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 بيان من رئيس جملس األمن    
  

ــن     ــسة جملـــس األمـ ــودة يف٦١٢٥يف جلـ ــار١٥  املعقـ ــايو / أيـ ــيس ٢٠٠٩مـ ، أدىل رئـ
ــة ”األمــن باســم اجمللــس بالبيــان التــايل فيمــا يتعلــق بنظــر اجمللــس يف البنــد املعنــون      جملــس احلال

  :“الصومال يف
ــه وبيا   ”     ــن قرارات ــس األم ــرر جمل ــشأن الــصومال،     يك ــسابقة ب ــية ال ــه الرئاس نات

 ااتفاق جيبويت للسالم يـشكل أساسـ       الذي أعاد فيه تأكيد أن       ١٨٦٣سيما قراره    وال
  . للرتاع يف الصومال دائمةتسويةل
دعمه للحكومة االحتاديـة االنتقاليـة بوصـفها        جملس األمن من جديد     ويؤكد  ”    

ادي االنتقـايل، ويـدين جتـدد القتـال         الشرعية يف الصومال مبوجب امليثـاق االحتـ       السلطة  
 حماولـة   وهـو مـا يـشكل      ،مؤخرا بقيادة تنظيم الـشباب وغـريه مـن اجلماعـات املتطرفـة            

ويطالــب اجمللــس اجلماعــات املعارضــة بإهنــاء   . إلزاحــة تلــك الــسلطة الــشرعية بــالقوة  
ــود         ــضمام إىل جه ــف واالن ــذ العن ــالتخلي عــن ســالحها ونب ــور وب ــى الف ــا عل هجومه

  .املصاحلة
حيــث جملــس األمــن اجملتمــع الــدويل علــى تقــدمي دعمــه الكامــل للحكومــة    و”    

االحتاديــة االنتقاليــة مــن أجــل تعزيــز قــوات األمــن الوطنيــة وقــوة الــشرطة الــصومالية،    
ه للبعثـــة، ويعـــرب عـــن تقـــديره حلكـــوميت أوغنـــدا وبورونـــدي  عمـــ تأكيـــد دكـــرروي

  .ةالبعث ملسامهتهما بقوات، ويدين أي أعمال عدائية تستهدف

 
  

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
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احلالــة عــرب جملــس األمــن عــن قلقــه إزاء اخلــسائر يف األرواح وتفــاقم       وي”    
دعو مجيع األطراف إىل التقيد بالتزاماهتـا مبوجـب         ياإلنسانية الناجم عن جتدد القتال، و     

القــانون اإلنــساين الــدويل، وعلــى وجــه اخلــصوص احتــرام أمــن املــدنيني والعــاملني يف   
  .تقدمي املساعدة اإلنسانية وأفراد البعثة

ويعرب جملس األمن عن قلقه أيـضا إزاء التقـارير الـيت تفيـد بـأن إريتريـا قـد                    ”    
ة يف زودت اجلماعــات املعارضــة للحكومــة االحتاديــة االنتقاليــة يف الــصومال باألســلح  

دعو فريـق الرصـد املعـين       يـ انتهاك حلظر توريد األسلحة الذي فرضته األمـم املتحـدة، و          
  .باجلزاءات إىل إجراء حتقيق يف ذلك

د تأييــده للعمليــة الــسياسية احملــددة يف امليثــاق     تأكيــ جملــس األمــن  ررويكــ”    
ــصوما      ــوفِّر إطــارا للتوصــل إىل حــل سياســي دائــم يف ال . لاالحتــادي االنتقــايل، الــيت ت

ــالقوة    ــة لالســتيالء علــى احلكــم ب ــأخري ال ميكــن أن تــؤدي إال إىل واحملــاوالت اجلاري ت
  .“العملية السياسية وإطالة معاناة الشعب الصومايل

  


