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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، ٢٠٠٧ديــسمرب  / كــانون األول ١٩ جمللــس األمــن، املعقــودة يف    ٥٨١٢يف اجللــسة   
، أدىل رئـيس جملـس األمـن بالبيـان          “احلالة يف الـصومال   ”خبصوص نظر اجمللس يف البند املعنون       

 .التايل باسم اجمللس
 لألمني العــام يف     يرحب جملس األمن باإلحاطة اليت تلقاها من املمثل اخلاص        ”  

، والـيت قـدم فيهـا       ٢٠٠٧ديـسـمرب / كانون األول  ١٧الصومال، أمحد ولد عبد اهللا، يف       
مقترحــات علــى اجلبــهتني الــسياسية واألمنيــة، ودعــا اجملتمــع الــدويل إىل االلتــزام بنــهج 

ويتطلــع جملــس األمــن إىل مســاع مزيــد مــن التفاصــيل بــشأن    .واضــح يف هــذا الــصدد
ويؤيد جملس األمـن بقـوة جهـود املمثـل اخلـاص       .اص لألمني العاممقترحات املمثل اخل

 .لألمني العام الرامية إىل إحالل السالم واالستقرار الدائمني يف الصومال
ويؤكــد جملــس األمــن جمــددا احترامــه لــسيادة الــصومال وســالمته اإلقليميــة   ”  

 .واستقالله السياسي ووحدته
راء الـصومايل اجلديـد، ويتطلـع إىل      ويرحب جملس األمن بتعـيني رئـيس الـوز        ”  

ددة جمـ ويتيح تعيني نور حسن حسني فرصـة   .تكوين حكومة فعالة يف القريب العاجل
وار وحتقيق املـصاحلة الـسياسية، ومعاجلـة األزمـة      احلإلحراز املزيد من التقدم جتاه إقامة       

ــة    ــائج مــؤمتر املــصاحلة الوطني ىل رســم  ممــا يــؤدي إ،اإلنــسانية يف الــصومال، وتنفيــذ نت
خريطة طريق ملا تبقى من الفترة االنتقالية، وإجراء انتخابـات دميقراطيـة يف الـصومال،               

وحيـث جملـس األمـن مجيـع األطـراف       .على النحو احملـدد يف امليثـاق االحتـادي االنتقـايل    
 علــى نبــذ العنــف، وعلــى الــدخول يف حــوار جــوهري، بــدعم مــن املمثــل    ةالــصومالي

  .وشاملة حتقيق مصاحلة وطنية كاملةاخلاص لألمني العام، هبدف 
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ــام         ”   ــني الع ــل األم ــدمها وكي ــيت ق ــة ال ــضا باإلحاط ــن أي ــس األم ويرحــب جمل
 كــانون ٦للـشؤون اإلنـسانية ومنـسق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ، جـون هـوملز، يف         

وُيعـرب   .، والـيت اشـتملت علـى سـرد لوقـائع زيارتـه للـصومال       ٢٠٠٧ديسمرب /األول
 قلقــه إزاء تــدهور الوضــع اإلنــساين، الــذي يزيــد تفاقمــا نتيجــة جملــس األمــن عــن بــالغ

ة الــسائدة يف الــصومال، ويؤكــد مــرة أخــرى علــى احلاجــة إىل تعزيــز  يــللظــروف األمن
ويطالـب جملـس    .اجلهود الرامية إىل تقدمي املساعدة يف جمال اإلغاثة اإلنسانية للصومال

األمن بأن تكفل مجيع األطراف يف الصومال إمكانيـة وصـول كافـة أشـكال املـساعدة                 
ــدعو هــذه األطــراف إىل       ــل، وي ــدون عراقي ــألذى ب ــسكان املعرضــني ل ــسانية إىل ال اإلن
ــاذ         ــدويل، واخت ــساين ال ــانون اإلن ــا مبوجــب الق ــاء بالتزاماهت ــسؤولياهتا والوف ــهوض مب الن

 . املدنينييلزم من تدابري حلماية ما
ــاد األفريقـــي يف     ”   ــة االحتـ ــده القـــوي لبعثـ ــددا تأييـ ــن جمـ ــد جملـــس األمـ ويؤكـ

الصومال، ويهيب جبميع األطراف الـصومالية أن تتعـاون معهـا بـشكل كامـل، وحيـث         
املاليـة واملـوظفني واملعـدات واخلـدمات لكـي         اجملتمع الـدويل جمـددا علـى تـوفري املـوارد          

ا كـامال، ويكـرر طلبـه إىل األمـني العـام التـشاور مـع                تتمكن البعثة من االنتشار انتشار    
 . تقدميه من دعم إضايف للبعثةكنجلنة االحتاد األفريقي بشأن ما مي

ويؤكــد جملــس األمــن جمــددا أيــضا طلبــه إىل األمــني العــام أن يطــور خطــط   ”  
الطوارئ القائمة استعدادا الحتمال نشر عملية حفظ سالم تابعـة لألمـم املتحـدة كـي                

 ).٢٠٠٧ (١٧٧٢ل بعثــة االحتــاد األفريقــي، علــى النحــو الــوارد يف القــرار   حتــل حمــ

ويطلب جملس األمـن إىل األمـني العـام أن يقـدم إليـه تقريـرا عـن التقـدم احملـرز يف هـذا                         
 .“٢٠٠٨ فرباير/شباط ٨الصدد حبلول 

 


