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 بيان رئاسي بشأن الصومال    

 
ــسة   ــدها جملــس األمــن يف   ٦٢٢٩يف اجلل ــيت عق ــسمرب / كــانون األول٣ ال ، ٢٠٠٩دي

، أدىل رئــيس جملــس األمــن  “احلالــة يف الــصومال”يتــصل بنظــر اجمللــس يف البنــد املعنــون   فيمــا
  :بالبيان التايل باسم اجمللس

اإلرهـايب الـذي وقـع      يدين جملس األمن بأشد العبـارات اهلجـوم اإلجرامـي و          ”    
ديسمرب يف حفل خترج طالب كليـة الطـب يف جامعـة      / كانون األول  ٣يف مقديشو يف    

بنـــادر، مـــا أدى إىل مقتـــل مـــدنيني أبريـــاء ووزراء الـــصحة والتعلـــيم العـــايل والتعلـــيم 
ــصوماليني ــاء مــستقبل ســلمي      . ال ــاس كرســوا أنفــسهم لبن ــا علــى أُن فقــد كــان هجوم

  .ومستقر ومزدهر لشعب الصومال
ويعرب جملس األمن عن عميق تعاطفـه وتعازيـه ألسـر القتلـى واملـصابني يف                ”    

  .اهلجوم، وكذلك للحكومة االحتادية االنتقالية وشعب الصومال
وحيث جملس األمن على إجـراء حتقيـق شـامل وتـسليم مـرتكيب هـذا اهلجـوم         ”    

  .إىل يد العدالة على جناح السرعة
واصلة تقـدمي الـدعم لـشعب الـصومال،         ويؤكد جملس األمن تصميمه على م     ”    

يف سعيه لتحقيق السالم واملـصاحلة، وللحكومـة االحتاديـة االنتقاليـة باعتبارهـا الـسلطة                
الشرعية يف الصومال، ويكرر تأكيد تأييده الكامل لعملية جيبـويت للـسالم، الـيت تـوفر                

  .إطارا للتوصل إىل حل سياسي دائم يف الصومال
ــن جمــد   ”     ــس األم ــهي     ويؤكــد جمل ــأن تن ــات املعارضــة ب ــه كــل مجاع دا مطالبت

. اهلجمات على الفـور وأن تلقـي أسـلحتها وتنبـذ العنـف وتنـضم إىل جهـود املـصاحلة                   
ــساين         ــانون اإلن ــا مبوجــب الق ــد بالتزاماهت ــس كــل األطــراف إىل التقي ــدعو اجملل ــا ي كم
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نــسانية الــدويل، وخباصــة احتــرام أمــن املــدنيني والعــاملني يف جمــال تقــدمي املــساعدة اإل   
  .وأفراد بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال

ويرحب جملس األمن بالعمل الذي تقوم بـه بعثـة االحتـاد األفريقـي يف تـوفري            ”    
ويؤكـد اجمللـس تأييـده القـوي للبعثـة ويعـرب            . الدعم للمـصابني يف اهلجـوم وأقربـائهم       

  .عن تقديره املتواصل اللتزام حكوميت أوغندا وبوروندي بتوفري قوات
ــل       ”     ــدى الطوي ــى امل ــصومال عل ــن ال ــد أن أم ــن جدي ويؤكــد جملــس األمــن م

مرهون بقيـام احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة بـالتطوير الفعـال لقـوة األمـن الـوطين وقـوة                    
. الشرطة الصومالية، يف إطار اتفاق جيبويت ومبا يتماشى مـع اسـتراتيجية وطنيـة لألمـن      

سسات األمن الصومالية، بالتنـسيق مـع بعثـة     وحيث اجمللس اجملتمع الدويل على دعم مؤ      
  .“االحتاد األفريقي يف الصومال، بوسائل من بينها التدريب واملعدات

  


