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  مشروع قرار 
إن جملس األمن، 

إذ يشـري إىل قراراتـه ذات الصلـة بشـأن احلالـة يف الصومـــال، وال ســيما القــرار ٧٣٣ 
(١٩٩٢) املؤرخ ٢٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٢، 

وإذ يشـــــــري كذلـــــــك إىل بيـــــــان رئيســـــــه املـــــــؤرخ ٢٨ آذار/مــــــــارس ٢٠٠٢ 
 ،(S/PRST/2002/8)

وإذ يالحظ مع بالغ القلق استمرار تدفق إمـدادات األسـلحة والذخـرية إىل الصومـال 
مـن بلـدان أخـرى، ممـا يقـوض السـالم واألمـن واجلـهود السياسـية الراميـة إىل حتقيـق املصاحلـــة 

الوطنية يف الصومال، 
وإذ يرحـب بالزيـارة الـيت يزمـع رئيـس اللجنـة املنشـأة عمـال بـــالقرار ٧٥١ (١٩٩٢) 
املـؤرخ ٢٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٢ (الـيت يشـار إليـها فيمـــا بعــد بـــ �اللجنــة�) القيــام ــا إىل 

الصومال ودول املنطقة يف حزيران/يونيه ٢٠٠٢، وإذ يتطلع إىل تقريره يف هذا الصدد، 
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 

يطلب إىل األمني العام أن يقوم، يف غضون شهر واحد من اختاذ هذا القـرار،  - ١
من أجل اإلعداد إلنشاء هيئة من اخلرباء، بإنشاء فريق خرباء يتألف من عضويـن، لفـترة مدـا 
٣٠ يوما، لكي يوايف اللجنة خبطة عمل تبني بـالتفصيل املـوارد واخلـربة الفنيـة الـيت سـتحتاجها 
هيئـة اخلـرباء، لتمكينـها مـن مجـع معلومـــات مســتقلة عــن انتــهاكات احلظــر املفــروض علــى 
األسلحة واملعدات العسكرية مبوجب الفقـرة ٥ مـن القـرار ٧٣٣ (١٩٩٢) (املشـار إليـه فيمـا 

بعد بـ �احلظر على األسلحة�) وتعزيز إنفاذ هذا احلظر، مبا يف ذلك القيام مبا يلي: 
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التحقيـق يف انتـهاكات احلظـر علـى األسـلحة، مبـا يف ذلـك الدخـول إىل الصومـال بــرا  -
وجـوا وحبـرا، وخاصـة عـن طريـق االتصـال بـأي مصـادر قـد تكشـف عـن معلومـــات 
متصلة باالنتهاكات، ومن هذه املصادر الدول املعنيـة، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، 
وهيئـات التعـاون إلنفـاذ القـانون الـدويل ، واملنظمـــات غــري احلكوميــة، واملؤسســات 
املاليـة، والوسـطاء املـاليون وسـائر وكـــاالت الوســاطة، وشــركات وهيئــات الطــريان 
ـــية  املـدين، وأعضـاء احلكومـة الوطنيـة االنتقاليـة، والسـلطات احملليـة والقيـادات السياس

والتقليدية، واتمع املدين وأوساط األعمال؛ 
تقـدمي معلومـات تفصيليـة يف اـاالت اهلامـة للخـربة الفنيـة املتصلـة بانتـهاكات احلظــر  -

على األسلحة وإنفاذه مبختلف جوانبه؛ 
ـــدول اــاورة للصومــال  إجـراء حبـوث ميدانيـة، حيثمـا ميكـن ذلـك، يف الصومـال وال -

والدول األخرى، حسب االقتضاء؛ 
تقييم قدرة بلدان املنطقة على تنفيذ احلظر علـى األسـلحة تنفيـذا كـامال، مبـا يف ذلـك  -

من خالل إجراء استعراض شامل للنظم الوطنية للجمارك وملراقبة احلدود؛ 
تقـدمي توصيـات بشـأن اخلطـــوات العمليــة املمكنــة لزيــادة تعزيــز إنفــاذ احلظــر علــى  -

األسلحة؛ 
يطلب إىل رئيس اللجنة أن حييل تقرير فريق اخلرباء، يف غضون أسبوعني مـن  - ٢

وروده، إىل جملس األمن للنظر فيه؛ 
يعرب عــن تصميمـه علـى النظـر يف النتـائج الـيت خيلـص إليـها اخلـرباء ورئيـس  - ٣
اللجنة وعلى اختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات متابعـة لبيـان رئيـس الـس املـؤرخ ٢٨ آذار/مـارس 

٢٠٠٢ (S/PRST/2002/8) والفقرة ١ املذكورة أعاله قبل اية متوز/يوليه ٢٠٠٢؛ 
يدعو مجيع الدول واحلكومة الوطنية االنتقالية والسلطات احمللية يف الصومـال  - ٤
إىل التعاون التام مع رئيـس اللجنـة وفريـق اخلـرباء يف سـعيهما للحصـول علـى املعلومـات وفقـا 
هلذا القرار، مبا يف ذلك تيسري الزيارات إىل املواقع والعناصر الفاعلة، وإتاحة الوصـول التـام إىل 

املسؤولني احلكوميني والسجالت احلكومية، مىت طلب رئيس اللجنة أو فريق اخلرباء ذلك؛ 
حيث  سائر األفراد والكيانات ممن يتصـل ـم رئيـس اللجنـة أو فريـق اخلـرباء  - ٥
علـى التعـاون التـام عـن طريـق تزويدهـم باملعلومـات ذات الصلـة وتيسـري حتقيقـام، ومـن بـني 
هؤالء القادة السياسيون والتقليديون، وأعضاء اتمع املدين، وأوسـاط األعمـال، واملؤسسـات 
ـــائر وكــاالت الوســاطة، وشــركات هيئــات الطــريان املــدين،  املاليـة، والوسـطاء املـاليون، وس



02-365993

S/2002/507

واملنظمـات غـري احلكوميـة، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، وهيئـــات التعــاون إلنفــاذ القــانون 
الدويل؛ 

يطلب إىل رئيس اللجنة وفريق اخلرباء القيام، يف حالة عدم تعـاون السـلطات  - ٦
والكيانات املشار إليها أعاله، أن يقوما، عن طريق اللجنة، بإشعار الس بذلك على الفور؛ 

يطلب إىل األمني العام أن يعمل بنشاط، عن طريق املساعدة التقنية والتعـاون  - ٧
مع احلكومة الوطنية االنتقالية والسلطات احمللية، والقيادات التقليديـة، املدنيـة والدينيـة، لتعزيـز 
القدرات اإلدارية والقضائية يف مجيع أحناء الصومال على اإلسهام يف رصد وإنفاذ احلظـر علـى 
ـــاصر  األسـلحة، وفقـا لبيـان رئيـس الـس املـؤرخ ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠٢، ويدعـو كافـة العن
الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية إىل اإلسهام يف حتقيق هذا اهلدف وتعزيزه بطريقة منسقة عن طريـق 

براجمها لتقدمي املساعدة للصومال؛ 
يطلـب إىل مجيـع الـدول أن تقـدم إىل اللجنـة يف غضـــون فــترة ال تزيــد علــى  - ٨
٦٠ يوما من اختاذ هذا القرار، وفيما بعد، وفقا للجـدول الزمـين الـذي حتـدده اللجنـة، تقـارير 
عن التدابري اليت تتخذها هـذه الـدول لكفالـة اإلنفـاذ الكـامل والفعـال للحظـر علـى األسـلحة، 

ولغرض تعزيز التدابري اليت يتخذها الس عمال بالفقرة ٣ أعاله؛ 
يطلـب من مجيـع الـــدول، وال ســيما دول املنطقــة، أن تــوايف اللجنــة جبميــع  - ٩

املعلومات املتاحة لديها عن انتهاكات احلظر على األسلحة؛ 
يقرر إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلي.  - ١٠

 


