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 )٢٠٠٨ (١٨١١القرار   
   ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٩ املعقودة يف ٥٨٧٩الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 ،إن جملس األمن 
 قراراتـه الـسابقة وبيانـات رئيـسه بـشأن احلالـة يف الـصومال، ال سـيما                   إذ يؤكد جمددا   

لـى مجيـع    ، الذي يفرض حظرا ع    ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ٢٣املؤرخ  ) ١٩٩٢ (٧٣٣القرار  
ار إليــــه أدنــــاه بعبــــارة يــــش(أعمــــال توريــــد األســــلحة واملعــــدات العــــسكرية إىل الــــصومال 

ــر” ــلحة توريــد حظ ــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥١٩، والقــرار )“األس ديــسمرب / كــانون األول١٦امل
ــرار ٢٠٠٣ ــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٥٨، والقــــــ ــسطس / آب١٧املــــــ ــرار٢٠٠٤أغــــــ  ، والقــــــ
ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٥٨٧ ــارس /آذار ١٥املـــ ــرا٢٠٠٥مـــ ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٠ر ، والقـــ املـــ

، ٢٠٠٦مـايو  / أيـار ١٠املـؤرخ  ) ٢٠٠٦ (١٦٧٦، والقـرار   ٢٠٠٥ أكتوبر/األول شرينت ١٤
ــرار  ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٢٤والقــ ــاين٢٩املــ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ ــرار ٢٠٠٦نــ  ١٧٤٤، والقــ

يوليـه  / متـوز  ٢٣املؤرخ  ) ٢٠٠٧ (١٧٦٦، والقرار   ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٠املؤرخ  ) ٢٠٠٧(
ــرار ،٢٠٠٧ ــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢ والقــــــ ــسطس / آب٢٠املــــــ ــرار٢٠٠٧أغــــــ  ، والقــــــ
 ، ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٠املؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٠١

 إىل أن حظـر توريـد األسـلحة املفـروض علـى الـصومال ال ينطبـق كمـا هـو                  شريإذ ي و 
األسلحة واملعدات العـسكرية،    ) أ(على  ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢و  ) ٢٠٠٧ (١٧٤٤مبني يف قراريه    

ال الـتقين ممـا هـو خمـصص حـصرا لـدعم بعثـة االحتـاد األفريقـي يف            والتدريب واملـساعدة يف اجملـ     
اإلمـدادات واملـساعدة التقنيـة الـيت تقـدمها الــدول      ) ب(الـصومال أو معـد لكـي تـستخدمه، و     

واملقصود هبا حصرا املساعدة يف تطوير مؤسسات قطاع األمن، مبا يتسق مع العملية الـسياسية               
ــالقرار   الــواردة يف القــرارين املــذكورين ويف    غيــاب قــرار ســليب تتخــذه اللجنــة املنــشأة عمــال ب

يف غــضون مخــسة أيــام عمــل مــن تلقــي ) “اللجنــة”يــشار إليهــا أدنــاه باســم ) (١٩٩٢ (٧٥١
 إشعار مسبق خبصوص تلك اإلمدادات أو املساعدة على أساس كل حالة على حدة،
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ه أمهيــــة ســــيادة الــــصومال وســــالمته اإلقليميــــة واســــتقاللوإذ يؤكــــد مــــن جديــــد  
 ووحدته،  السياسي
احلاجــة املاســة إىل أن يتخــذ مجيــع القــادة الــصوماليني خطــوات        وإذ يكــرر تأكيــد   

 أجل مواصلة احلوار السياسي، ملموسة من
علـــى عمـــل املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام، الـــسيد أمحـــدو ولـــد عبـــد اهللا، وإذ يـــثين  
  من جديد دعمه القوي ملا يبذله من جهود، يؤكد وإذ

 )S/2008/274 (٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٢٤ بتقرير فريق الرصد املـؤرخ       علماوإذ حييط    
تــــــضمنه مــــــن  ، ومبــــــا)٢٠٠٧ (١٧٦٦مــــــن القــــــرار ) ط (٣املقــــــدم عمــــــال بــــــالفقرة 

 وتوصيات، مالحظات
 حلظــر ا تــدفقات إمــدادات األســلحة والــذخرية إىل الــصومال وعــربه انتــهاكوإذ يــدين 

 ا للسالم واالستقرار يف الصومال،هتديدا خطريتشكل  باعتبارهاتوريد األسلحة 
، ال سـيما دول املنطقـة،   مجيـع الـدول   إصـراره علـى ضـرورة امتنـاع          وإذ يكرر تأكيـد    

ــة        ــوات الالزمـ ــع اخلطـ ــاذ مجيـ ــلحة واختـ ــد األسـ ــر توريـ ــالف حلظـ ــل خمـ ــأي عمـ ــام بـ ــن القيـ عـ
 منتهكيه، ملساءلة

 الـصومال    على أمهية تعزيز رصد حظر توريـد األسـلحة يف          وإذ يكرر التأكيد ويشدد    
ا يف االعتبار أن اإلنفاذ الصارم حلظـر        أخذاملتواصل واليقظ يف االنتهاكات،     من خالل التحقيق    

 توريد األسلحة سيؤدي إىل حتسني الوضع األمين عموما يف الصومال،
الـدوليني  األمـن   و أن احلالة يف الصومال ما زالت تشكل خطرا يهدد السالم            وإذ يقرر  

 املنطقة، يف
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،فوإذ يتصر 
 على التزام مجيع الدول باالمتثال امتثاال تاما للتدابري اليت فرضها القـرار             يشدد - ١ 
 ؛)١٩٩٢ (٧٣٣

 ٢٠٠٨أبريـــل / نيـــسان٢٤، يف ضـــوء تقريـــر فريـــق الرصـــد املـــؤرخ  يعـــرب ‐ ٢ 
)S/2008/274(        تحسني تنفيذ التـدابري الـيت فرضـها        ، عن اعتزامه النظر يف اختاذ إجراءات حمددة ل

 واالمتثال هلا؛) ١٩٩٢ (٧٣٣القرار 
ــرر ي - ٣  ــرة      قـ ــه يف الفقـ ــشار إليـ ــد املـ ــق الرصـ ــة فريـ ــد واليـ ــرار ٣متديـ ــن القـ   مـ
ميكـن    إىل األمني العام أن يتخذ التدابري اإلدارية الالزمـة بأسـرع مـا       لبويط) ٢٠٠٤ (١٥٥٨
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، مـستعينا يف ذلـك، حـسب االقتـضاء،          أخـرى ر  لفتـرة سـتة أشـه     إعادة إنشاء فريق الرصد     بغية  
، وتعــيني )٢٠٠٧ (١٧٦٦بالدرايــة الــيت يتمتــع هبــا أعــضاء فريــق اخلــرباء املنــشأ عمــال بــالقرار  

 : وتتمثل هذه الوالية فيما يلي.أعضاء جدد إذا لزم األمر، بالتشاور مع اللجنة
مـــن القـــرار ) ج(إىل ) أ (٣ يف الفقـــرات مـــن  احملـــددةمواصـــلة تنفيـــذ املهـــام )أ( 
 ؛)٢٠٠٥( ١٥٨٧

يف مجيـع األنـشطة،     ، بالتنسيق مع الوكـاالت الدوليـة املعنيـة،          مواصلة التحقيق  )ب( 
ــة بالقطــاع    ــشطة املتعلق ــا األن ــا فيه ــايل والبحــري وغريمهــ  نيمب ــستخدم    ا امل ــد ت ــدر عوائ ــيت ت ، ال

 الرتكاب انتهاكات حلظر توريد األسلحة؛ 
ــشأن صــلة موا )ج(  ــق ب ــع التحقي ــوانئ واملطــارات    مجي وســائط النقــل والطــرق وامل

  وغريها من املرافق املستخدمة يف ارتكاب انتهاكات حظر توريد األسلحة؛
مواصلة تنقيح واستكمال املعلومات املتعلقـة مبـشروع قائمـة بأمسـاء الكيانـات            )د( 
) ١٩٩٢ (٧٣٣ضاء وفقــا للقــرار الــذين ينتــهكون التــدابري الــيت تنفــذها الــدول األعــ  واألفــراد 

الحتمـال أن يتخـذ اجمللـس تـدابري           وأمساء مؤيديهم الناشـطني، حتـسبا      هداخل الصومال وخارج  
 وعــرض هــذه املعلومــات علــى اللجنــة علــى النحــو الــذي تعتــربه اللجنــة   ،بــشأهنم يف املــستقبل

 مالئما ويف الوقت الذي تراه مناسبا، 
 مــن حتقيقــات، بــشأن التقريــرين جيريــهى مــا مواصــلة تقــدمي توصــيات بنــاء علــ )هـ( 

 ١٤٢٥ املعــــيَّن عمــــال بــــالقرارين )S/2003/1035و  S/2003/223(الــــسابقني لفريــــق اخلــــرباء 
أبريــــل / نيــــسان٨املــــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٤٧٤ و ٢٠٠٢يوليــــه / متــــوز٢٢املــــؤرخ ) ٢٠٠٢(

ــشأن، ٢٠٠٣ ــارير ب ــسابقة التق ــق الرصــد  ال  S/2005/625  وS/2005/153  وS/2004/604( لفري
 ن عمــــــال بــــــالقرارات املعــــــّي )S/2008/274 و S/2007/436 و S/2006/913 و S/2006/229 و

ــؤرخ )٢٠٠٣ (١٥١٩ ــانون األول١٦ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٥٨ و ٢٠٠٣ديـ املـ
ــسطس /آب ١٧  ٢٠٠٥مــــــــــارس / آذار١٥املــــــــــؤرخ ) ٢٠٠٥( ١٥٨٧  و٢٠٠٤أغــــــــ
املــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٧٦ و ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول١٤املــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٠ و

ــار ١٠ ــايو /أيــ ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٢٤ و ٢٠٠٦مــ ــاين ٢٩املــ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ  ٢٠٠٦نــ
 ؛٢٠٠٧يوليه / متوز٢٣املؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٦٦ و

العمل عن كثب مع اللجنة بشأن وضع توصيات حمددة الختاذ تـدابري إضـافية               )و( 
 م حلظر توريد األسلحة؛لتحسني االمتثال العا
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 حتديد اجملاالت الـيت ميكـن فيهـا تعزيـز قـدرات دول املنطقـة علـى               املساعدة يف  )ز( 
 تيسري تنفيذ حظر توريد األسلحة؛ 

يومـا   ٩٠تزويد اجمللس، عن طريق اللجنة، بإحاطة منتـصف املـدة يف غـضون               )ح( 
 من تاريخ إنشاء الفريق، وتقدمي تقارير مرحلية إىل اللجنة شهريا؛ 

 يومـا قبـل انتـهاء      ١٥للجنة، ويف موعد غايتـه      ، عن طريق ا   جملس األمن تزويد   )ط( 
 ؛ اجمللسكي ينظر فيه يغطي مجيع املهام املبينة أعاله والية فريق الرصد، بتقرير هنائي 

 إىل األمني العام أن يضع الترتيبات املالية الالزمة لـدعم أعمـال             يطلب كذلك  - ٤ 
 فريق الرصد؛

ــد  - ٥  ــد تأكيــ ــرات  يعيــ ــا ورد يف الفقــ ــرار  ١٠ و ٨و  ٧ و ٥ و ٤ مــ ــن القــ  مــ
 ؛)٢٠٠٣( ١٥١٩

 إىل اللجنة أن تقوم، وفقا لواليتها وبالتـشاور مـع فريـق الرصـد وغـريه                 يطلب - ٦ 
من كيانات األمم املتحـدة ذات الـصلة، بـالنظر يف التوصـيات الـواردة يف تقـارير فريـق الرصـد                      

ــة  ــوبر / تـــشرين األول١٦أبريـــل و / نيـــسان٥املؤرخـ ــه / متـــوز١٧ و ٢٠٠٦أكتـ  ٢٠٠٧يوليـ
تقدم إىل اجمللـس توصـيات بـشأن طـرق حتـسني تنفيـذ حظـر                 وأن،  ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ٢٤و  

  له، ملنع استمرار االنتهاكات؛توريد األسلحة واالمتثال
 . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ٧ 

 


