
S/RES/1916 (2010)  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
19 March 2010 
 
 

 

 

10-28191 (A) 
*1028191* 

  )٢٠١٠ (١٩١٦القرار     
  ٢٠١٠مارس / آذار١٩ املعقودة يف ٦٢٨٩الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  إن جملس األمن،  
 ، وبـشأن إريتريـا    الـصومال  يف احلالـة  بشأن رئيسه وبيانات السابقة قراراته تأكيد يعيد إذ 

 واملعدات ألسلحةا من اإلمدادات مجيع على حظرا يفرض الذي ،)١٩٩٢ (٧٣٣ القرار سيما ال
 ،)“الــصومال إىل األســلحة توريــد حظــر ”بعبــارة فيمــا يلــي إليــه يــشار (الــصومال إىل العــسكرية
 ،)٢٠٠٥ (١٥٨٧ والقـــــــــرار ،)٢٠٠٤ (١٥٥٨ والقـــــــــرار ،)٢٠٠٣ (١٥١٩ والقـــــــــرار
 ،)٢٠٠٦ (١٧٢٤ والقـــــــــرار ،)٢٠٠٦ (١٦٧٦ والقـــــــــرار ،)٢٠٠٥ (١٦٣٠ والقـــــــــرار
 ،)٢٠٠٧ (١٧٧٢ والقـــــــــرار ،)٢٠٠٧ (١٧٦٦ والقـــــــــرار ،)٢٠٠٧ (١٧٤٤ والقـــــــــرار
 ،)٢٠٠٨ (١٨٤٤ والقـــــــــرار ،)٢٠٠٨ (١٨١١ والقـــــــــرار ،)٢٠٠٨ (١٨٠١ والقـــــــــرار

 ،)٢٠٠٩ (١٩٠٧ والقرار ،)٢٠٠٩ (١٨٦٢ والقرار ،)٢٠٠٨ (١٨٥٣ والقرار

 هـو  كمـا  ينطبـق،  ال الـصومال  علـى  املفـروض  األسـلحة  توريد حظر أن إىل يشري وإذ 
ــبني ــه يف مـــ ــلحة) أ (علـــــى ،)٢٠٠٧ (١٧٧٢ و) ٢٠٠٧ (١٧٤٤ قراريـــ ــدات األســـ  واملعـــ

 األفريقـي  االحتـاد  بعثـة  لـدعم  حصرا املخصصة التقين اجملال يف واملساعدة والتدريب العسكرية،
ــصومال يف ــتخدامها، أو الـ ــدادات) ب( و السـ ــساعدة اإلمـ ــة واملـ ــة التقنيـ ــن املقّدمـ ــدول مـ  الـ

 الـسياسية  العملية مع يتسق مبا ن،األم قطاع مؤسسات تطوير يف املساعدة حصرا هبا واملقصود
 املنــشأة اللجنــةمــن جانــب  خبــالف ذلــك قــرارلعــدم صــدور و املــذكورين القــرارين يف الــواردة
 ،)٢٠٠٩ (١٩٠٧ القـرار  مبوجب واليتها نطاق توسيع مت اليت ،)١٩٩٢( ٧٥١ بالقرار عمال

 مـسبق  خطـار إ تلقـي  مـن  عمـل  أيـام  مخـسة  غـضون  يف) “اللجنـة  ”باسـم فيما يلي    إليها يشار(
 حدة، على حالة كل أساس على املساعدة أو اإلمدادات تلك خبصوص
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ــد وإذ  ــد يعي ــه تأكي ــسيادة احترام ــصومال مــن كــل ل ــويت ال ــا وجيب  وســالمتها وإريتري
 ووحدهتا، السياسي واستقالهلا اإلقليمية

 حـل  إلجيـاد  األسـاس  ميـثالن الـسالم    وعمليةللسالم   جيبويت اتفاق أن تأكيد يعيد وإذ 
 الـصومال  يف للحالـة  ودائمـة  شـاملة  تـسوية  بإجياد التـزامه تأكيد يكرر وإذ الصومال، يف رتاعلل

 مجيـع  يتخـذ  ألن امللحـة  الضرورة على التأكيد يكرر وإذ االنتقايل، االحتادي امليثاق إىل استنادا
  السياسي، احلوار ملواصلة ملموسة خطوات الصوماليني الزعماء

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

 املقـدم ) S/2010/91 (٢٠١٠ مـارس /آذار ١٢ املـؤرخ  الرصـد  فريق بتقرير علما حييط وإذ 
  وتوصيات، مالحظات من تضمنه ومبا ،)٢٠٠٨ (١٨٥٣ القرار من) ي (٣ بالفقرة عمال

 إزاء أعمــال الترهيــب املرتكبــة ضــد فريــق الرصــد وإزاء التــدخل يف عــن قلقــهوإذ يعــرب   
  أعمال الفريق،

 وعربمهـــا وإريتريـــا الـــصومال إىل والـــذخرية األســـلحة إمـــدادات تـــدفقات يـــدين وإذ 
ــهاكا ــد حلظــر انت ــصومال إىل األســلحة توري ــد وحظــر ال ــا إىل األســلحة توري ــروض إريتري  املف
) “إريتريـا  إىل األسلحة توريد حظر ”بعبارة أدناه إليه شاري) (٢٠٠٩ (١٩٠٧ القرار مبوجب
 املنطقة، يف واالستقرار للسالم خطريا هتديدا تشكل باعتبارها

 بـأي  القيـام  عـن  االمتناع إىل املنطقة، دول سيما وال األعضاء، الدول مجيع يدعووإذ   
 اخلطــوات مجيــع اذاختــ وإىل إريتريــا، وإىل الــصومال إىل األســلحة توريــد حلظــري خمــالف عمــل
   منتهكيه، حملاسبة الالزمة

 مــن إريتريــا وإىل الــصومال إىل األســلحة توريــد حظــر رصــد تعزيــز أمهيــة يؤكــد وإذ 
 حلظـري  الـصارم  اإلنفـاذ  أن االعتبـار  يف آخذا االنتهاكات، يف واليقظ املتواصل التحقيق خالل
  قة،املنط يف عموما األمين الوضع حتسني إىل سيؤدي األسلحة توريد

 يف واملــصاحلة الــسالم تقــّوضوأعمــال إريتريــا الــيت  ،الــصومال يف احلالــة أن يقــرر وإذ 
ــصومال ــة  ،ال ــني وكــذلك املنازع ــويت ب ــا جيب ــ ال وإريتري ــ زالت ــدا شكلت ــسالم هتدي ــن لل  واألم
 املنطقة، يف الدوليني

 املتحدة، األمم ميثاق من السابع الفصل مبوجب يتصرف وإذ  

 فرضـها  الـيت  للتـدابري  كامـل  حنـو  على باالمتثال الدول مجيع التزام على يشدد  - ١  
ــصيغته) ١٩٩٢ (٧٣٣ القــرار ــة املوســعة ب ــالقرارات واملعدل ــة ب ــصلة، ذات الالحق  وكــذلك ال
 ؛)٢٠٠٩ (١٩٠٧ والقرار) ٢٠٠٨ (١٨٤٤ القرار
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 تنفيـذ  لتحـسني  حمـددة  إجـراءات  اختـاذ  يف النظـر  اعتزامـه  عـن  اإلعراب يكرر  - ٢  
 ١٩٠٧ والقـرار ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤ والقـرار  ،)١٩٩٢ (٧٣٣ القـرار  مبوجـب  روضةاملف التدابري

  هلا؛ واالمتثال ،)٢٠٠٩(

 أيــضا تنطبقـان ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢ القــرار مـن  ١٢ و) ب (١١ الفقــرتني أن يقـرر   - ٣  
 اإلقليمية؛ ودون واإلقليمية الدولية املنظمات من املقّدمة التقنية واملساعدة اإلمدادات على

قيـام اجلماعـات املـسلحة       ويـدين  اإلنـسانية،  املعونة عمليات أمهية ىعل يشدد  - ٤  
 األعــضاء الــدول مجيــع ويــدعو واختالســها، اســتخدامها وإســاءة اإلنــسانية املــساعدة بتــسييس
 آنفـا  املـذكورة  املمارسـات  حدة من للتخفيف املمكنة مجيع اخلطوات  اختاذ إىل املتحدة واألمم

  الصومال؛ يف
ساس بربامج املساعدة املالية اجلاري تنفيذها يف أمـاكن أخـرى،            دون امل  ،يقرر  - ٥  

ــى     ــيت تفرضــها عل ــات ال ــضاء  أن االلتزام ــدول األع ــرة ال ــرار  ٣الفق ــن الق  )٢٠٠٨ (١٨٤٤ م
األصـول املاليـة     تـوفري    وأ األمـوال    القرار على دفع  هذا   اختاذ من تاريخ    شهرا ١٢دة  ملتنطبق   ال

قيــام األمــم املتحــدة ووكاالهتــا املتخصــصة      لكفالــةة أو املــوارد االقتــصادية األخــرى الالزمــ   
وبراجمها، أو املنظمات املعنية بتقدمي املساعدة اإلنسانية واملتمتعـة مبركـز املراقـب لـدى اجلمعيـة                 

املـساعدة اإلنـسانية الـيت     العامة لألمم املتحدة، أو الشركاء املنفذين للكيانـات الـسابقة بإيـصال             
يف الوقـت املناسـب، ويقـرر اسـتعراض آثـار هـذه الفقـرة كـل                  لالـصوما  يف احلاجة إليهـا     تشتد
 يوما على أساس مجيع املعلومات املتاحـة، مبـا فيهـا تقريـر منـسق املعونـة اإلنـسانية املقـرر                 ١٢٠

   أدناه؛١١تقدميه مبوجب الفقرة 
 ١٥٥٨  مــن القــرار٣متديــد واليــة فريــق الرصــد املــشار إليــه يف الفقــرة قــرر ي  - ٦  

ميكــن بغيــة  ىل األمــني العــام أن يتخــذ التــدابري اإلداريــة الالزمــة بأســرع مــا إلــبويط) ٢٠٠٤(
بـاخلربة   مـستعينا يف ذلـك، حـسب االقتـضاء،     اثـين عـشر شـهرا     لفتـرة   إعادة إنشاء فريق الرصد     

ومبـا يتمـشى والقـرار      ،  )٢٠٠٨ (١٨٥٣ املنشأ عمال بالقرار     الرصد فريق   ءاليت يتمتع هبا أعضا   
يـتمكن مـن    وذلـك حـىت      ،الثة خرباء إضافيني يف الفريق املـذكور       ث مع تعيني ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧

  : اليت تتمثل فيما يلياملوسعةاالضطالع بواليته 
ــام    )أ(   ــذ امله ــرات  احملــددةمواصــلة تنفي ــرار ) ج(إىل ) أ (٣ يف الفق ــن الق  ١٥٨٧ م

  ؛)٢٠٠٨ (١٨٤٤من القرار ) ج(إىل ) أ (٢٣والفقرات ) ٢٠٠٥(
مـن  ) د(إىل ) أ (١٩القيام، إضافة إىل ذلك، بتنفيذ املهام احملـددة يف الفقـرات         )ب(  

  ؛)٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 
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يف مجيـع األنـشطة، مبـا فيهـا         ، بالتنسيق مع الوكاالت الدوليـة املعنيـة،         التحقيق  )ج(  
ب ، الــيت تــدر عوائــد تــستخدم الرتكــا  ا املــايل والبحــري وغريمهــ نياألنــشطة املتعلقــة بالقطــاع 

  ؛كل من الصومال وإريترياإىل  انتهاكات حلظر توريد األسلحة
 بشأن مجيع وسائط النقل والطرق واملوانئ واملطـارات وغريهـا           إجراء حتريات   )د(  

كـل مـن    إلــــى    ةـــــ د األسلح ـــ ظـر توري  حلي ارتكـاب انتـهاكات      ــــ ة ف ـــق املـستخدم  ـــن املراف ــم
  ؛الصومال وإريتريا

 واستكمال املعلومات املتعلقـة مبـشروع قائمـة بأمسـاء الكيانـات          مواصلة تنقيح   )هـ(  
) أ (٨ األعمال املـذكورة يف الفقـرات        يــفه،  ـــل الصومال وخارج  ـــداخن،  ـــالضالعيراد  ــواألف
اجمللـس  حتـسبا إلمكانيـة اختـاذ        وأمساء مؤيديهم الناشـطني      )٢٠٠٨ (١٨٤٤من القرار   ) ج(إىل  

 وعرض هذه املعلومات على اللجنة على النحو الذي تعتـربه اللجنـة             ،تدابري بشأهنم يف املستقبل   
  ؛مالئما ويف الوقت الذي تراه مناسبا

ــة  وضــع  )و(   ــشروع قائم ــراد  بأمســاء  م ــات واألف ــضالعني، الكيان ــاداخــل ال  إريتري
 )٢٠٠٩ (١٩٠٧مـن القـرار     ) ـهـ  (إىل) أ (١٥ األعمـال املـذكورة يف الفقـرات         يفها،  وخارج

 وعــرض ،اجمللــس تــدابري بـشأهنم يف املــستقبل حتــسبا إلمكانيــة اختـاذ   الناشـطني  وأمسـاء مؤيــديهم 
هــذه املعلومــات علــى اللجنــة علــى النحــو الــذي تعتــربه اللجنــة مالئمــا ويف الوقــت الــذي            

  ؛مناسبا تراه
، بــشأن التقريــرين حتريــات مــن جيريــه بنــاء علــى مــا ،مواصــلة تقــدمي توصــيات  )ز(  

) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ املعيَّن عمـال بـالقرارين       )S/2003/1035و   S/2003/223(السابقني لفريق اخلرباء    
 S/2005/153  و S/2004/604(د  ـــ ق الرص ــــ  لفري ةـــالسابق رـــالتقاري أنــوبش،  )٢٠٠٣ (١٤٧٤ و
 S/2008/769 و    S/2008/274 و    S/2007/436 و    S/2006/913 و    S/2006/229  و S/2005/625 و
ــّي) S/2010/91 و ــالقر املعــــ ــال بــــ  ١٥٨٧ و) ٢٠٠٤ (١٥٥٨ و )٢٠٠٣ (١٥١٩ اراتن عمــــ
) ٢٠٠٧ (١٧٦٦ و) ٢٠٠٦ (١٧٢٤ و) ٢٠٠٦ (١٦٧٦ و) ٢٠٠٥ (١٦٣٠ و) ٢٠٠٥(
  ؛)٢٠٠٨ (١٨٥٣ و) ٢٠٠٨ (١٨١١ و

ــدابري         )ح(   ــشأن وضــع توصــيات حمــددة الختــاذ ت ــة ب العمــل عــن كثــب مــع اللجن
ــد األســلحة     إضــافية ــام حلظــر توري ــال الع ــى كــل  لتحــسني االمتث ــروض عل ــصومال   املف ــن ال  م

 )٢٠٠٨ (١٨٤٤ مـن القـرار      ٧ و   ٣  و ١وإريتريا، عالوة على التدابري املفروضة يف الفقـرات         
  املتعلق بإريتريا؛) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ من القرار ١٣ و ١٢ و ١٠  و٨ و ٦  و٥الفقرات و
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 ااملساعدة يف حتديد اجملاالت اليت ميكن فيها تعزيز قـدرات دول املنطقـة تيـسري                )ط(  
ــدابري املفروضــة يف الفقــرات   توريــد األســلحةتنفيــذ حظــر ل  مــن ٧ و ٣ و ١، عــالوة علــى الت

ــرار  ــرات  )٢٠٠٨ (١٨٤٤القــ ــرار ١٣ و ١٢ و ١٠  و٨ و ٦ و ٥والفقــ  ١٩٠٧ مــــن القــ
  ؛املتعلق بإريتريا) ٢٠٠٩(

سـتة أشـهر    نتصف املدة يف غضون     ملتزويد اجمللس، عن طريق اللجنة، بإحاطة         )ي(  
  ؛تقدمي تقارير مرحلية إىل اللجنة شهريامن تاريخ إنشاء الفريق، و

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

ة لـدعم أعمـال      إىل األمني العام أن يضع الترتيبات املالية الالزم        يطلب كذلك   - ٧  
  فريق الرصد؛

 مـــــن القـــــرار ١٠ و ٨ و ٧ و ٥ و ٤ مـــــا ورد يف الفقـــــرات يعيـــــد تأكيـــــد  - ٨  
  ؛)٢٠٠٣( ١٥١٩

 إىل اللجنة أن تقوم، وفقا لواليتها وبالتـشاور مـع فريـق الرصـد وغـريه                 يطلب  - ٩  
املؤرخـة  من كيانات األمم املتحدة املعنية، بالنظر يف التوصيات الواردة يف تقارير فريـق الرصـد                

ــسان٥ ــل و / نيــــ ــشرين األول١٦أبريــــ ــوبر / تــــ ــوز١٧ و ٢٠٠٦أكتــــ ــه / متــــ  ٢٠٠٧يوليــــ
ــسان ٢٤ و ــل و /نيــ ــانون األول١٠أبريــ ــسمرب / كــ ــارس / آذار١٢ و ٢٠٠٨ديــ ، ٢٠١٠مــ

 توريـد األسـلحة واالمتثـال       يتقدم إىل اجمللـس توصـيات بـشأن طـرق حتـسني تنفيـذ حظـر                وأن
والفقـرات   )٢٠٠٨ (١٨٤٤ من القـرار     ٧ و   ٣ و   ١  الفقرات املفروضة يف  تنفيذ التدابري و ماهل
ــرار  ١٣ و ١٢ و ١٠  و٨ و ٦  و٥ ــن الق ــا، ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ م ــق بإريتري ــة املتعل  يف مواجه

  ؛االنتهاكات استمرار
دول املنطقـــة ســائر  ريتريـــا و ذلــك إ  مجيـــع الــدول، مبـــا يف أن تكفــل  يطلــب   - ١٠  

ــة  ــة االنتقاليـ ــة االحتاديـ ــات  ،واحلكومـ ــاون الكيانـ ــو تعـ ــشمولني براد األفـ ــها املـ ــضائية واليتـ القـ
  مع فريق الرصد؛، سيطرهتااخلاضعني ل أو

إىل منسق املعونة اإلنسانية لألمم املتحدة يف الصومال أن يقـدم تقريـرا              طلبي  - ١١  
 أعـاله وعـن أيـة عوائـق تعتـرض           ٥ و   ٤ يومـا إىل جملـس األمـن عـن تنفيـذ الفقـرتني               ١٢٠كل  

ــسانية يف الــصو   ــصلة    إيــصال املــساعدة اإلن مال، ويطلــب مــن وكــاالت األمــم املتحــدة ذات ال
واملنظمات املعنية بتقدمي املساعدة اإلنسانية املتمتعة مبركـز املراقـب لـدى اجلمعيـة العامـة لألمـم            
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ــدمي         ــر بتق ــك التقري ــداد ذل ــى إع ــصومال عل ــسانية يف ال ــة اإلن ــسق املعون ــساعد من املتحــدة أن ت
  ؛ أعاله٥ و ٤معلومات  تتصل بالفقرتني 

ما تلــك املوجــودة يف املنطقــة،  مجيــع األطــراف ومجيــع الــدول، وال ســي حيــث  - ١٢  
مـع عمـل فريـق      تـام  ال تعـاون ال  علـى  ،اإلقليميـة  دون و واإلقليميـة يف ذلـك املنظمـات الدوليـة         مبا

ــهم مــن الوصــول  الرصــد وضــمان ســالمة أعــضائه   ــددون عــائق ومتكين ــائق إىل ال  وبالتحدي وث
  ه؛تنفيذ واليتذوي أمهية لفريق هم الالذين يعتربألشخاص  واواقعاملو

  . الفعلي أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  
  


