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  )٢٠١٠ (١٩٦٤القرار     
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٢ املعقودة يف ٦٤٦١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
   إىل قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن الوضع يف الصومال،إذ يشري  
ح، وبـشأن    إىل مجيع قراراته السابقة بشأن محايـة املـدنيني أثنـاء الـرتاع املـسل               وإذ يشري   

  املرأة والسلم واألمن، وبشأن األطفال والرتاع املسلح،
ــتقالله   وإذ يعيــــد تأكيــــد   ــة، واســ  احترامــــه لــــسيادة الــــصومال، وســــالمته اإلقليميــ
  ووحدته، السياسي،
   التزامه بتسوية شاملة ودائمة للوضع يف الصومال،وإذ يكرر تأكيد  
 للتوصـل إىل    ام الـيت تقـدم إطـار      لـسال جيبـويت ل   دعمه الكامـل لعمليـة       تأكيدوإذ يكرر     

 يـسلم  وإذ عن تأييده للميثـاق االحتـادي االنتقـايل،          وإذ يعرب حل سياسي دائم يف الصومال،      
 أمهيــة املؤســسات يؤكــد وإذباحلاجــة إىل تــشجيع املــصاحلة واحلــوار بــني الــشعب الــصومايل،   

 خـالل عمليـة سياسـية     مـن الواسعة القاعدة والتمثيلية، واليت يتم التوصل إليها يف هنايـة املطـاف     
  تشمل اجلميع،

 دعمه للحكومة االحتادية االنتقالية فيما تـضطلع بـه مـن دور يف إطـار                 تأكيد يعيدوإذ    
 مسؤولية املؤسسات االحتاديـة االنتقاليـة يف املقـام األول عـن             وإذ يؤكد عملية جيبويت للسالم،    

ة املتبقيـة، وخباصـة عمليـة وضـع     العمل، بصورة متماسكة ومتحـدة، علـى إجنـاز املهـام االنتقاليـ       
ــسكان، و    ــية للـ ــدمات األساسـ ــدمي اخلـ ــتور، وتقـ ــشجالدسـ ــا يف   يـ ــف جهودهـ ــى تكثيـ عها علـ

  الصدد، هذا
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 بــأن الــسالم واالســتقرار يف الــصومال يعتمــدان علــى املــصاحلة واحلوكمــة   موإذ يــسلِّ  
 نبـذ العنـف      مجيع األطـراف الـصومالية الراغبـة يف        وإذ يشجع الفّعالة يف شىت أرجاء الصومال،      

  على العمل معا إلحالل السالم واالستقرار،
على إسهام بعثة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال يف العمـل علـى حتقيـق سـالم                   وإذ يثين     

ــدا وبورونــدي علــى   وإذ يعــربواســتقرار دائمــني يف الــصومال،    عــن تقــديره حلكــوميت أوغن
 أي وإذ يـدين اد األفريقـي يف الـصومال،      التزامهما املتواصل بتوفري القوات واملعدات لبعثة االحت      

  أعمال عدائية تستهدف بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال واحلكومة االحتادية االنتقالية، 
وإذ يعيــد علــى املمثــل اخلــاص لألمــني العــام، الــدكتور أوغــسطني ماهيغــا،   وإذ يــثين   
   دعمه القوي ملا يبذله من جهود،تأكيد

املتعلقة بالصومال اليت اختذها مؤمتر القمة لالحتـاد األفريقـي        بالقرارات وإذ حييط علما    
، والتوصـــيات املتعلقـــة ٢٠١٠يوليـــه / متـــوز٢٧ إىل ٢٥يف كمبـــاال، أوغنـــدا، يف الفتـــرة مـــن  

بالــصومال الــيت اختــذها االجتمــاع الــوزاري جمللــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي يف  
 بتعـيني الـرئيس الـسابق جـريي         وإذ يرحـب  ،  ٢٠١٠وبر  أكت/ تشرين األول  ١٥أديس أبابا، يف    

  رولينغر بوصفه املمثل السامي لالحتاد األفريقي يف الصومال، 
ــد    ــد تأكي ــها وجتهيزهــا     وإذ يعي ــصومالية وتدريب ــوات األمــن ال ــشكيل ق ــة إعــادة ت  أمهي

 عـن دعمـه   وإذ يعـرب واستبقائها، وهو أمر حيـوي السـتقرار الـصومال علـى املـدى الطويـل،          
ــدا،   لبع ــة يف أوغن ــة التــدريب التابعــة لالحتــاد األورويب اجلاري ــدعم املنــّسق  وإذ يؤكــدث ــة ال  أمهي

  واآلين واملطّرد من ِقبل اجملتمع الدويل،
الدول األعـضاء واملنظمـات الـيت قـدمت مـسامهات لـدعم بعثـة االحتـاد                  على   وإذ يثين   

 اجملتمـع الـدويل علـى حـشد         عوإذ يـشجّ  األفريقي يف الـصومال واحلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة،           
املزيــد مــن األمــوال لــدعم بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال واحلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة،   

 مبا للتمويل الذي يأيت يف الوقت املناسـب والـذي ميكـن التنبـؤ بـه                 وإذ يسلّم حسب االقتضاء،   
  د األفريقي يف الصومال،من أمهية بالنسبة للحكومة االحتادية االنتقالية ولبعثة االحتا

 اجملتمع الدويل على دعم ما ُيبـذل مـن جهـود إضـافية لتحقيـق االسـتقرار،                  وإذ يشجع   
  دعما للمناطق ذات االستقرار النسيب يف شىت أحناء الصومال،

عــن قلقــه البــالغ إزاء القتــال املــستمر يف الــصومال، وأثــره علــى   وإذ يكــرر اإلعــراب   
ــدنيني،   ــسكان امل ــدينال ــع اهلجمــات،   مجوإذ ي ــاي ــة    مب ــة ضــد احلكوم ــا اهلجمــات اإلرهابي  فيه

االحتادية االنتقالية، وبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، والسكان املدنيني من جانـب مجاعـات            



S/RES/1964 (2010)  
 

10-70600 3 
 

 علـى مـا متثلـه       وإذ يؤكـد  املعارضة املسلحة، واملقـاتلني األجانـب، وال سـيما حركـة الـشباب،              
 واملقـاتلون األجانـب، وال سـيما حركـة الـشباب، مـن              مجاعات املعارضـة املـسلحة الـصومالية،      

  هتديد إرهايب للصومال وللمجتمع الدويل، 
 أمهيـة عمليـات اإلعـالم واالتـصال العامـة الفّعالـة لـدعم احلكومـة االحتاديـة                   وإذ يؤكد   

 عـن قلقـه     وإذ يعـرب  االنتقالية وبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، وتوطيد العملية الـسياسية،           
  لغ إزاء اهلجمات املستمرة ضد الصحفيني، البا

ــصومال،     وإذ يكــرر اإلعــراب    ــردي يف ال ــساين املت ــالغ إزاء الوضــع اإلن ــه الب  عــن قلق
 بقوة استهداف املعونة اإلنسانية وعرقلتها من قبل اجلماعات املـسلحة يف الـصومال،              يدين وإذ

ســتيائه مــن اهلجمــات  ا عــنوإذ يعــربممــا حــال دون تــسليم تلــك املعونــة يف بعــض املنــاطق،  
  املتكررة على العاملني يف اجملال اإلنساين، 

 العبارات عن إدانتـه جلميـع أعمـال العنـف والتجـاوزات وانتـهاكات                بأشد وإذ يعرب   
حقوق اإلنـسان املرتكبـة ضـد املـدنيني، مبـن فـيهم النـساء واألطفـال، وضـد العـاملني يف اجملـال                        

مـسؤولية مجيـع    وإذ يؤكـد     وقـانون حقـوق اإلنـسان،        اإلنساين، خرقاً للقانون اإلنساين الدويل    
ــصدد،       ــذا ال ــا يف ه ــام بالتزاماهت ــاء الت ــصومال عــن الوف ــد األطــراف يف ال ــد تأكي ــة وإذ يعي  أمهي

  مكافحة اإلفالت من العقاب، 
ــرب   ــصومال،     وإذ يعــ ــساين للــ ــل اإلنــ ــبري يف التمويــ ــاقص الكــ ــه إزاء التنــ ــن قلقــ  عــ
  م يف النداءات اإلنسانية املوحدة احلالية واملستقبلية، جبميع الدول األعضاء اإلسها يهيب وإذ

ــشري   ــراره وإذ ي ــسلم، )٢٠١٠ (١٩٥٠ إىل ق ــتقرار احلــايل يف    وإذ ي ــدم االس ــأن ع  ب
الــصومال يــسهم يف مــشكلة القرصــنة والنــهب املــسلح يف البحــر قبالــة ســواحل الــصومال،          

 مواجهـة القرصـنة وأســباهبا    احلاجـة إىل اسـتجابة شــاملة مـن قبـل اجملتمـع الــدويل يف     يؤكـد  وإذ
 باجلهود اليت يقوم هبا فريق االتصال املعين مبكافحة القرصنة قبالـة سـواحل          وإذ يرّحب الدفينة،  

  الصومال والدول واملنظمات الدولية واإلقليمية،
ــر األمــني العــام، املــؤرخ   وإذ يرحــب   ، (S/2010/447) ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٩ بتقري

ل املتواصــل علــى الــصعيد الــسياسي واألمــين واإلنعاشــي مــن قبــل    وتوصــياته الداعيــة إىل العمــ 
  احلكومة االحتادية االنتقالية، بدعم من اجملتمع الدويل،

   أن الوضع يف الصومال يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني يف املنطقة،وإذ يقرر  
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
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 للـــــدول األعـــــضاء يف االحتـــــاد األفريقـــــي أن تواصـــــل      أن يـــــأذنيقـــــرر  - ١  
يف الـصومال، الـيت سـوف يـؤذن         األفريقـي   ، نـشر بعثـة االحتـاد        ٢٠١١سـبتمرب   /أيلول ٣٠ حىت
ــا ــاذ هل ــرة        كــل باخت ــرر يف الفق ــى النحــو املق ــة عل ــها احلالي ــة ألداء واليت ــدابري الالزم ــن ٩الت  م

  ؛)٢٠٠٧( ١٧٧٢ القرار
ي مواصــلة نــشر البعثــة يف الــصومال، وزيــادة قــوام  إىل االحتــاد األفريقــيطلــب  - ٢  

ــا  قوهتــا  ــه حالي ــأذون ب ــدي إىل ٨ ٠٠٠مــن امل ــى    ١٢ ٠٠٠ جن ــدرهتا عل ــزز ق ــا يع ــدي، مم  جن
  واليتها؛ أداء

إىل التوصــيات املتعلقــة بالــصومال الــصادرة عــن جملــس الــسالم واألمــن يــشري   - ٣  
علـى اعتزامـه أن ُيبقـي       يـشدد   ، و ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٥التابع لالحتاد األفريقـي يف      

يراعي فيمـا يتخـذه مـن قـرارات يف املـستقبل بـشأن               الوضع على األرض قيد االستعراض، وأن     
  :بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، التقدم احملرز يف الوفاء باألهداف التالية

ة املتبقيـة،   حتقيق احلكومة االحتادية االنتقالية تقـدما ملموسـا يف املهـام االنتقاليـ              )أ(  
  وضع الدستور، وتقدمي اخلدمات األساسية للسكان؛ عملية وال سيما 
اعتمـــاد خطـــة وطنيـــة لألمـــن وحتقيـــق االســـتقرار وقيـــام احلكومـــة االحتاديـــة    )ب(  

االنتقالية بتطوير قوة األمن الوطين وقوة الشرطة الصومالية تطـويرا فعـاال، مـع تعزيـز التسلـسل                  
  ويت، ووفقا هلذه اخلطة؛القيادي، يف إطار اتفاق جيب

مواصـــلة وتعزيـــز جهـــود املـــصاحلة واالتـــصال الـــسياسي مـــن قبـــل احلكومـــة   )ج(  
 املـستعدة يف التعـاون و الراغبـة   االحتادية االنتقالية، يف إطار اتفـاق جيبـويت، مـع كـل اجلماعـات               

  لنبذ العنف؛
ــاد األفريقـــ   قيـــام   )د(   ــة االحتـ ــة، بـــدعم مـــن بعثـ ــة االنتقاليـ ــة االحتاديـ ي يف احلكومـ

توطيد األمن واالستقرار يف الصومال على أساس أهداف عسكرية واضـحة مدجمـة             بالصومال،  
  يف استراتيجية سياسية؛

بـذل  ، عن طريق ممثله اخلاص يف الصومال،         أن يواصل   إىل األمني العام   يطلب  - ٤  
مساعيه احلميدة لتيسري املصاحلة بـني مجيـع الـصوماليني، وعمليـة الـسالم ككـل، وذلـك بـدعم                    

  من اجملتمع الدويل؛
إىل األمــني العــام مواصــلة تقــدمي مــشورة التقنــيني واخلــرباء إىل االحتــاد  يطلــب   - ٥  

كتـب  األفريقي يف التخطيط لبعثة االحتاد األفريقـي يف الـصومال ونـشرها، وذلـك مـن خـالل م                  
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األمــم املتحــدة لــدى االحتــاد األفريقــي، مبــا يف ذلــك مفهــوم البعثــة املــنقّح للعمليــات مــن أجــل   
  األنشطة املستقبلية؛

ــة     يطلــب  - ٦   ــساعدة احلكوم ــصومال مواصــلة م ــي يف ال ــة االحتــاد األفريق  إىل بعث
ة علـى   االحتادية االنتقاليـة علـى تطـوير قـوة الـشرطة الـصومالية وقـوة األمـن الـوطين، واملـساعد                    

دمـــج الوحـــدات الـــصومالية الـــيت قامـــت بتدريبـــها دول أعـــضاء أخـــرى أو منظمـــات داخـــل 
  الصومال وخارجه؛

 إىل األمــني العــام مواصــلة تزويــد بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال   يطلــب  - ٧  
ــرار        ــا الق ــا إليه ــيت دع ــدعم اللوجــسيت، ال ــن عناصــر ال ــة م ــاملة )٢٠٠٩ (١٨٦٣مبجموع ، ش

 جنــدي للبعثــة، مبــا يف ذلــك ١٢ ٠٠٠، وذلــك ملــا ال يزيــد جمموعــه علــى املعــدات واخلــدمات
الدعم اإلعالمي، ولكن مبا ال يشمل حتويل األموال، على النحـو املـبني يف رسـالة األمـني العـام               

(S/2009/60)  مــــع ضــــمان ٢٠١١ســــبتمرب / أيلــــول٣٠ إىل جملــــس األمــــن، وذلــــك حــــىت ،
 مـن   ٦ل األمـم املتحـدة علـى النحـو املـبني يف الفقـرة               والشفافية فيما يتعلق بإنفاق أموا     املساءلة
  ؛)٢٠١٠ (١٩١٠القرار 

  الـــدول األعـــضاء علـــى دعـــم بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف الـــصومال  يـــشجع  - ٨  
ــصومالية    ــين الــ ــاع األمــ ــسات القطــ ــة     ،ومؤســ ــساعدة التقنيــ ــدات واملــ ــدمي املعــ ــك بتقــ  وذلــ

  والضرورية؛ املالئمة
ضاء واملنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة إىل  دعوتـــه الـــدول األعـــيكـــرر تأكيـــد  - ٩  

املسامهة بسخاء وعلى الفـور يف صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين لبعثـة االحتـاد األفريقـي يف                     
 اجلهـات املاحنـة   ويـشجع حماذير، أو تقدمي تربعات ثنائية مباشـرة لـدعم البعثـة،            الصومال بدون 

ــوفري األمــوال   علــى العمــل عــن كثــب مــع األمــم املتحــدة واالحتــاد األفر    ــة ســرعة ت يقــي لكفال
واملعــدات املالئمــة، مــع إيــالء االهتمــام بوجــه خــاص ملــسألة مرتبــات جنــود البعثــة، واالكتفــاء 

  الذايت، وتكاليف املعدات اململوكة للوحدات، وخباصة املعدات الفتاكة؛
إىل إعالن النوايا الذي أصدره بشأن إنشاء عملية لألمـم املتحـدة حلفـظ        يشري    - ١٠  

 أن أي قـرار ُيتَّخـذ لنـشر          إىل ويشري،  )٢٠٠٩ (١٨٦٣لسالم على النحو املعبَّر عنه يف القرار        ا
تلك العملية يتعني أن يأخذ يف احلسبان مجلة أمور منـها الـشروط املبينـة يف تقريـر األمـني العـام              

 إىل األمــني العــام اختــاذ اخلطــوات  ويطلــب، (S/2009/210) ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان١٦املــؤرخ 
  ؛، رهنا بالشروط املبينة يف هذا التقرير(S/2009/210) من تقريره ٨٦-٨٢ددة يف الفقرات احمل

على أن ضمان أمن الصومال علـى املـدى البعيـد يـستلزم إنـشاء قـوات        يشدد    - ١١  
 إىل الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية والدوليـة        دعوتهيكرر  وأمنية صومالية على حنو فّعال،      
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وعلى الفور يف صندوق األمم املتحدة االستئماين ملؤسـسات األمـن الـصومالية          املسامهة بسخاء   
بالتنـسيق مـع      تقدمي املـساعدة إىل قـوات األمـن الـصومالية بطـرق منـها تدريبـها وجتهيزهـا                  إىلو

  ؛)٢٠٠٧ (١٧٧٢ من القرار ١٢و ) ب (١١بعثة االحتاد األفريقي، مبا يتفق مع الفقرتني 
عام أن يواصل مساعدة احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة علـى             إىل األمني ال   يطلب  - ١٢  

ــة االنتقاليــة، مبــا فيهــا قــوة الــشرطة الــصومالية، وقــوة األمــن الــوطين،       إقامــة املؤســسات األمني
يواصل دعم احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة يف وضـع اسـتراتيجية أمنيـة وطنيـة جتـّسد احتـرام               وأن

ــسا   ــة حقــوق اإلن ــانون ومحاي ــسريح وإعــادة    ســيادة الق ــسالح والت ــرتع ال ــشمل خططــا ل ن، وت
اإلدمـاج، وقـدرات يف جمـال العدالـة والـسجون، واإلطـار القـانوين والـسياسايت لتـشغيل قـوات           

  يف ذلك إقامة آليات للحوكمة والفرز والرقابة؛ ، مبا التابعة هلااألمن
 ٧٣٣  مــن القــرار٥ب الفقــرة  جمــددا علــى أن التــدابري املفروضــة مبوجــيؤكــد  - ١٣  

ــصيل يف الفقــرتني      )١٩٩٢( ــن التف ــرد مبزيــد م ــيت ت ــن القــرار  ٢ و ١ وال ) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ م
 مــن ١٢و ) ب (١١تــسري علــى اإلمــدادات واملــساعدة التقنيــة الــيت ُتقــدَّم وفقــا للفقــرتني   ال

إىل احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة ألغـراض تطـوير مؤسـسات القطـاع               ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢القرار  
ا، وذلـك مبـا يتفـق مـع عمليـة جيبـويت للـسالم ورهنـا بـإجراء اإلبـالغ املـبني يف              األمين التابعة هل  

  ؛)٢٠٠٧ (١٧٧٢ من القرار ١٢الفقرة 
ــد يكــرر  - ١٤   ــويت،    تأكي ــصومالية إىل دعــم اتفــاق جيب ــع األطــراف ال ــه جلمي  دعوت

ويطالب بإهناء كل األعمـال العدائيـة وأعمـال املواجهـة املـسلحة وحمـاوالت تقـويض احلكومـة                   
  الحتادية االنتقالية؛ ا

 بـالوقف الفـوري جلميـع أعمـال العنـف أو االنتـهاكات املرتكبـة ضـد                  يطالب  - ١٥  
ــيهم ا  ــراد العــاملني املــدنيني، مبــن ف ــا للقــانون  لنــساء واألطفــال، واألف  يف اجملــال اإلنــساين، خرق

  علـى مـسؤولية مجيـع األطـراف واجلماعـات        ويؤكـد اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنـسان،       
املسلحة يف الصومال عن الوفاء بالتزاماهتا حلماية السكان املـدنيني مـن آثـار األعمـال العدائيـة،                  

  وال سيما بتفادي أي استخدام عشوائي أو مفرط للقوة؛
جبميع األطراف أن توقف االنتـهاكات اجلـسيمة املرتكبـة ضـد األطفـال              يهيب   - ١٦  

االنتقاليـة بتعـيني مركـز تنـسيق ملعاجلـة قـضية            بالتزام احلكومـة االحتاديـة      ويرحب  يف الصومال،   
األمــني العــام أن يكفــل مواصــلة رصــد حالــة األطفــال يف   إىل ويطلــبجتنيــد األطفــال اجلنــود، 

الصومال واإلبالغ عنها، ومواصلة إجراء حوار مع احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة بغـرض إعـداد                
سـتغالهلم وتعزيـز عنـصر محايـة الطفـل      خطة عمل حمدودة زمنيا لوقف جتنيد األطفال اجلنـود وا        

  يف مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال؛
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 جبميع األطراف واجلماعات املـسلحة اختـاذ اخلطـوات املالئمـة لـضمان              يهيب  - ١٧  
 مجيــع األطــراف ويطالــبالــسالمة واألمــن لألفــراد العــاملني يف اجملــال اإلنــساين ولإلمــدادات،  

 علـى حنـو تـام وآمـن ودون عـائق لتقـدميها يف الوقـت املناسـب                   بضمان إيصال املعونة اإلنسانية   
  حباجة إىل املساعدة يف شىت أحناء البلد؛ إىل من هم

إىل األمني العام القيام، من خالل ممثله اخلـاص يف الـصومال، ومكتـب              يطلب    - ١٨  
هنـج  األمم املتحدة السياسي للصومال، مبضاعفة جهـودهم الراميـة إىل التنـسيق بفعاليـة ووضـع                 

 احلميــدة وتقــدمي املــساعي وبـذل  ،منظومـة األمــم املتحــدة يف الــصومال متكامـل جلميــع أنــشطة  
الدعم السياسي للجهود املبذولـة إلحـالل الـسالم واالسـتقرار الـدائمني يف الـصومال، وحـشد                   
املــوارد والــدعم مــن اجملتمــع الــدويل لتحقيــق كــل مــن االنتعــاش العاجــل والتنميــة االقتــصادية     

  ؛(S/2009/684)ألجل للصومال، مع مراعاة التوصيات الواردة يف تقريره الطويلة ا
 بــاخلطوات الــيت اختــذها مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال،   يرحــب  - ١٩  

وســائر مكاتــب األمــم املتحــدة ووكاالهتــا، مبــا فيهــا مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بعثــة االحتــاد 
 املزيـد مـن عمليـات       ويـشجع ملتحدة يف الصومال،    األفريقي يف الصومال، لتعزيز وجود األمم ا      

النشر التابعة لألمم املتحدة يف الصومال، وخباصـة مقديـشو، وذلـك حـسب الظـروف األمنيـة،                  
  ؛(S/2010/447)وعلى النحو املبني يف تقريره 

 كــانون ١ إىل األمــني العــام أن يقــدم، كــل أربعــة أشــهر، اعتبــاراً مــن  يطلــب  - ٢٠  
 عـن اعتزامـه اسـتعراض الوضـع، يف     ويعـرب  عن هذا القرار جبميـع جوانبـه،    تقريرا ،يناير/الثاين
االلتزامات املنوطة به فيما يتصل باإلبالغ، على النحو احملدد يف بيان رئـيس جملـس األمـن           إطار

 ١٨٦٣ وقـرارات جملـس األمـن        (S/PRST/2001/30) ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٣١املؤرخ  
  ؛)٢٠١٠ (١٩١٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٢و) ٢٠٠٩(

  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢١  
  


