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  بيان من رئيس جملس األمن    
، أدىل رئـيس جملـس      ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٩ املعقـودة يف     ٦١٥٨يف جلسة جملس األمـن        

احلالـــة يف ”األمـــن باســـم اجمللـــس بالبيـــان التـــايل فيمـــا يتعلـــق بنظـــر اجمللـــس يف البنـــد املعنـــون  
  :“لالصوما

ومال، وال سـيما    يكرر جملس األمن تأكيد قراراته وبياناته الرئاسية الـسابقة عـن الـص            ”  
ــراره  ــرتاع يف       ١٨٧٢ق ــسوية ال ــشكل األســاس لت ــويت ي ــاق جيب ــد أن اتف ــه تأكي ــذي أعــاد في  ال

  .الصومال
لسالم الـواردة يف امليثـاق االحتـادي        لعملية جيبويت   لدعمه  تأكيد   جملس األمن    ررويك”  
ألمـن  جملـس ا عيـد  وي. اليت تـوفر إطـارا للتوصـل إىل حـل سياسـي دائـم يف الـصومال         و ،االنتقايل
مبوجــب لحكومــة االحتاديــة االنتقاليــة باعتبارهــا الــسلطة الــشرعية يف الــصومال  لدعمــه تأكيــد 

ــ/ حزيــران٢٢يف الــصادر  الطــوارئ ةعــالن حالــشري إىل إامليثــاق االحتــادي االنتقــايل، ويــ   هيوني
املـستخدمة  ماعـات املعارضـة     مـن اجل   الشباب وغريها    حركةبقيادة  مؤخرا  تجدد القتال   ل نتيجةً
دعمـه  جملس األمن أيضا تأكيـد  ويكرر .  بالقوةالسلطة الشرعية   إلزاحة منهاحماولة  يف   نف،للع

بذله من جهود يف سبيل دفـع عجلـة         يملا    ولد عبد اهللا   وللممثل اخلاص لألمني العام السيد أمحد     
  .العملية السياسية يف الصومال

 االنتقاليـة والـسكان   احلكومـة االحتاديـة   على  األخرية  االعتداءات  جملس األمن   ويدين  ”  
ض الـسالم واالسـتقرار     يتقـو يعملـون علـى     جانـب   أ  ني مجاعات مسلحة ومقـاتل     من قبل  املدنيني

ــد و. يف الـــصومال ــهتأكيـــد جملـــس األمـــن يعيـ ــار ١٥الـــصادرة يف  ،مطالبتـ ــايو /أيـ ، ٢٠٠٩مـ
لجماعات املعارضة املستخدمة للعنف بإهناء هجومها على الفور وإلقاء سالحها ونبـذ العنـف              ل

  .الصومالإىل جانب األقاتلني تدفق املويدين جملس األمن . واالنضمام إىل جهود املصاحلة
 اإلنــساينوضــع تــدهور اللالــصومال وبجملــس األمــن للخــسائر يف األرواح  أســف يو”  

ويـدعو  . اسـتقرار املنطقـة  يهدد على حنو أدى إىل زيادة تدفق الالجئني واملشردين داخليا        الذي  
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سـيما   الطـراف إىل التقيـد بالتزاماهتـا مبوجـب القـانون اإلنـساين الـدويل و               جملس األمن مجيع األ   
  .احترام أمن املدنيني والعاملني يف اجملال اإلنساين وأفراد بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال

 يعتمـد علـى التنميـة       الصومال علـى املـدى الطويـل      أمن  أن  تأكيد  جملس األمن   عيد  وي”  
من الـوطين وقـوات الـشرطة الـصومالية،         قوات األ و االحتادية االنتقالية    احلكومةالفعالة لقدرات   

علـى  اسـتراتيجية األمـن القـومي، وحيـث اجملتمـع الـدويل        ومبـا ينـسجم و  يف إطار اتفـاق جيبـويت     
  .تجهيزالتدريب وتوفري البطرق منها من الصومالية، إىل أجهزة األدعم تقدمي ال

سـالم  اسـتتباب   يف  اد األفريقـي يف الـصومال       سامهة بعثـة االحتـ    مبـ جملس األمـن    يشيد  و”  
ــتقرار دائمـــو ــديره  نياسـ ــن تقـ ــصومال، ويعـــرب عـ ــوم التمراملـــس يف الـ ــزام حكـ ــدا يت لتـ أوغنـ

ويف هــذا . بعثــةقتاليــة تــستهدف البعثــة، ويــدين أي أعمــال يف القــوات باملــسامهة بوبورونــدي 
يف ســـرت يف در الـــصاالـــسياق، يرحـــب جملـــس األمـــن بقـــرار مـــؤمتر قمـــة االحتـــاد األفريقـــي  

دعوهتا الــدول بــواليتــها، و املــأذون بــه مبوجــب املــستوىإىل بعثــة  القــواميــادة  زيوليــه/متــوز ٣
  .شرطةأفراد وعسكريني تقدمي ما يلزم من أفراد إىل فريقي عضاء يف االحتاد األاأل

فريقـي يف سـرت     قمـة االحتـاد األ    مـؤمتر   البيان الصادر عـن     بوحييط جملس األمن علما     ”  
إىل ريتريــا، تقــدم الــدعم  جــزاءات علــى كــل جهــة، مبــا فيهــا إ لــس فــرض إىل اجملب طلــالــذي 

. تقـويض الـسالم واملـصاحلة يف الـصومال واالسـتقرار اإلقليمـي            تورطة يف   جلماعات املسلحة امل  ا
يـتعني   يف مـا علـى وجـه الـسرعة    نظر سـي يف هـذا الـصدد، و  جملس األمن عن قلقه البالغ  ويعرب  

اسـتنادا  وذلـك   ،  لـسالم لتقويض عملية جيبـويت     يعمل على    طرف   جراءات ضد أي  إاختاذه من   
 إىل اللجنـة املنـشأة عمـالً بقـرار        والرصد  فريق  إىل  املقدمة  مبا فيها تلك     ،وفرةاملتاألدلة  إىل مجيع   
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