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مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ موجهـــة إىل رئيــس 
  جملس األمن من البعثة الدائمة لكينيا لدى األمم املتحدة 

دي البعثة الدائمة لكينيا لدى األمم املتحدة حتياا إىل رئيس جملس األمن وتتشـرف 
بـأن تطلـب تعميـم إعـالن وقـف األعمـال القتاليـة وهيـاكل ومبـادئ عمليـــة املصاحلــة الوطنيــة 
الصومالية، املوقع يف إلدوريت، كينيا، يوم األحـد ٢٧ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢، وذلـك 

بوصفه وثيقة من وثائق جملس األمن (انظر املرفق). 
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مرفق املذكرة الشفوية املؤرخة ١١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ املوجهـة إىل 
 رئيس جملس األمن من البعثة الدائمة لكينيا لدى األمم املتحدة 

عملية املصاحلة الوطنية الصومالية 
 إلدوريت، كينيا 

ــــادئ عمليـــة املصاحلـــة الوطنيـــة  إعــالن وقــف األعمــال القتاليــة وهيــاكل ومب
 الصومالية 

حنن املوقعني أدناه،  
إذ نسترشد بالرغبة املشتركة لدى شعب الصومال يف السالم، 

وإذ نـدرك تفشـي الفقـر يف أوسـاط الشـعب الصومـايل واالحتياجـات اإلنســـانية هلــذا 
الشعب، 

ورغبة منا يف وضع اية للصراع املستمر داخل الصومال، 
والتزاما منا بتحسني األمن اإلقليمي بالنسبة إىل مجيع الصوماليني ودول املنطقة، 

وإذ نرحب بالتزام اتمع الدويل باحترام سيادة الصومال وسالمة أراضيـه واسـتقالله 
السياسي ووحدته، 

وتقديرا منا للدور الريادي الذي اضطلعت به بلدان املواجهة التابعة للهيئـة احلكوميـة 
الدولية املعنية بالتنمية (إثيوبيا وجيبويت وكينيا) يف هذه العملية، 

وتقديرا منا أيضا ملا يبذله اتمع الدويل مـن جـهود تعزيـزا للمصاحلـة الوطنيـة داخـل 
الصومال، 

وإقـرارا منـا بـأن السـلطات الصوماليـة تضطلـع باملسـؤولية الرئيسـية عـن كفالـــة رفــاه 
املدنيني داخل الصومال، 

نتعهد هنا رمسيا بااللتزامات التالية: 
املادة ١ 

السمة االحتادية 
تأسـيس هيـاكل حكـم احتاديـة للصومـال، جيـري النـص عليـــها يف ميثــاق أو دســتور،  - ١

وتكون شاملة جلميع األطراف وممثلة هلا ومقبولة منها. 
تأييد مبدأ الالمركزية بوصفه جزءا ال يتجزأ من هياكل احلكم الصومالية.  - ٢



02-739343

S/2002/1359

كفالة حقوق ومتثيل ومحاية مجيع اجلماعات واألفراد الصوماليني.  - ٣
 

املادة ٢ 
وقف األعمال القتالية 

االمتنــاع عــن شــن األعمــــال القتاليـــة داخـــل الصومـــال اعتبـــارا مـــن ٢٧ تشـــرين  - ١
األول/أكتوبر ٢٠٠٢ واإلبقاء على هذه احلالة خالل عملية السالم وخالل فترة تنفيذها. 

اسـتخدام الوسـائل السـلمية فحسـب بالتـايل لتسـوية مجيـع املنازعـات بـــني اجلماعــات  - ٢
السياسية والعسكرية وغريها من اجلماعات وكذلك اتمعات اليت متثلها. 

كفالــة أن ال حتتفـــظ مجيـع اجلماعـات السياسـية والعسـكرية وغريهـا مـن اجلماعـات  - ٣
إال مبواقع وقدرات عسكرية دفاعية، واإلحجام عن القيام بأي استفزازات عسكرية. 

التنفيذ التام حلظر األسلحة املفـروض مـن األمـم املتحـدة علـى الصومـال (قـرار جملـس  - ٤
األمن التابع لألمم املتحدة ٧٣٣ (١٩٩٢)). 

دعوة اتمع الـدويل للقيـام برصـد حلظـر األسـلحة داخـل امليـدان وخارجـه، وضمـان  - ٥
إمكانية الوصول أمام ممثليه بال عوائق ويف أمان. 

 
املادة ٣ 

تعزيز إمكانية وصول آمنة للمعونة 
احترام حقوق شعب الصومال يف تلقي املساعدة اإلنسانية.  - ١

ضمـان أمـن مجيـع أفـراد ومنشـآت املعونـة اإلنسـانية والتنميـــة، مبــا يف ذلــك التــابعون  - ٢
ــــة، وجلنـــة الصليـــب األمحـــر الدوليـــة،  لوكــاالت األمــم املتحــدة، واملنظمــات غــري احلكومي

واحلكومات واملنظمات املاحنة. 
تعزيز إمكانية الوصول اآلمنة للمعونة إىل مجيع أفراد الشعب الصومايل.  - ٣

 
املادة ٤ 

تأييد نتائج عملية السالم 
إجراء مفاوضات سياسية ومناقشات فنية حبسن نية ويف ظل روح التعاون خالل كـل  - ١

مرحلة من مراحل عملية املصاحلة الوطنية الصومالية. 
االلتزام بنتائج عملية املصاحلة الوطنية الصومالية.  - ٢

تنفيذ مجيع قرارات العملية حبسن نية ويف الوقت املطلوب.  - ٣
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املادة ٥ 
مكافحة اإلرهاب 

مكافحة مجيع أشـكال اإلرهـاب، والتعـاون مـع اتمـع الـدويل يف مكافحـة اإلرهـاب  - ١
عمال بقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠٢). 

منع استخدام أراضي الصومال كقاعدة لشن أي أنشطة إرهابية.  - ٢
 

املادة ٦ 
رصد تنفيذ اإلعالن 

دعـوة املنظمـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة، واالحتـاد األفريقـي، واتمـع الــدويل  - ١
لدعم ورصد تنفيذ هذا اإلعالن ومجيع ما يتم التوصل إليه من اتفاقات أخرى. 

تأييد إنشاء آليـات إنفـاذ لكفالـة تسـليم املعونـة اإلنسـانية بأمـان وتنفيـذ هـذا اإلعـالن  - ٢
ومجيع ما يتم التوصل إليه من اتفاقات أخرى لصاحل شعب الصومال. 

حرر يف إلدوريت، كينيا، يوم األحد ٢٧ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
  

 توقيع كل من: 
عبد اهللا يوسف حسن أبشري 

رئيس دولة بونتالند الصومالية رئيس وزراء احلكومة الوطنية االنتقالية   
عبد اهللا دراو اسحق 

 
حسني فرح عيداد 

الرئيس املشارك للمجلـس الصومـايل رئيس اجلمعية الوطنية االنتقالية 
للمصاحلة والتجديد   

العقيد حسن حممد نور 
 

حممد قنياري أفراح 
رئيس الس الصومايل املوحد رئيس جيش رحانوين للمقاومة   

العقيد حسن عبد اهللا قلد 
 

مولد معاين حممد 
رئيـــس منظمـــــة موكــــي األفريقيــــة رئيس حتالف حريان الوطين 

ــــــــس الصومـــــــايل  الصوماليــــــة/ال
– ناكورو  للمصاحلة والتجديد   

موسى سعودي يالبو 
 

عمر حممود حممد 
رئيــس املؤمتــر الصومــايل املوحــــد/التحـــالف 
الوطين الصومايل/الس الصومايل للمصاحلـة 

والتجديد 
ـــــــــــر الصومــــــــــايل  رئيـــــــــس املؤمت
املوحد/التحالف الصومايل مـن أجـل 

اخلالص 
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حممد سيد آدم عثمان حسن علي 
رئيــس املؤمتــر الصومــايل املوحــد/التحـــالف 
ـــــس  الصومــــايل مــــن أجــــل اخلــــالص/ال

الصومايل للمصاحلة والتجديد 

ــــــــــــة  رئيـــــــــــس اجلبهـــــــــــة الوطني
ــــــــس الصومـــــــايل  الصوماليــــــة/ال

للمصاحلة والتجديد   
العقيد عبد الرازق اسحق بيهي 

 
اللواء حممد سياد هريسي 

ــــــس احلركـــــة الوطنيـــــة رئيس اجلبهة الوطنية الصومالية  نــــائب رئي
الصومالية   

باري عدن الشري 
 

حممد عمر حبيب 
رئيس إدارة جوهر رئيس حتالف وادي جوبا   

عبد اهللا شيخ امساعيل 
 

هيالويل إمام عمر 
رئيــــــس احلركــــــة الوطنيــــــة الصوماليــــــــة 

اجلنوبية/حركة بينال للمقاومة 
الرئيس املشارك للمجلـس الصومـايل 

للمصاحلة والتجديد   
عبد العزيز شيخ يوسف 

 
اللواء عبد الالهي نور 

رئيــــــس احلركــــــة الوطنيــــــة الصوماليــــــــة 
اجلنوبية/التحالف الوطين الصومايل 

رئيس احلركة الوطنية الصومالية 

 
حممد عدن وايل  

 
الدكتور شريف صالح حممد علي 

نيابة عن اتمع املدين رئيس احلركة الوطنية الصومالية/ناكورو 
  

 وبشاهدة كل من: 
د. عطا اهللا البشري سعادة األونرابل إلياه و. موانغايل 

األمـني التنفيـذي للوكالـــة احلكوميــة 
الدولية املعنية بالتنمية 

 

وسعادة الرئيس دانييل آراب موي 
املبعوث اخلاص للصومال 

ـــة  ورئيــس اللجنــة التقنيــة باملنظمــة احلكومي
  الدولية املعنية بالتنمية 

سعادة السفري إمساعيل غوالل بودين 
 

سعادة السفري عبد العزيز أمحد 
املبعوث الشخصي جلمهورية إثيوبيـا سفري مجهورية جيبويت لدى الصومال 

الدميقراطية االحتادية لدى الصومال 
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 وحبضور كل من: 

السفري حممد سامل اخلصييب السفري كارلو أونغارو 
ــدى  املبعـوث الشـخصي إليطاليـا (رئيـس منت
ــــة املعنيـــة  شــركاء املنظمــة احلكوميــة الدولي

بالتنمية من أجل الصومال) 

املبعوث اخلاص جلامعة الدول العربية 

 
السفري مصطفى خضر 

 
السيد غلني وارين 

ــــة  نــائب الوزيــر املســاعد للشــؤون اخلارجي
جبمهورية مصر العربية 

سفري الواليات املتحدة لدى كينيا 

 
الدكتور وليد موسى 

 
السفري ونستون تومبان 

عضـــو وفـــد االحتـــــاد األورويب واملفوضيــــة 
األوروبية يف كينيا 

ممثل األمني العام لألمم املتحدة لـدى 
الصومال   

 


