١٧  

ل تـشمل املعـدات واخلـدمات وال تـشمل حتويـل األمـوال،         إىل بعثة االحتاد األفريقي يف الـصوما      
ــالته    ــا ورد يف رسـ ــو مـ ــى حنـ ــىت  ) S/2009/60(علـ ــك حـ ــة، وذلـ ــاين ٣١إىل البعثـ ــانون الثـ /  كـ
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ــاير ــه     ويطلــب كــذلك ؛ ٢٠١٠ ين ــذين طلــب من ــرين الل ــدرج يف التقري ــام أن ي  إىل األمــني الع
   جمموعة عناصر الدعم هذه؛ أعاله آخر املعلومات املتعلقة بإرسال١٣تقدميهما يف الفقرة 

 إىل بعثـة االحتـاد األفريقـي كفالـة اسـتخدام مجيـع املعـدات واخلــدمات        يطلـب   - ١٨   
ــة حبيــث تلــيب األغــراض الــيت تقــدم        ــشفافية وفعالي ــدعم، ب املقدمــة يف إطــار جمموعــة عناصــر ال

يقــة  إىل االحتــاد األفريقــي أن يقــدم إىل األمــني العــام تقريــرا عــن طر ويطلــب كــذلكألجلــها، 
اسـتخدامها هلــذه املعـدات واخلــدمات وفقـا ملــذكرة التفـاهم املزمــع إبرامهـا بــني األمـم املتحــدة       

  واالحتاد األفريقي استنادا إىل إجراءات املراقبة الداخلية املالئمة؛
 إىل األمني العـام مواصـلة تقـدمي الـدعم الـتقين وإسـداء مـشورة اخلـرباء                   يطلب  - ١٩   

م به من عمليات التخطيط للبعثة ونـشرها عـن طريـق فرقـة التخطـيط             لالحتاد األفريقي فيما يقو   
  القائمة والتابعة لألمم املتحدة يف أديس أبابا؛

 الدول األعضاء واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات الدوليـة علـى اإلسـهام               حيث  - ٢٠   
ري يف بــسخاء يف صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين لبعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال ويــش 

الوقت ذاتـه إىل أن وجـود الـصندوق االسـتئماين ال مينـع االتفـاق علـى ترتيبـات ثنائيـة مباشـرة                        
  دعما هلذه البعثة؛ 

 إىل األمني العام القيام، عن طريق ممثله اخلاص املعين بالصومال ومكتـب             يطلب  - ٢١  
 يف الــصومال األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال، بتنــسيق مجيــع أنــشطة منظومــة األمــم املتحــدة  

تنسيقا فعاال ووضع هنج متكامل هلا، وبذل مساعيه احلميدة وتقدمي الـدعم الـسياسي إىل اجلهـود        
املبذولة إلحالل السالم واالسـتقرار الـدائمني يف الـصومال، وحـشد املـوارد والـدعم مـن اجملتمـع                    

  ة األجل؛  العاجل يف الصومال وكفالة تنميته االقتصادية الطويلاالنتعاشالدويل لتحقيق 
مع احلكومة االنتقالية االحتاديـة ، عـن طريـق          إىل األمني العام أن يعمل     يطلب  - ٢٢  

ممثله اخلاص للصومال ومكتب األمم املتحدة السياسي للصومال، من أجل تطوير قـدرهتا علـى               
معاجلة قضايا حقوق اإلنسان ودعم الفريق العامل املعين بالعدالة واملـصاحلة للتـصدي لإلفـالت             

  ن العقاب؛م
 إىل األمــني العــام تعجيــل النــشر املقتــرح يف مقديــشو لعناصــر مكتــب   يطلــب  - ٢٣   

فيهـا مكتـب    األمم املتحـدة الـسياسي للـصومال وسـائر مكاتـب األمـم املتحـدة ووكاالهتـا، مبـا                  
األمم املتحدة لدعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، وذلـك حـسب الظـروف األمنيـة، علـى             

  ؛)S/2009/210( يف تقريره النحو املبني
  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٤  

  


