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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، فيما يتـصل بنظـر   ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٤ املعقودة يف ٥٩٧٠يف جلسة جملس األمن      
، أدىل رئـيس جملـس األمـن بالبيـان التـايل باسـم              “احلالـة يف الـصومال    ”اجمللس يف البنـد املعنـون       

 :اجمللس
ق اتفـــا”(يرحــب جملـــس األمـــن بـــالتوقيع علـــى اتفـــاق الـــسالم واملـــصاحلة  ”  

بني احلكومة االحتادية االنتقالية والتحالف من أجـل إعـادة حتريـر الـصومال              ) “جيبويت
، وباألعمال التمهيدية اليت قامت هبا اللجنـة        ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٩يف جيبويت يوم    

الرفيعـــة املـــستوى واللجنـــة األمنيـــة املـــشتركة الـــيت أنـــشئت مبوجـــب ذلـــك االتفـــاق، 
رب جملــس األمــن عــن تــصميمه علــى أن يكــون  ويعــ. وبــالتطورات الــسياسية األخــرية

االتفاق مبثابة األساس إلحالل السالم واألمـن واالسـتقرار علـى الـدوام لـصاحل شـعب                 
ويـثين جملـس األمـن      . الصومال، مبا يف ذلك انسحاب القوات األجنبية يف هناية املطاف         

إعـادة حتريـر    على اجلهود اليت بذلتها احلكومة االحتادية االنتقاليـة والتحـالف مـن أجـل               
 .الصومال حتقيقا هلذا الغاية وعلى التزامهما بالسالم

ويكــرر جملــس األمــن تأكيــد احترامــه لــسيادة الــصومال وســالمته اإلقليميــة   ”  
 .ي ووحدتهواستقالله السياس

ويعرب جملس األمن عن امتنانه للممثل اخلـاص لألمـني العـام يف الـصومال،               ”  
 األمم املتحدة الـسياسي للـصومال علـى وسـاطتهما       السيد أمحد ولد عبد اهللا، وملكتب     

كمـا يعـرب جملـس األمـن        . يف احلوار بني الطرفني وحشدمها التأييـد للعمليـة الـسياسية          
 .عن امتنانه حلكومة جيبويت على استضافة احملادثات بني الطرفني

. ويــدعو جملــس األمــن الطــرفني إىل الوفــاء جبميــع عناصــر االتفــاق بالكامــل ”  
لس بوجه خاص على األمهية احلامسة الختـاذ الطـرفني مجيـع التـدابري الالزمـة           ويؤكد اجمل 
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لكي يكفال، دون تـأخري، وصـول املعونـة اإلنـسانية واملـساعدة إىل الـشعب الـصومايل                  
ــام الطــرفني وحلفائهمــا بوضــع حــد جلميــع املواجهــات املــسلحة     . دون عراقيــل، ولقي

عزمـه علـى اسـتعراض ذلـك التنفيـذ          ويعرب جملس األمـن عـن دعمـه لتنفيـذ االتفـاق و            
 .باستمرار

ــي يف     ”   ــاد األفريقـ ــة االحتـ ــوي لبعثـ ــه القـ ــد دعمـ ــن تأكيـ ــرر جملـــس األمـ ويكـ
ــدمي املــوارد املاليــة واألفــراد           ــدويل مــرة أخــرى علــى تق ــصومال، وحيــث اجملتمــع ال ال

 .واملعدات واخلدمات الالزمة لنشر بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال بشكل كامل
يط جملس األمن علما بطلب الطرفني الوارد يف اتفاق جيبـويت بـأن تـأذن              وحي”  

 يومــا، بنــشر قــوة دوليــة لتحقيــق     ١٢٠ وتــضطلع، يف غــضون فتــرة   األمــم املتحــدة 
كمــا يــشري اجمللــس يف هــذا الــصدد إىل البالغــات الــصادرة عــن جملــس        . االســتقرار

أغـسطس  / آب٨يونيـه و  /حزيـران  ٢٩واألمن التابع لالحتاد األفريقي املؤرخـة      سالمال
 .٢٠٠٨أغسطس / آب٢٠و 

ــة الــيت حــدثت      ”   ــسياسية اإلجيابي ــالتطورات ال ــه ب ــرارا من إن جملــس األمــن، إق
مؤخرا يف أعقاب اتفاق جيبويت، على حنـو مـا أكـده الـسيد ولـد عبـد اهللا، يؤكـد مـن                       

للنظــر، يف الوقــت ، )٢٠٠٨ (١٨١٤ن يف القــرار علــى النحــو املبــيَّجديــد اســتعداده، 
ناســب، يف إنــشاء عمليــة حلفــظ الــسالم ختلــف بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال، امل

 .رهناً بإحراز تقدم يف العملية السياسية وحتسُّن الوضع األمين يف امليدان
 جـل أمـني العـام مـن     األ خطط الطوارئ اليت وضـعها  ىلإمن  ويشري جملس األ  ”  

 وضـع اليت توصـي ب و، دة يف الصومال  بعثة حفظ سالم متكاملة تابعة لألمم املتح       إنشاء
، يف إطـار النـهج الـذي عرضـه األمـني العـام              خطط لنشر قوة دولية لتحقيـق االسـتقرار       

 ).S/2008/178 (٢٠٠٨مارس /آذار ١٤يف تقريره املؤرخ 
 هخططــأن ُيفَــصِّل مــني العــام ىل األإويف هــذا الــصدد، يطلــب جملــس األمــن ”  
  مفــصال وصــفا،ىخــر األعنيــة املفااألطــر ونيطــوارئ ويقــدم، بالتــشاور مــع الطــرفلل

، املــستمدة منــهاملهــام وا، وواليتــها ممكنــة التحقيــق لقــوة متعــددة اجلنــسيات اًوموحــد
يقـدم  و  اجلغرايف، هانشر تدرجييا، ونطاق  ُت  اليت القوةتلك   حجم   ،مورأ مجلة    يف ،تشملل

ــة حفــظ ســالم تابعــة لألمــم املتحــدة مي  لعمليــات ل  مفــصالاكــذلك مفهومــ كــن لعملي
 .حتقيقها

ــام  إمــن جملــس األكمــا يطلــب  ”   ــوم ىل األمــني الع ــسرع أن يق ــى وجــه ال  ةعل
املوارد املاليـــة واألفـــراد واملعـــدات بـــن تـــسهم أالـــدول الـــيت ميكـــن مفاحتـــة تحديـــد وب



S/PRST/2008/33  
 

08-49745 3 
 

مــني العــام يف هــذا الــصدد، هبــة االســتعداد لــدعم األأ علــى  وهــوواخلــدمات الالزمــة،
 .طلب هلذا الىل االستجابةإويدعو الدول 

  الطــرفنين يقـدم تقريــرا عــن تنفيــذ أىل األمــني العــام إويطلـب جملــس األمــن  ”  
عـن  ، فـضال    نايـد  امل يف  الـسائدة  وضاع آخر املعلومات عن األ    تضمنالتفاق جيبويت، ي  

 يف غـضون     وذلـك  جـراء مناقـشات مـع الـدول املـسامهة احملتملـة،           إ، مبا يف ذلك     ُخططه
 .“ يوما٦٠ً

 


