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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

، فيمـا يتـصل     ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٤، املعقـودة يف     ٦٥٦٤يف جلسة جملس األمـن        
، أدلــى رئـيس جملـس األمـن بالبيـان التالــي             “احلالـة يف الصومال  ”بنظر اجمللس يف البند املعنون      

  :باسم اجمللس
ا اإلقليميــة تأكيــد احترامــه لــسيادة الــصومال وســالمته جملــس األمــن يكــّرر ”    

ويعيــد تأكيــد دعمــه التفــاق جيبــويت وعمليــة الــسالم . واســتقالهلا الــسياسي ووحــدهتا
ويكــّرر اجمللــس أيــضا تأكيــد ضــرورة . بوصــفهما أساســا لتــسوية النـــزاع يف الــصومال

ــسالم واالســتقرار يف        ــى إحــالل ال ــشجيع عل وضــع اســتراتيجية شــاملة هتــدف إىل الت
  .ضطلع هبا اجلهات املعنية كافة تالصومال من خالل جهود تعاونية

يونيــه، ويــشيد / حزيــران٩يف ويرحــب جملــس األمــن بتوقيــع اتفــاق كمبــاال ”    
باخلصال القيادية اليت أبان عنها كل من الـرئيس موسـيفيين واملمثـل الشخـصي لألمـني               

  .ماهيغا يف سبيل تسهيل التوّصل هلذا االتفاق. العام السيد أوغستني ب
اجمللـس  وحيـيط  .  مبوقعي اتفاق كمباال الوفاء بالتزامـاهتم      ويهيب جملس األمن  ”    

 يف احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة ويتطلّـع إىل تـشكيل            الوزراء اجلديد  رئيسبتعيني  علما  
ويهيـــب اجمللــس بـــاملوقّعني كفالــة التماســـك   . حكومــة جديـــدة علــى وجـــه الــسرعة   

ــة ا    ــز االهتمــام علــى إجنــاز املهــام االنتقالي ملنــصوص عليهــا يف اتفــاق  والوحــدة، وتركي
ويهيــب اجمللــس باملؤســسات االحتاديــة االنتقاليــة أن تنــشئ . جيبــويت وامليثــاق االنتقــايل

مؤسسات متثيلية عريضة القاعدة عـن طريـق انتـهاج عمليـة سياسـية تـشمل اجلميـع يف           
  .مشاركة املرأة يف احلياة العامةهناية املطاف، مع مراعاة ضرورة كفالة 

د، يشري جملس األمن إىل اجتماعاتـه مـع األطـراف الـصومالية             ويف هذا الصد  ”    
مايو، ويهيب باملؤسسات االحتاديـة االنتقاليـة أن تتـشاور مـع            / أيار ٢٥يف نريويب، يوم    
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سائر اجلماعات الصومالية على نطاق واسع، مبا فيها اإلدارات احمللية واإلقليميـة، وأن              
. اإلقليميـة واجملتمـع الـدويل يف عمومـه     تعمل بشكل وثيق مع بلدان املنطقة واملنظمات        

ويرحـــب باالجتمـــاع التـــشاوري املقبـــل الـــذي ستـــشارك فيـــه املؤســـسات االحتاديـــة  
 ُيتوقع أن يـتمخض عـن اتفـاق علـى           االنتقالية واجلهات املعنية الصومالية كافةً، والذي     

خريطة طريق تتضمن املهام األساسية واألولويات اليت يتعني إجنازها على مـدى االثـين      
عشر شهرا القادمة، وفقـا إلطـار زمـين حمـدد ومعـايري مرجعيـة واضـحة، لكـي تنفـذها              

 ويالحظ جملـس األمـن أن تقـدمي الـدعم إىل املؤسـسات        . املؤسسات االحتادية االنتقالية  
وحيــث جملــس . االحتاديــة االنتقاليــة يف املــستقبل ســريهتن بإجنــاز هــذه املهــام األساســية  

ع بـشكل بنـاء   األمن مجيـع اجلهـات املعنيـة الـصومالية علـى املـشاركة يف هـذا االجتمـا                 
  .وبروح من املسؤولية

ويكرر جملس األمـن التأكيـد علـى املـسؤولية الرئيـسية الـيت تقـع علـى عـاتق                    ”    
ويـشري  .  من أجل إحالل السالم وحتقيـق األمـن واملـصاحلة يف الـصومال             أبناء الصومال 

ــسالم واألمـــن      ــدد الـ ــاال هتـ ــن يرتكـــب أعمـ ــستهدف مـ ــدابري تـ ــة فـــرض تـ إىل إمكانيـ
واالستقرار يف الصومال أو من يقّدم الدعم لتلك األعمال، مبـا يف ذلـك األعمـال الـيت                  

وي على التهديد باسـتخدام القـّوة       هتّدد اتفاق جيبويت أو العملية السياسية، أو اليت تنط        
ــصومال، أو الــيت      ــة االحتــاد األفريقــي يف ال ــة أو بعث ــة االنتقالي ضــّد املؤســسات االحتادي
تشكّل انتهاكا حلظر توريد األسلحة، أو الـيت تعرقـل إيـصال املـساعدات اإلنـسانية أو                  

  .حتول دون احلصول عليها يف الصومال
رزتـــه بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف  ويـــشيد جملـــس األمـــن بالتقـــدم الـــذي أح ”    

الصومال والقوات األمنية الـصومالية يف جمـال توطيـد األمـن واالسـتقرار يف مقديـشو،                  
  .“بذلته هذه القوات من تضحيات كبرية يف هذا الصدد ويقر مبا
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