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القرار ١٥١٩ (٢٠٠٣) 
الـــذي اعتمـــده جملـــس األمـــن يف جلســـته ٤٨٨٥، املعقـــودة يف ١٦ كــــانون 

 األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 
إن جملس األمن، 

إذ يؤكــد جمــددا قراراتــــه الســـابقة بشـــأن احلالـــة يف الصومـــال، وال ســـيما القـــرار 
ـــع  ٧٣٣ (١٩٩٢) املــؤرخ ٢٣ كــانون الثــاين/ينــاير ١٩٩٢ الــذي يفــرض حظــرا علــى مجي
اإلمـدادات مـن األسـلحة واملعـدات العسـكرية إىل الصومـال (يشـار إليـه أدنـاه بعبـارة �حظـــر 
توريـد األســلحة�) والقــرار ١٣٥٦ (٢٠٠١) املــؤرخ ١٩ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١، والقــرار 
١٤٠٧ (٢٠٠٢) املـــــؤرخ ٣ أيـــــار/مـــــايو ٢٠٠٢، والقـــــــرار ١٤٢٥ (٢٠٠٢) املــــــؤرخ 
ـــل ٢٠٠٣، وبيــاين  ٢٢ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢، والقـرار ١٤٧٤ (٢٠٠٣) املـؤرخ ٨ نيسـان/أبري
S) و ١١تشـرين الثـاين/نوفمـرب  /PRST/2003/2) رئيســــــه املؤرخـني ١٢ آذار/مـارس ٢٠٠٣

 ،(S/PRST/2003/19) ٢٠٠٣
وإذ يكرر تأكيد دعمه الثابت لعمليـة املصاحلـة الوطنيـة يف الصومـال واملؤمتـر اجلـاري 
للمصاحلـة الوطنيـة يف الصومـال، وإذ يثـين علـى جـهود كينيـــا بوصفــها البلــد املضيــف ملؤمتــر 
املصاحلـة الوطنيـة يف الصومـال الـذي ترعـاه اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة، وإذ يعيـــد 
تأكيد أمهية سـيادة الصومـال وسـالمته اإلقليميـة واسـتقالله السياسـي ووحدتـه، وفقـا ملقـاصد 

ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، 
وإذ يكرر تأكيد تصميمه علـى أنـه يتعـني علـى مجيـع الـدول، ال سـيما دول املنطقـة، 
عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للصومال، وأن ذلك التدخل ال يـؤدي إال إىل زيـادة زعزعـة 
االستقرار يف الصومال، ويسهم يف إشاعة جو من اخلوف، ويؤثر سلبا علـى حقـوق اإلنسـان، 
ــــتقالله السياســـي، ووحدتـــه.  وميكــن أن يــهدد ســيادة الصومــال، وســالمته اإلقليميــة، واس
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وإذ يشدد على ضــرورة عـدم اسـتخدام أراضـي الصومـال لتقويـض االسـتقرار يف املنطقـة دون 
اإلقليمية، 

وإذ يكـرر تـأكيد قلقـه البـالغ إزاء اســـتمرار تدفــق إمــدادات األســلحة والذخــرية إىل 
الصومـال وعـربه مـن مصـادر خـارج البلـد، مبـا يتنـاىف مـــع حظــر توريــد األســلحة، آخــذا يف 
االعتبـار أن عمليـة املصاحلـة الوطنيـة يف الصومـال وتنفيـذ حظـر توريـد األسـلحة مهـا عمليتـــان 

تعزز إحدامها األخرى،  
وقـــد نظـــر يف تقريـــر فريـــق اخلـــــرباء املــــؤرخ ٤ تشــــرين الثــــاين/نوفمــــرب ٢٠٠٣ 

(S/2003/1035) املقدم عمال بأحكام الفقرة ٧ من القرار ١٤٧٤ (٢٠٠٣)، 

وإذ يرحب ببعثة اللجنة املنشـأة مبوجـب القـرار ٧٥١ (١٩٩٢) املـؤرخ ٢٤ نيسـان/ 
أبريل ١٩٩٢ (واملشار إليها فيما يلي بــ �اللجنـة�) الـيت رأسـها رئيـس اللجنـة، وأوفـدت إىل 
دول املنطقـة يف الفـترة مـن ١١ إىل ٢١ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٣ كخطـــوة إىل األمــام يف 

سبيل التنفيذ الكامل حلظر توريد األسلحة، 
وإذ يكرر تأكيد أمهية حتسني إنفاذ وتعزيز رصد حظر توريـد األسـلحة إىل الصومـال 
مـن خـالل التحقيـق املتواصـل واليقـظ يف انتـهاكات حظـر توريـد األســـلحة، وإذ يعــرب عــن 

تصميمه على حماكمة منتهكي احلظر، 
وإذ يقرر أن احلالة يف الصومال تشكل ديدا للسالم واألمن الدوليني يف املنطقة، 

وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 
يشدد على التزام مجيع الدول وغريها من اجلهات الفاعلة باالمتثال على حنـو  - ١
ــــرار ١٣٥٦ (٢٠٠١)، ويؤكـــد مـــن جديـــد أن عـــدم  كــامل للقــرار ٧٣٣ (١٩٩٢)، والق

االمتثال يشكل انتهاكا ألحكام ميثاق األمم املتحدة؛ 
ـــني العــــــام أن ينشــئ فريقــا للرصــد (يشــار إليــه فيمــا يلــي  يطلـب إىل األم - ٢
بـ  �فريق الرصد�) يتكون من مــا ينـاهز أربعـة خـرباء لفـترة سـتة أشـهر تبـدأ يف أقـرب وقـت 
ممكن اعتبارا من تاريخ اعتماد القرار ويكون مقره يف نريويب، وتوكـل إليـه الواليـة التاليـة الـيت 
ينبغي أن تركز على االنتهاكات املستمرة حلظـر توريـد األسـلحة، مبـا يف ذلـك نقـل الذخـرية، 

واألسلحة اليت تستخدم مرة واحدة واألسلحة الصغرية: 
التحقيـق يف انتـهاكات حظـر توريـــد األســلحة، ويشــمل ذلــك الدخــول إىل  (أ)

الصومال برا وجوا وحبرا؛ 
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ـــات حمــددة يف جمــاالت اخلــربة الفنيــة ذات  تقـدمي معلومـات تفصيليـة وتوصي (ب)
الصلة بانتهاكات حظر توريد األسلحة والتدابري الالزمة إلنفاذ وتعزيـز حظـر توريـد األسـلحة 

مبختلف جوانبه؛ 
إجـراء حتقيقـــات ميدانيــة، يف الصومــال حيثمــا أمكــن، ويف الــدول اــاورة  (ج)

للصومال والدول األخرى، حسب االقتضاء؛ 
تقييم التقدم الذي حترزه دول املنطقة يف تنفيـذ حظـر توريـد األسـلحة تنفيـذا  (د)

كامال، مبا يف ذلك من خالل إجراء استعراض للنظم الوطنية للجمارك ومراقبة احلدود؛ 
تزويد اللجنة يف تقريره اخلتـامي، مبسـودة قائمـة بأمسـاء اجلـهات الـيت ال تـزال  (هـ)
تنتـهك حظـر توريـد األسـلحة داخـل الصومـال وخارجـه، واجلـهات الداعمـة هلـا بـالفعل كــي 

يتخذ الس اإلجراءات الالزمة يف املستقبل؛ 
تقـدمي توصيـات علـى أسـاس مـا جيريـه مـن التحقيقـات والتقريريـن الســـابقني  (و)
املقدمني من فريق اخلرباء (S/2003/223 و S/2003/1035) الــذي عـني عمـال بـالقرارين ١٤٢٥ 

(٢٠٠٢) و ١٤٧٤ (٢٠٠٣)؛ 
يطلب أيضا إىل األمني العام أن يتخذ الترتيبات املالية الضروريـة لدعـم عمـل  - ٣

فريق الرصد؛ 
يطلـب مـــن مجيــع الصومــاليني واألطــراف اإلقليميــة فضــال عــن املســؤولني  - ٤
احلكوميني وغريهم من اجلهات الفاعلة الذين جـرى االتصـال ـم خـارج املنطقـة أن يتعـاونوا 
بشكل كامل مع فريق الرصد على االضطالع بواليته، ويطلب إىل فريق الرصد إشـعار جملـس 

األمن، عن طريق اللجنة، فور حدوث أي امتناع عن التعاون معه؛ 
يهيب جبميع الدول يف املنطقة واملنظمات اإلقليمية، ال ســيما اهليئـة احلكوميـة  - ٥
الدولية املعنيــة بالتنميـة واالحتـاد األفريقـي وجامعـة الـدول العربيـة إنشـاء مراكـز تنسـيق لتعزيـز 

التعاون مع فريق الرصد وتيسري تبادل املعلومات؛ 
يطلب إىل فريق الرصد أن يقدم إىل الـس، عـن طريـق اللجنـة، إحاطـة عنـد  - ٦
منتصف فترة واليتـه، وأن يقـدم إىل جملـس األمـن، عـن طريـق اللجنـة، تقريـرا ختاميـا يف ايـة 

فترة واليته لينظر فيه؛ 
يشجع مجيع الدول املوقعة على إعالن نريويب بشأن مشكلة انتشار األسـلحة  - ٧
الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة غـري املشـروعة علـى أن تنفـذ بسـرعة التدابـري املطلوبـــة يف برنــامج 

العمل املنسق بوصفه أداة هامة يف دعم حظر توريد األسلحة إىل الصومال؛ 
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يدعو الدول ااورة إىل أن تقدم إىل اللجنة تقارير فصلية بشــأن اجلـهود الـيت  - ٨
تبذهلا إلنفاذ حظر توريد األسلحة، آخذة يف االعتبار دورها احليوي يف تنفيذ احلظر؛ 

يشـجع جمتمـع املـاحنني، مبـا يف ذلـك منتـدى شـركاء اهليئـة احلكوميـة الدوليـــة  - ٩
املعنية بالتنمية على تقدمي املساعدة التقنية واملادية لدول املنطقة، وكذلك للمنظمـات اإلقليميـة 
واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــــة، واالحتـــاد األفريقـــي، وجامعـــة الـــدول العربيـــة، 
دعمـا لقدراـا الوطنيـة واإلقليميـة علـى رصـد وتنفيـذ حظـر توريـد األسـلحة، وكذلـك رصــد 

السواحل واحلدود الربية واجلوية مع الصومال؛ 
ـــدول األعضــاء يف املنطــقة علــى مواصلــة جــهودها يف جمــال ســن  يشـجع ال - ١٠

القوانني واألنظمة الضرورية لكفالة التنفيذ الفعلي حلظر توريد األسلحة؛ 
يعـرب عـن تصميمـه علـى اسـتعراض حالـة تنفيـذ حظـر توريـد األســلحة إىل  - ١١

الصومال على أساس املعلومات اليت يقدمها فريق الرصد يف تقاريره؛ 
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  - ١٢

 


