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 تقرير األمني العام عن احلالة يف الصومال  
 

 مقدمـــة -أوال  
أكتـوبر  / تـشرين األول   ٣١هذا التقرير مقدم عمـال ببيـان رئـيس جملـس األمـن املـؤرخ                 - ١

٢٠٠١ (S/PRST/2001/30)                    الذي طلب فيه اجمللـس مـين تقـدمي تقـارير مـرة كـل ثالثـة أشـهر ،
ورات الرئيـسية الــيت شــهدها البلـد منــذ تقريــري   ويغطـي التقريــر التطــ . عـن احلالــة يف الــصومال 

ــسابق  ــسان       . (S/2007/658)ال ــوق اإلن ــة حق ــة وحال ــة األمني ــات عــن احلال ــدم آخــر املعلوم ويق
واألوضاع اإلنسانية، كما يتوسع يف عرض األنشطة اإلمنائية الـيت تـضطلع هبـا وكـاالت األمـم                  

وارئ فيمـا يتعلـق باحتمـال نـشر         املتحدة وبراجمها يف الصومال، فضال عن حالـة التخطـيط للطـ           
عملية حلفظ السالم تابعة لألمم املتحـدة لتحـل حمـل بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال، علـى           

ــو  ــه النحـ ــذي طلبـ ــن الـ ــراره جملـــس األمـ ــؤرخ  يف و) ٢٠٠٧ (١٧٧٢  يف قـ ــي املـ ــه الرئاسـ بيانـ
 .(S/PRST/2007/49) ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ١٩
 

 ية يف الصومالالتطورات الرئيس -ثانيا  
 

 التطورات السياسية -ألف  
، حــصلت تطــورات مهمــة يف الــصومال أفــضت إىل تــشكيل      الــسابقمنــذ تقريــري   - ٢

 .حكومة جديدة ونقلها من بايدوا إىل العاصمة مقديشو
ويف أعقاب أزمة سياسـية داخـل املؤسـسات االحتاديـة االنتقاليـة أسـفرت عـن اسـتقالة                    - ٣

 يوسـف بـإجراء مـشاورات مـع خمتلـف            عبـد اهللا   يدي، قـام الـرئيس     ج  علي حممد  رئيس الوزراء 
القادة، مبن فيهم الربملانيون، هبدف تعديل امليثاق االحتادي االنتقايل للـسماح بتعـيني وزراء مـن           

وهـذه اجلهـود، املتمـشية مـع توصـيات مـؤمتر املـصاحلة الوطنيـة، حققـت نتـائج           . غري الربملـانيني  
نــوفمرب، صــوت أعــضاء الربملــان يف بايــدوا باإلمجــاع لــصاحل   /تــشرين الثــاين ٧ففــي . ســةملمو



S/2008/178
 

2 08-26415 
 

فأتــاح ذلــك للــرئيس يوســف فرصــة لتعــيني  .  مــن امليثــاق االحتــادي االنتقــايل٤٧تعــديل املــادة 
 .شخص غري برملاين رئيسيا للوزراء

 كـانون  ٢ويف . نوفمرب، ُعني نور حسن حـسني رئيـسا للـوزراء     / تشرين الثاين  ٢٢ويف   - ٤
 عـضوا، مـن   ٧٣قام رئـيس الـوزراء حـسني بتعـيني جملـس للـوزراء يتـألف مـن                 ديسمرب،  /األول
 وزيـر دولـة، وذلـك سـعيا منـه إىل إقامـة حكومـة                ١١ نائب وزيـر، و      ٣١ وزيرا، و    ٣١بينهم  

ومل يكـن مـن بـني هـؤالء سـوى ثالثـة وزراء مـن غـري الربملـانيني، هـم الـوزيران                        . وحدة وطنية 
وقـد اسـتقال أربعـة وزراء مـن مناصـبهم بعـد       . ئـب وزيـر   املسؤوالن عن اخلارجية واإلعالم ونا    

ه نقــصا يف التــشاور الواســع بــشأن تعــيني وفتــرة وجيــزة مــن تعيينــهم، احتجاجــا علــى مــا اعتــرب
ــوزراء   ــل غــري الكــايف      . أعــضاء جملــس ال ــن التمثي ــشتكني م وحــذا حــذوهم وزراء آخــرون، م

مــن اجملتمعــات احملليــة  وعــالوة علــى ذلــك، بــرزت انتقــادات مــن قطاعــات عديــدة   . لقبائلــهم
الصومالية ومن خمتلف ممثلي اجملتمع الدويل الذين اعتربوا احلكومة اجلديدة غري عمليـة ومفتقـرة        

 .إىل التركيز
 لتقاســم الــسلطة،   ٥:٤وكــان تــشكيل جملــس الــوزراء اجلديــد متمــشيا مــع صــيغة         - ٥

ــاق االحتــادي االنتقــايل   ــا يف امليث ــوحظ أهنــا مل  . املنــصوص عليه ــه ل ــد أن ــؤمتر  بي ــراع توصــية م  ت
املــصاحلة الوطنيــة الداعيــة إىل تــشكيل حكومــة كفــؤة جيــري اختيارهــا مــن داخــل الربملــان           

واعتــرب اجلمهــور . وخارجــه، وتــويل كامــل االعتبــار للمــؤهالت والكفــاءة واخلــربة والــشفافية  
مــع لمجتلالــصومايل عمليــة التعــيني غــري شــفافة، ورأى نقــص الــوزراء املــؤهلني وانعــدام ممــثلني 

وكـان فـتح جملـس الـوزراء يف وجـه غـري الربملـانيني           . املدين واملعارضة مبثابـة نقيـصتني رئيـسيتني       
ن قـدرهتا علـى تأديـة مهامهـا يف     يهدف إىل حتسني كفاءة احلكومة االحتادية االنتقالية، ممـا حيـسِّ         

 .الفترة املتبقية من املرحلة االنتقالية وتعزيز املصاحلة
ــوزراء    ويف أعقــاب تزايــد اال - ٦ نتقــادات مــن داخــل الــصومال وخارجهــا، قــام رئــيس ال

نة، تتـألف أساسـا مـن       حسني، بالتشاور مع الرئيس يوسف، بتعـيني حكومـة ذات كفـاءة حمـسَّ             
وقد رحب مكتب األمـم املتحـدة       . مهنيني مقتدرين، كما أوصى بذلك مؤمتر املصاحلة الوطنية       

الحتـاد األورويب، ترحيبـا حـارا بتـصويت     السياسي للصومال وشركاؤه الدوليون، مبا يف ذلـك ا        
الربملان االحتادي االنتقايل مبنح الثقة يف جملـس الـوزراء اجلديـد، وأعربـوا عـن ارتيـاحهم اللتـزام          

 .رئيس الوزراء خبدمة مجيع الصوماليني
يناير، أعلن رئيس الوزراء حسني عـن تعـيني جملـس وزراء جديـد              / كانون الثاين  ٦ويف   - ٧

ــضم  ــرا و ١٨ي ــواب وزراء٥ وزي ـــ    .  ن ــة ال ــني املناصــب الوزاري ــن ب ــة   ١٨وم ــت ثالث ــا زال ، م
ــاعلني        . مناصــب شــاغرة  ــن الف ــدد م ــع ع ــشاور م ــه سيت ــوزراء حــسني إىل أن ــيس ال وأشــار رئ
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. ، اخـتري تـسعة مـن داخـل الربملـان          ١٨ومن ينب الوزراء الــ      . الرئيسيني قبل إمتامه عملية التعيني    
ن من خارج الربملـان، حيـث مت بالفعـل تعـيني سـتة منـهم                واختذ قرار باختيار تسعة وزراء آخري     

وُتركــت املناصــب الثالثــة املتبقيــة للمعارضــة يف املنفــى، علــى أن يــتم التعــيني فيهــا يف مرحلــة     
 .الحقة

ومنذ تويل رئيس الوزراء منـصبه، أبـدى التزامـا بالعمـل بفعاليـة مـع مجيـع الـصوماليني                     - ٨
ديسمرب، جدد التأكيـد، يف اجتمـاع       / كانون األول  ٥ويف  . بغض النظر عن انتماءاهتم السياسية    

دعــت وزيــرة خارجيــة الواليــات املتحــدة، كونــدوليزا رايــس، إىل عقــده يف أديــس أبابــا، علــى 
 مجيــع الــصوماليني الــذين يريــدون املــشاركة يف عمليــة انتقــال  إىلاســتعداد حكومتــه ملــد يــدها 

اء اجلديد فرصـة جديـدة إلحـراز مزيـد مـن            ويعد تعيني رئيس الوزر   . سلمية إىل نظام دميقراطي   
 .التقدم يف عملية املصاحلة وإمتام ما تبقى من املرحلة االنتقالية بنجاح

وعلى طول الفترة املشمولة بـالتقرير، بقـي ممثلـي اخلـاص، أمحـدو ولـد عبـد اهللا، علـى                      - ٩
عمـال واجملتمـع    اتصال وثيـق بقـادة احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة، وكـذلك مـع ممثلـي دوائـر األ                   

ــاهم علــى االتــصال جبماعــات املعارضــة    ديــسمرب، / كــانون األول١٧ويف . املــدين، مــشجعا إي
اقترح علّي جملس األمن خيارات ملعاجلة التحديات السياسية واألمنية، ودعا اجملتمع الـدويل إىل              

 .االلتزام مبسار عمل شامل واقعي دعما للصوماليني
تزام بتحقيق استقرار البلد، انتقلـت احلكومـة إىل مقديـشو           ويف خطوة جريئة تبدي االل     - ١٠
ــاين ٢٠يف  ــانون الث ــاير/ ك ــاب ا. ين ــضا     الويف أعق ــوزراء أي ــيس ال ــال إىل العاصــمة، أدىل رئ نتق

ببيانات علنية حول استعداد حكومته الستعادة األمن وتدعيم حرية الصحافة وتعزيـز املـصاحلة              
 .الوطنية
ق الربملان علـى تعـيني جملـس الـوزراء وبرنـامج عملـه              ر، صدَّ يناي/ كانون الثاين  ١٠ويف   - ١١

املصاحلة؛ الـسالم واألمـن؛ تـدعيم       : ويركز الربنامج على اجملاالت ذات األولوية التالية      . املقترح
 .املؤسسات؛ الدستور، املسائل االنتخابية

ابعــة وختطــط احلكومــة لتوســيع عمليــة املــصاحلة لتــشمل الــشرائح الــشعبية يف ســياق مت - ١٢
كمـا هتـدف إىل البـدء بـاحلوار مـع أعـضاء املعارضـة داخـل الـصومال          . مـؤمتر املـصاحلة الوطنيـة   

وتقتــرح احلكومــة بــذل قــصارى جهودهــا لتحقيــق املــصاحلة التامــة ومــن مث فقــد     . وخارجهــا
ــات          ــسائية وجمموع ــات الن ــال واهليئ ــر األعم ــدينيني ودوائ ــاء ال ــدين والزعم ــع امل ناشــدت اجملتم

 .ليني إىل املشاركة يف عملية املصاحلةالشباب الصوما
ونظــرا لعــدم كفايــة قــدرات املؤســسات األمنيــة، تقتــرح احلكومــة إنــشاء قــوات أمنيــة   - ١٣

ــهم     ــة ســالمة مواطنيهــا ومحايت ــادرة علــى كفال وختطــط احلكومــة  . وشــرطة صــومالية تكــون ق
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ام سـيادة القـانون وحقـوق       االحتادية االنتقالية لتدريب قواهتا األمنية على محاية املـدنيني، واحتـر          
 .اإلنسان، وبناء القدرات احلكومية الالزمة لتيسري توفري املساعدة اإلنسانية

وتتطلع احلكومة اجلديدة، بصفتها التنفيذيـة، إىل تعزيـز قـدرات املؤسـسات احلكوميـة                 - ١٤
ــة كالبنــك املركــزي ومكتــب املراجــع ا       ــة العام ــة املالي ــا مهمــة إدارة ومراقب ــة إليه ــام املوكول لع

 .للحسابات واحملاسب العام
وفيما يتعلق باملـسائل الدسـتورية واالنتخابيـة، تقـوم رؤيـة احلكومـة علـى إنـشاء دولـة                     - ١٥

وقبـل هنايـة الفتـرة      . صومالية، لديها مؤسسات حكم فعالة، فـضال عـن نظـام متعـدد األحـزاب              
داد الـسكان وإنـشاء جلنـة     االنتقالية، تعتزم احلكومة سن قانون انتخايب، وإقامة جلنـة وطنيـة لتعـ            

وأخــريا، ســن قــانون عــام يــنظم تــشكيل األحــزاب الــسياسية        . وطنيــة لــشؤون االنتخابــات  
ــاليم والواليــات واملقاطعــات     . وتــسجيلها ــة لتعــيني حــدود األق ــة وطني ــشاء جلن . كمــا ســيتم إن

اء الـذي  وسُيشرع يف عملية ملناشدة اجملتمع الـدويل تقـدمي الـدعم الـتقين واملـايل الـالزم لالسـتفت                  
 .٢٠٠٩سُيجرى يف عام 

وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، ركـز ممثلـي اخلـاص جهـوده علـى بنـاء متاسـك أكـرب                      - ١٦
وقـد عـرب اجلميـع عـن التأييـد لقيـادة مكتـب        . بني أعضاء اجملتمـع الـدويل العـاملني يف الـصومال     

ركاء الــدوليني إىل وقــام االحتــاد األورويب وغــريه مــن الــش .  املتحــدة الــسياسي للــصومالاألمــم
جانــب فريــق األمــم املتحــدة القطــري ومكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال، بتكثيــف     

وجـرى إعـداد    . جهودهم لتعزيز تنسيق املساعدة الدولية املقدمـة للحكومـة االحتاديـة االنتقاليـة            
ــها     ــدابري لبــدء العمــل ملــدة ســتة أشــهر، قيمت ــزا للمؤســسات ١٤جمموعــة ت   مليــون دوالر تعزي

 .االحتادية االنتقالية
ــاين ١٩ويف  - ١٧ ــاير / كــانون الث ــابع لالحتــاد    ٢٠٠٨ين ــسالم واألمــن الت ، اجتمــع جملــس ال

ــرة ســتة أشــهر       ــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال لفت ــة بعث ــا ومــدد والي األفريقــي يف أديــس أباب
ت املؤسـسات   أخرى، ودعا اجملتمع الدويل األوسع نطاقا إىل تـوفري الـدعم املالئـم لتعزيـز قـدرا                

 .الصومالية، مبا يف ذلك احلكومة االحتادية االنتقالية وقوات األمن والدفاع التابعة هلا
 

 ةــاحلالة األمني -باء  
ــيم اليف  - ١٨ ــاتقي ــه ل ــة تقــصي احلقــائق ذي أجرت ــادةبعث ــسالم،  إ  بقي ــات حفــظ ال دارة عملي
تباينـات كـبرية فيهـا      مـن وجـود  رغمبالد، حناء البالأ مجيع  يفةتزال احلالة األمنية غري مستقر    ال

  جنــوب الــصومالا مــن نــسبي أكــرب الــشمال اســتقراراحيــث يــشهدختتلــف مــن إقلــيم آلخــر،  
 نفـاذ القـانون،  إ قدرة احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة علـى احلكـم و     ةىل حمدودي إوبالنظر  . هووسط
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 واألسـلحة   ،ار بالبشر  االجت  بينها  غري املشروعة، من   ةنشط جمموعة من األ   ةجراميإ عناصر   متارس
 .االختطاف واالبتزازو ،ذنإ  بدون وحتصيل الضرائب والرسوم،واملخدرات

وبونتالنـد   الرتاع احلـدودي بـني صـوماليالند    ال يزال   ،  على وجه التحديد  يف الشمال   و - ١٩
ــين    ــق أم ــصدر قل ــسيم ــح، رئي ــراء  ثي ــاقم ج ــال االأ تف ــتخعم  ، وخاصــة يفةالقرصــنوف اط

  األخـرى  عناصـر السـالمية و   احتـاد احملـاكم اإل      يواصـل  ،هووسـط  الـصومال يف جنوب   و. بونتالند
بيـدوا  و وينعمليات مترد متكررة يف مقديشو وكسمايو وجوهر وبيليت       بام  قي للحكومة ال  وئةناامل

 قــواتو القــوات املــسلحة اإلثيوبيــةســاس ألابستهدف تــخــرى، وأمــاكن أ ، يف مجلــةوغالكــايو
 . ةكز الشرطة والسلطات احلكومياحلكومة االحتادية االنتقالية ومرا

  حـريان عيتاطقـ  يف ما هلـم  آمنـ امـالذ  وجدوا رهابيني دولينيإىل أن إهناك دالئل تشري  و - ٢٠
خـري  ومنـذ الربـع األ    . سـالمية احتـاد احملـاكم اإل     من   لعناصر املتطرفة امعقل  اللتني تعتربان   جوبا،  و

 عناصــرتــشنها الت منــسقة  هجمــا حبــدوثسمتــت يف مقديــشو ةمنيــ األالــةاحل و٢٠٠٧مــن عــام 
احلكومـة  /القـوات املـسلحة اإلثيوبيـة       العمليـات الـيت تنفـذها      يـد ازوبت للحكومـة    وئةناامل األخرى

ــة مــن   ــة االنتقالي مــا ذُكــر عــن   وقــد أدى.  املنطقــة مــنعناصــرالتلــك  لاستئــصجــل اأاالحتادي
 خـسائر كـبرية      حدوث ىلإ بالسكان   ةمدافع اهلاون يف املناطق املكتظ    و ةاملدافع امليداني استخدام  

ــب املمتلكــات و يف األ ــداد كــبري  رواح وختري ــزوح أع ــسكان ةن ــن ال ــت و.  م ــاد  كان ــة االحت بعث
وحققـت  . حيان مستهدفة من قبـل املتمـردين      األمم املتحدة يف بعض األ    األفريقي يف الصومال و   

ال إ،   مد يـدها للمعارضـة بعـض النجـاح         من أجل لحكومة االحتادية االنتقالية    ل ةرستماجلهود امل 
 . باملخاطرةزال حمفوفت يف الصومال ال ة السائدةمني األالةن احلأ

ــدائر يف الــصومال منــذ عــام    - ٢١ ــرار اآلالف مــن الالجــئني إىل  ١٩٩١تــسبب الــرتاع ال  يف ف
البلدان اجملـاورة، مبـا فيهـا كينيـا والـيمن وجيبـويت وإثيوبيـا، وأدى إىل وجـود جمموعـات تعـيش يف                        

وتفيد التقارير أن بعض دول اإلقليم وجمموعـات الـشتات ذات تـأثري             . دانالشتات يف عدد من البل    
 .على عناصر خمتلفة داخل الصومال وتقدم الدعم هلا، مما جيعل الرتاع أكثر استعصاء على احلل

ا انتـشار   ن بينـه  قليمية ودوليـة، مـ    إ عوامل   ا بفعل  يف الصومال تعقيد   ةمني األ الةاحلتزداد   - ٢٢
ريتريـا، وهتديـد    إثيوبيـا و  إ بـني    ةمسرح حلرب بالوكال  ك احملتمل للصومال    سلحة واالستخدام األ

أنـه   يف حـني و. ةنـساني  اإل املـساعدة مـدادات إيـصال  إ على سـبل   مما يؤثر سلبا     ، املستمر ةالقرصن
يف دوليـة  رهابيـة  إخاليـا  وجـود   اليت تتحـدث عـن  يكن باملستطاع التأكد من صحة التقارير       مل

أجهـزة متفجـرة متطـورة ُيـتحكم فيهـا مـن            فة جلـأت إىل اسـتخدام       رمتطعناصر  فإن  الصومال،  
وأعـرب عـدد مـن احملـاورين لبعثـة تقـصي             .دحناء من البال  عدة أ  يف   ةاالنتحاريالتفجريات  وبعد  

 بأنه كلما طال غياب القـانون والنظـام عـن الـصومال كلمـا               ماحلقائق عن القلق الذي يساوره    
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ــدوليني    ــابيني ال ــام اإلره ــرص أم ــتخدام أراضــيها  ازدادت الف ــا    الس ــشطتهم، مم ــا ألن ــالذا آمن  م
 .سيوجد هتديدات إقليمية ودولية كبرية للسلم واألمن

 
 بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال -جيم  

بعثـة   يف مقديـشو أهـم تطـور حـدث يف            فـردا  ٨٥٠ قوامهـا    كان نشر كتيبة بورونديـة     - ٢٣
 كــانون ٢٠وقــد وصــلت آخــر دفعــة يف .  منــذ تقريــري األخــرياالحتــاد األفريقــي يف الــصومال

 بشأن نـشر  وتتواصل املناقشات   . شخصا ٢ ٦١٣وأصبح اآلن قوام البعثة     . ٢٠٠٨يناير  /الثاين
وال تـزال قـوة بعثـة االحتـاد األفريقـي      . قوات من نيجرييا وغانا يف مرحلة الحقة أثناء هذا العام        

ار واملـوانئ إضـافة إىل القـصر       يف الصومال تـوفر األمـن وتـسيِّر الـدوريات مـن أجـل محايـة املطـ                 
 . الرئاسي

ــودا شــديدة، وال     - ٢٤ ــي يواجــه قي ــئ االحتــاد األفريق ــا فت ــل    وم ــصل بالتموي ــا يت ســيما فيم
 القوات، وهـي قيـود جيـب إزالتـها إذا مـا أريـد بلـوغ اهلـدف املتمثـل يف                      وإجيادواللوجيستيات  

 .الية البعثةفرد لقوام القوات املأذون هبا والالزمة لتنفيذ و ٨ ٠٠٠تأمني 
وميثل تعهـد حكومـة الـسويد بتـوفري مستـشفى مـن املـستوى الثـاين تعزيـزا هامـا، ولـن                - ٢٥

حيسن هذا املرفق، مىت أجنز، من تقدمي اخلدمات الصحية للبعثـة فحـسب، إمنـا أيـضا لوكـاالت                    
اد وقـد ورد دعـم مـايل آخـر مـن االحتـ            . األمم املتحدة واملوظفني احمللـيني العـاملني يف الـصومال         

 .  لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاألورويب والصني وجامعة الدول العربية واململكة املتحدة
وقـد  . وتواصل الواليات املتحدة األمريكية دعم الوحدة األوغنديـة علـى أسـاس ثنـائي       - ٢٦
 كــل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة ومنظمــة حلــف مشــال األطلــسي بتــوفري مرافــق  تتعهــد

اجلــوي للبلــدان املــسامهة بقــوات يف وقــت تعهــدت فيــه نيجرييــا بتقــدمي مــسامهة قــدرها   للنقــل 
 الترحيـب،   تلقـى وهـذه التعهـدات، مـع أهنـا         . مليون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة         ٢
 .املسقطةتقل عن االحتياجات أهنا  إال
قـر االحتـاد األفريقـي       م يف األمم املتحدة فريقا من اخلرباء العسكريني واملدنيني         ونشرت - ٢٧

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . لزيادة قدرة بعثة االحتاد األفريقي يف الـصومال علـى التخطـيط والتنفيـذ             
 كـانون   ٢٥ إىل   ٧اضطلعت إحدى بعثات تقصي احلقائق بزيارة إىل املنطقة خالل الفتـرة مـن              

 .ضايف للبعثة ما ميكن تقدميه من دعم إمفوضية االحتاد األفريقييناير لتناقش مع /الثاين
ونظمت البعثة، بدعم مايل من وزارة اخلارجية اإليطاليـة، حلقـة عمـل خـالل شـهري                  - ٢٨

 لتحديــد جمــاالت التــآزر والتعــاون بــني  ٢٠٠٧ديــسمرب /نــوفمرب وكــانون األول/تــشرين الثــاين
تحـسني  لالبعثة واجلهات الفاعلة األخرى يف الصومال، ولدعم قدرة البعثة يف جمـال التخطـيط و    
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وقـد متثلـت إحـدى توصـياهتا يف إنـشاء فريـق عمـل السـتعراض                 . نسيق بني خمتلف األطـراف    الت
، ويف دعـم املـشاركة الـسياسية    وتـشجيعها والية البعثة تعزيزا لدورها يف محاية حقوق اإلنسان        

وعقدت حلقة عمل هنائية لوضع إطار لعمليـات التخطـيط          . يف الصومال تأييدا لعملية املصاحلة    
 . ديسمرب/ كانون األول١٥ إىل ١١ل الفترة من املتكاملة خال

ــباط٢٠ويف  - ٢٩ ــر   ٢٠٠٨فربايـــر / شـ ــا عمـ ــاد األفريقـــي، ألفـ ، تلقيـــت مـــن رئـــيس االحتـ
ــايل            ــدعم امل ــن أشــكال ال ــة م ــداد حزم ــم املتحــدة إع ــن األم ــا م ــب فيه ــالة يطل ــاري، رس كون

 أُرفقـت بـالتقرير   وقـد .  دوالرا٨٨٥ ١٧٤ ١٦٣واللوجسيت والفين للبعثة قيمتها اإلمجالية حنو  
وتنظــر األمانــة العامــة يف هــذا الطلــب لتحديــد  . )املرفــق األول (نــسخة مــن الرســالة املــذكورة

ويف هـذه األثنـاء، أشـجع الـدول         . أفضل الطرق اليت ميكن فيها لألمم املتحـدة الـرد علـى ذلـك             
 .عثةاألعضاء على تقدمي دعم إضايف لالحتاد األفريقي والبلدان املسامهة بقوات يف الب

 
 خرىاألتطورات ال - دال 

ــادة إدارة الــشؤون     - ٣٠ خــالل الفتــرة املــشمولة باالســتعراض، اضــطُلع ببعثــتني، األوىل بقي
 .السياسية والثانية بقيادة إدارة عمليات حفظ السالم

 ا اسـتراتيجي  ادارة الـشؤون الـسياسية تقييمـ      إ ةديـا ق ب  فريق مشترك بني الوكاالت    أجرى - ٣١
 االتقيــيم فهمــهـذا  يعكــس و. ن الــصومالأشبـ مــم املتحــدة  لألقةيجية متـس هبـدف وضــع اســترات 

حـالل   إل الواجـب اختاذهـا   ولويـة جـراءات ذات األ   دد اإل حيـ ، و قبـه اعو و  الرتاع  ألسباب امشترك
 .ن الـصومال أشبـ مـم املتحـدة     متكاملة لأل قة و وضع استراتيجية متس   ل السالم، ويطرح توصيات  

 .الثاين املرفق ي يف التقييم االستراتيج هذا نتائجوترد
 ٢٠٠٧ديــــــــسمرب  /ول كــــــــانون األ١٩ املــــــــؤرخ الرئاســــــــيلبيــــــــان لوفقــــــــا و - ٣٢

)S/PRST/2007/49(  ١٧٧٢والقـــرار )دارة عمليـــات حفـــظ الـــسالم بعثـــة إ  قـــادت،)٢٠٠٧
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٥ىل  إ ٧ الفترة مـن     ىل املنطقة يف  إتقصي احلقائق   لدارات   بني اإل  ةمشترك
 وتقيــيم الوضــع األمــين علــى أرض الواقــع، وذلــك هبــدف  عنيــة املفاطــراأل الستــشارة ٢٠٠٧

ن تقدمـه  أمـم املتحـدة   ألل ميكـن   ماجلأ توصيات من  وتوفري خطط الطوارئ القائمة     استكمال
 .الصومال  يفيفريق لبعثة االحتاد األ إضايفدعممن 
ــشارو - ٣٣ ــة االحتــاد األ تاست ــ البعث ــا، واجتمعــ أديــس أ يف يفريق ــع تباب ــال م اصــة ة اخلوق

ــويت، وزار   املــشتركة للقــرن األ املختلطــة ــسية املتمركــزة يف جيب  عــدة تفريقــي والقــوات الفرن
 تيـدوا، حيـث أجـر   امريكـا وب و وبِليـدوغل  مقديـشو وكـسمايو   هـا مناطق يف الـصومال، مبـا في     

رئيس بـ  التقـى الفريـق      ،يف مقديـشو  و. مناقشات مـع مـسؤولني يف احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة           
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عمـدة مقديـشو ومفـوض الـشرطة     بكمـا اجتمـع الفريـق    . عضاء جملـس وزرائـه  أء وبعض   الوزرا
بعثــة االحتــاد األفريقــي يف مــوظفي كبــار  قائــد القــوة ووكــذلكورئــيس جملــس األمــن القــومي 

 .الصومال
ــان مكمِّ وكانـــت  - ٣٤ ــان البعثتـ ــهاتـ ــضهتنيلـ ــبعضم لبعـ ــعى :ا الـ ــد سـ ــق فقـ ــيم  ال فريـ تقيـ
ــع  تنادا إىلوســع اســ أاســتراتيجي  منظــور تكــوينىل إســتراتيجي الا جــزاء أ مــدخالت مــن مجي

اسـتعدادا   خطـط طـوارئ       وضـع  ركزت بعثة تقصي احلقائق علـى     بينما  مم املتحدة،   منظومة األ 
التقيـيم االسـتراتيجي الـضوء       يـسلط و. الحتمال نشر عمليـة حفـظ سـالم تابعـة لألمـم املتحـدة             

ــ النــهجضــح ويوةركاشملــعلــى الفــرص املتاحــة لزيــادة ا  هــذه الفــرص مــن  فادةســتالل وخى املت
 بتفـصيل   يـدرس  بعثـة تقـصي احلقـائق         تقريـر  نأ مـن التـأثري، يف حـني          ممكـن  لتحقيق أقصى قدر  

ــق ــسا  التحــديات األدقي ــة ال ــارات تعــرض اخل وةدئمني ــةمناألي ــى للمــساعدة ي ــة  عل ــسري عملي  تي
مــم ملة لأل اســتراتيجية شــاةساســا لــصياغألــو أخــذتا معــا فإهنمــا تــوفران  ان وثيقتــوال. سياســية

 . السالم واالستقرار يف الصومال إحاللجلأاملتحدة من 
 حتقيـق   علـى احلـرص    ةرئيـسي الا  ناغلوشـ أحـد   ن  كويسـ ،  ةوضع هذه االستراتيجي  لدى  و - ٣٥

ــسياسي واألمــين و  بــني البعــد االتــساق والتكامــل  ــاجمي ال ال ــسانياإلاملــساعدة (ربن عــاش تن واالةن
علـى حنـو يعـزز    و جيـد   وفـق تسلـسل زمـين      البلـد،     هـذا  يف ة من جهود   املنظم  تبذله امل) والتنمية

  إقامـة   تـشجيع  يعمـل بنـشاط علـى     وهكذا، فإن املسار السياسي سـوف       . كل منها البعد اآلخر   
طـراف  لـسالم بـني األ    حـالل ا   إل الناشـئة  الـسياسية    ةراداإلوتعزيـز   ،   وتيـسريه  اءحوار سياسي بنّـ   

انـسحاب القـوات     ناقشعمـال الـيت سـتُ     ألمـن بـني بنـود جـدول ا        و.  الرئيـسية  ة الفاعلة الصومالي
ســوف يـسعى املــسار  و. عــادة النظـر يف اجلـدول الــزمين للمرحلـة االنتقاليـة    إ ةمكانيـ إجنبيـة و األ

مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي  ىل حتقيــق ثالثــة أهــداف رئيــسية، هــي تــسهيل نقــل    إاألمــين
، واختـاذ   هووسـط  ومالىل جنـوب الـص    إ من نـريويب     يق األمم املتحدة القطري   رقر ف ومللصومال  

، وتطــوير يف آن واحــدمــين أمنــع حــدوث فــراغ و انــسحاب القــوات األجنبيــة سريتــدابري لتيــال
ستتحـسن   ،مـين  يف املـسارين الـسياسي واأل       احملـرز  التقـدم وبفـضل   . ةمنيـة الـصومالي   القدرات األ 

ــنف لتالظــروف األخــرى  وســبل الوصــول  ــشطةي ــساعدة اإلذ أن ــساني امل ــة ت واالنةن ــاش والتنمي  .ع
 اجملــالني يفىل تعزيــز عملنــا  إسيؤدي بــدورهفــربنــاجمي ال  مــستوى املــسار الفعــال علــىاألداء أمــا

 .مينالسياسي واأل
 

  الصومالمم املتحدة يف لألبعةتابعثة حفظ سالم متكاملة  للطوارئا طخطوضع   
ربعـة سـيناريوهات     أ دارة عمليـات حفـظ الـسالم      إ  بقيـادة  وضعت بعثة تقصي احلقـائق     - ٣٦
قـد تتعاقـب الـسيناريوهات    و. احتمال نشر عملية حفظ سـالم تابعـة لألمـم املتحـدة    ىل  إ ضيتف
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ــا و ــسيناريو األول الوضــع احلــايل   زمني ــذميثــل ال ــه يال ــة   تواصــل في ــة االنتقالي  احلكومــة االحتادي
فيـه  زيـد  ال ي و،مـين هـشا  الوضـع األ يظـل فيـه     شراك املعارضة يف احلوار الـسياسي، و      جهودها إل 

ــو ــة ا امق ــصومال  بعث ــي يف ال ــاد األفريق ــادة الحت ــبريزي ــاين،  . ة ك ــسيناريو الث ــدأويف ال ــوار يب  احل
 ة الفاعلــةالــصومالياألطــراف  مــن يف املائــة ٧٠ و ٦٠ مــن نــسبة تتــراوح بــنيالــسياسي بــدعم 

  الـسيناريو الثالـث   أمـا .مم املتحـدة يف مقديـشو  أللقوى  أ سري وجود يتات األمنية ل  ترتيبالُتتخذ  و
إبـرام  سـلحة بـني الفـصائل الرئيـسية و         سلوك بشأن استخدام األ     قواعد ذ مدونة  يتوخى تنفي  فإنه

تفاقـات  ال ا مـج  يـتم د   يف الـسيناريو الرابـع،    و. ةثيوبيـ  انـسحاب تـدرجيي للقـوات اإل       بشأناتفاق  
عمليـة حفـظ سـالم تابعـة لألمـم      دعم نـشر   ي بيان واضح     ذلك إصدار  منية، مبا يف  األسياسية و ال

 .حينئذ قد انسحبت ةثيوبيإل القوات ا وتكون.املتحدة
 

 طوارئال طخط  
املـساعدة   (يربنـاجم المم املتحـدة  عم األدتسهيل ترمي اخلطة إىل   ،  ١سيناريو  الطار  إيف   - ٣٧
مـن  لكفالة نقل عدد كبري من موظفي األمـم املتحـدة           للصومال و ) عاش والتنمية تن واال ةنسانياإل

مــن وضــع دارة شــؤون الــسالمة واألإىل إت  هلــذا الــسيناريو، طلبــوفقــاو. ىل الــصومالإنــريويب 
نـشاء  إن ينظـر يف     أمن  ىل ذلك، ميكن جمللس األ    إضافة  إو. لتحقيق هذا اهلدف  اخليارات املمكنة   

 بعضلـ اضطلع هبـا حاليـا      يـ  الـيت    ةديـ نفرااملبـادرات اال  إلضفاء طابع رمسي على       خاصة ة حبرية وق
 .عضاءمن الدول األ

مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي     مقـر  القصد هو نقـل       سيكون ،٢سيناريو  الطار  إيف  و - ٣٨
وهـذا  . مم املتحدة لعملية الـسالم     األ الذي تقدمه  مقديشو لتعزيز الدعم السياسي      للصومال إىل 

ــات اليتطلــب وضــع   ــة األترتيب ــةناســبة، ســواء مــن حيــث محايــ   املمني ــة وأ وظفني امل ــة  محاي البني
 .ة الفاعل الصوماليةطراف األىة املبذولة لد لدعم جهود الوساطةساسية املادياأل
  سُتنـشر قـوة حمايـدة      ع،وسَّـ  م اتفـاق سياسـي    التوصـل إىل     ، وبعد ٣سيناريو  الطار  إيف  و - ٣٩

مـين وتـوفري الـزخم     أ ومنـع حـدوث فـراغ        ةثيوبيـ  انسحاب القوات اإل   إلتاحةلتحقيق االستقرار   
 .اط الشرطةنب ضباىل جإ جندي ٨ ٠٠٠ بـ يقدر عددا  وسيتطلب األمر.للحوار السياسي

الـصومال،   يف   عملية حفظ سـالم تابعـة لألمـم املتحـدة         سُتنشر  ،  ٤طار السيناريو   إيف  و - ٤٠
عملية حفظ سـالم تابعـة لألمـم        قبل نشر   و. ةعوسَّممنية  أاتفاقات سياسية و  إىل   صلوالتشريطة  
 اللتزامــاتاوالــيت جــرى التوصــل إليهــا  االتفاقــات الــسياسية  تلــكتتــضمن ينبغــي أن ،املتحــدة

نـسان  لقاء السالح واحترام حقوق اإل    إحكاما عامة بشأن تقاسم السلطة و     أمنية املتفق عليها    األ
  يتـراوح جمموعهـا     قـوة   وسـيتطلب األمـر    . وتطوير مؤسسات احلكـم    ةنسانيوتيسري املساعدة اإل  
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ــي كت٢١ إىل ١٥ مــن ــصل .مــشاةلل ةب ــدد اإل وميكــن أن ي ــودمجــايل جل الع ــألا ن ىل إم املتحــدة م
 . شرطة ضابط١ ٥٠٠ىل إ  عدد أفرادهصليلشرطة ل  حمتمل عنصر جانبإىل ٢٧ ٠٠٠

  
 أنشطة األمم املتحدة واجملتمع الدويل -ثالثا  

 اخلاص لتحقيق استقرار الـصومال      ممثليعلى اجلبهة السياسية، فإن اخلطة اليت اقترحها         - ٤١
حبيـث  لـصومال   وتعيني حكومـة حتظـى بتوافـق اآلراء بعثـت علـى التفـاؤل وولـدت الـزخم يف ا                   

ويف هذا الصدد، رحب كل من احلكومـة        .  اجملتمع الدويل للعمل معا من أجل دعم البلد        يعمل
 باخلطـة املقدمـة مـن ممثلـي اخلـاص           لتحالف من أجل إعادة حترير الصومال      وا االحتادية االنتقالية 

 .وارديسمرب وأعربا عن التزامهما باملشاركة يف احل/ كانون األول١٧ جملس األمن يف إىل
االحتاديـة   التشاور مع قادة احلكومـة       السياسي للصومال مكتب األمم املتحدة    ويواصل   - ٤٢

مـن أجـل متهيـد الـسبل أمـام       بشأن مقترحاته للعمل مـع أعـضاء معيـنني مـن املعارضـة               االنتقالية
ــد ــستوى  عق ــة امل ــات رفيع ــصلة يف      .  اجتماع ــات منف ــب اجتماع ــم املكت ــصدد، نظ ــذا ال ويف ه

لتحــالف مــن أجــل إعــادة حتريــر   ووفــد مــن ااالحتاديــة االنتقاليــةثلــي احلكومــة بريتوريــا مــع مم
ــصومال ــي اخلــاص إىل أمســرة يف     وعــالوة. ال ــك، ســافر ممثل ــى ذل ــاين ١٠ عل ــاير / كــانون الث ين

 التحالف، أثناء املناقشات الوافية والصرحية، عـن        وأعرب زعماء . الجتماع مع قيادة التحالف   ل
 . اف الرتاع يف الصومالدعمها لنهج تناول شكاوى أطر

ــوميويف  - ٤٣ ــاين ٢٩ و ٢٨ ي ــاير / كــانون الث ــا يف   ٢٠٠٨ين ــي اخلــاص اجتماع ، نظــم ممثل
ــع رجــال أعمــال صــوماليني وأجانــب      ــة املتحــدة، م ــارات العربي ــشارقة، اإلم ــذا  . ال ــاقش ه ون

شاركة املـ علـى  جمتمـع األعمـال التجاريـة    االجتماع الوضع االقتصادي الراهن يف البلد وشـجع      
 . تعزيز االستقرار واملصاحلة يف الصوماليف
 كــانون ١٧وكمتابعــة إلحاطــة إعالميــة قــدمها ممثلــي اخلــاص إىل جملــس األمــن يف         - ٤٤

، عقد اجتماع بشأن التحديات واخليارات األمنية اليت تواجـه الـصومال            ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
وضـم  . ملكـة املتحـدة    حكومـة امل   وذلك بتيـسري مـن    ،  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٩يف لندن يف    

 يف جمللــس األمــن هــذا االجتمــاع خــرباء يف الــسياسة اخلارجيــة واألمــن مــن األعــضاء الــدائمني  
ومشلـت اخليـارات الـيت نظـر فيهـا االجتمـاع            .  األمانة العامة لألمم املتحدة    عن إىل ممثلني    إضافة
م املتحــدة حلفــظ  نــشر قــوة األمــ)ب( عثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال؛ تعزيــز ب)أ(: مــا يلــي

 احتمال نشر قوة متعددة اجلنسيات كآلية انتقالية بني الوضع الراهن وبعثة األمـم              )ج(السالم؛  
 . تسوية سياسية دون احلاجة إىل نشر أي قوة دولية)د(املتحدة حلفظ السالم؛ 
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فـي  ف.  ممثلي اخلاص  القيادي الذي يقوم به   وال يزال اجملتمع الدويل يدعم بفعالية الدور         - ٤٥
ــشترك صــدر يف    ــان م ــسمرب / كــانون األول١٩بي ــسامي لالحتــاد   ٢٠٠٧دي ــل ال ، أعــرب املمث

اإلنـسانية، الـسيد لـوي      للمعونـة اإلمنائيـة و     واملفوض األورويب    ،األورويب، السيد خافيري سوالنا   
 . عملية مصاحلة شاملةبتيسري  فيما يتعلقميشيل عن استعدادمها لدعم ممثلي اخلاص

، اجتمــع شــركاء دوليــون منــهم األمــم املتحــدة   ريــق الــدعم التنــسيقي فحتــت رعايــة و - ٤٦
ــشرين        ــصوماليني يف ت ــع نظــرائهم ال ــا م ــسا وإيطالي ــة وفرن ــدويل واملفوضــية األوروبي والبنــك ال

مناقــشات بــشأن برنــامج الــسنوات  وعقــد الفريــق .  يف مشــال الــصومال٢٠٠٧مرب نــوف/الثــاين
ومــن املقــرر .  صــومال وتنميتــهإعمــارعــادة  بليــون دوالر إل٢,٢ مببلــغ الــذي ســيمولاخلمــس 

ــع األول مــن عــام       ــة يف الرب ــة االنتقالي ــة االحتادي ــة مــع احلكوم . ٢٠٠٨إجــراء مــشاورات هنائي
نظـراء  الوإضافة إىل ذلك، أجنز فريق األمم املتحدة القطـري خطـط عمـل سـنوية بالتـشاور مـع                    

، ســتناقش األمــم تاليــةكخطــوة و. صوماليني يف دعــم بــرامج اإلنعــاش وإعــادة البنــاء والتنميــةالــ
 .ها الدوليني أفضل الطرق لدعم تنسيق املعونة وإدارهتا يف الصومالئاملتحدة مع شركا

 
 الوضع اإلنساين -رابعا  

أكتـــوبر / شــخص تقريبـــا منــذ هنايـــة تــشرين األول   ٣٠٠ ٠٠٠لقــد غــادر العاصـــمة    - ٤٧
مناوئـة  ادية االنتقالية وعناصـر   احلكومة االحتقوات، وذلك إثر تصاعد وترية القتال بني        ٢٠٠٧

ــة ــم املتحــدة إمجــاال أن   . للحكوم ــدر األم ــشو    ٧٠٠ ٠٠٠وتق ــد شــردوا مــن مقدي  شــخص ق
 يف “منطقــة احلــرب”واألغلبيــة العظمــى منــهم يهربــون مــن  . ٢٠٠٧وضــواحيها خــالل عــام 

 زالتـا تعانيـان    مـا  يف شـابيلي الـسفلى والوسـطى، ومهـا منطقتـان             “منطقة اجلوع ”العاصمة إىل   
إىل أرقــام أســعار األغذيــة وارتفــاع ن فقــدان احملــصول وعــدم انتظــام معــدل ســقوط األمطــار مــ

 يف ١٥نــسبة البالغــة عتبــة الطــوارئ عنــد أو وفــوق ســوء التغذيــة قياســية ووصــول مــستويات 
 . املائة
حتـديات شـديدة فيمـا يتعلـق بإيـصاهلا          وتواجه باملثـل عمليـة تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية             - ٤٨

 لــضرائب خاصــة عنــد نقــاط التفتــيش  بانتظــامن يف اجملــال اإلنــساينو العــامل إذ خيــضع:وإدارهتــا
وقـد ازداد كـثريا عـدد متـاريس الطـرق أثنـاء             .  حلوادث أمنية أثناء عمليات التوزيـع      ويتعرضون

 بـــأن عـــددها اإلمجـــايل وصـــل إىل ، حيـــث أفـــادت األمـــم املتحـــدة مـــن الـــسنةالربـــع األخـــري
 غـري حكوميـة عـن       منظمـات نـوفمرب، أفـادت     /ويف تشرين الثاين  . همتراسا يف البلد بأكمل    ٣٣٦

 دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة عنـد مثانيـة             ٤٧٥حاالت دفع باإلكراه ملبالغ تـصل إىل        
متاريس منتشرة على طول الطريق اليت تربط مقديشو بأفغوية، وهي منطقـة رئيـسية للعمليـات                

 . عونة اإلنسانية تقدمي املساعدةكما أعاقت قرصنة واختطاف امل. اإلنسانية
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 مـع الـسلطات     التعزيـز وحتـسني تعاوهنـ     هبمة ونـشاط     ة اإلنساني هيئات املساعدة عمل  تو - ٤٩
وقد أعرب رئيس الوزراء نور عـدي حـسني عـن التزامـه بالعمـل بـشكل وثيـق مـع                . الصومالية

 .الشركاء اإلنسانيني ملعاجلة األزمة اإلنسانية
 علـى امتـداد     موجـود   لألزمـة  يف أحـد املراكـز الرئيـسية       لإلغاثـة    ويستمر جهـد رئيـسي     - ٥٠

ا شمل هـذ  ويـ .  مـشرد داخليـا    ٢٤٠ ٠٠٠يث ميكـث    املمر الذي يصل بني مقديشو وأفغوية ح      
 مليون لتـر مـن امليـاه النظيفـة يوميـا، وبنـاء              ٢ توزيع األغذية والشحن الطارئ ألكثر من        اجلهد

ــراحيض وتنظــيم محــالت    ــيم باللآالف امل ــيم يف   قاحــات التطع ــام للتعل ــدارس يف خي ــشاء امل وإن
. ورغم حمدودية عدد الـشركاء احمللـيني، فـإن األنـشطة تتواصـل يف مقديـشو               . حاالت الطوارئ 

 وجبــة إىل احملــرومني وفقــراء املنــاطق احلــضرية عــن طريــق  ٥٠ ٠٠٠قــدم يوميــا أكثــر مــن  ُتإذ 
 يقـدم الـدعم للمستـشفيات وإىل    كمـا . برنامج للوجبات اجلاهزة تابع لربنـامج األغذيـة العـاملي         

ــستوطنات         ــا وإلصــالح امل ــشردين داخلي ــستوطنات امل ــة يف م ــري غذائي ــواد أساســية غ ــع م توزي
 .املتضررة أثناء الرتاع وملشاريع توليد الدخل مثل مجع القمامة

 الوصول إىل مناطق كثرية وجد فيها املـشردون داخليـا مـالذا قـد أعـاق القـدرة          وَتعذّر - ٥١
لومات وافية وموثوقة عن األعداد واألماكن والقدرة على تقييم احلالة علـى أرض             على مجع مع  

وتـــصحيحا للوضـــع، شـــجع فريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري . الواقـــع ورصـــدها واستعراضـــها
ه علــى تنفيــذ عمليــات تقيــيم ميدانيــة مــشتركة إضــافة إىل إدخــال نظــام مــشترك بــني   وشــركاؤ

يف الـيت  يتضمن معلومات عن التوزيع حسب املكـان واملـواد   الوكاالت لتتبع املواد غري الغذائية    
 . اخلطط املعتمدة للمشترياتوالطريق 

عمليــة بوفيمــا يتعلــق بتمويــل الــربامج اإلنــسانية، أهنــت وكــاالت األمــم املتحــدة الــسنة  - ٥٢
 يف املائـة، حيـث   ٨٠ اليت أجنـزت بتمويـل نـسبته     ٢٠٠٧ لعام لنداء املوحد من أجل الصومال    ا

وباإلضـافة  .  مليـون دوالر   ٣٨٣ ماليـني دوالر مـن املبلـغ الـالزم وقـدره             ٣٠٦أكثر من   تلقت  
إىل ذلــك، اســتفادت االســتجابة اإلنــسانية أيــضا إىل حــد كــبري مــن اســتخدام األمــوال اجملمعــة   

 . يف الصومالة اإلنسانيهيئات املساعدةواملوضوعة حتت تصرف 
 ١٠,١ اإلنـسانية مـا يزيـد عـن          ابةاالستج ، خصص صندوق  ٢٠٠٧وحبلول هناية عام     - ٥٣

 منظمات غـري حكوميـة صـومالية        ها كان من املقرر أن تنفذه     نصف مشروعا،   ٦٣ماليني دوالر   
 ٢٠٠٧وقـد خـصص للـصومال يف عـام          . حملية تنفيذا مباشرا أو يف شراكة مع منظمات دوليـة         

م أساسـا    مليون دوالر من الـصندوق املركـزي لإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ، ليقـد                ١٥,٦حنو  
 والتغذيـة والـصحة     والصرف الصحي املساعدات العاجلة لعمليات إنقاذ احلياة يف جماالت املياه         

 .واللوجيستيات الالزمة للمشردين داخليا
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ي أطلـــق يف كـــانون ذ الـــ٢٠٠٨سعى النـــداء املوحـــد مـــن أجـــل الـــصومال لعـــام يـــو - ٥٤
 مليـون شـخص، مبـن       ١,٥ حنـو    ديسمرب إىل تقدمي املساعدة واحلماية بـصورة عاجلـة إىل         /األول

، وذلـك وفقـا   ٢٠٠٧ شـخص شـرد داخليـا مـن مقديـشو يف عـام           ٦٠٠ ٠٠٠فيهم أكثـر مـن      
 شـخص قـد     ٤٠٠وأفيـد أن مـا يزيـد عـن          . كتب منـسق الـشؤون اإلنـسانية      لتقديرات قدمها م  

استشريوا أثناء ختطيط عمليـة النـداء املوحـد مـن أجـل الـصومال، وقـد مشلـت هـذه االستـشارة               
 منظمة غري حكومية دولية ووكاالت تابعة لألمم املتحـدة          ٣٠  و واالحتاديةإلقليمية  السلطات ا 

وتوجـه عمليـة النـداء    .  منظمة غري حكومية وطنية  ٢٠ وأكثر من    جلنة الصليب األمحر الدولية   و
 منظمـة  ٢٨  وكالـة وصـندوق وبرنـامج لألمـم املتحـدة و           ١٣ نـداءات إىل     ٢٠٠٨املوحد لعام   

 منظمة غـري حكوميـة      ٢١ و) اهلالل األمحر /ا فيها حركة الصليب األمحر    مب(غري حكومية دولية    
ومــن أصــل هــذا اجملمــوع، .  مــشروعا١٥٥ ماليــني دوالر لتنفيــذ ٤٠٦حمليــة لكــي تقــدم حنــو 

 قائمـة مببلـغ    احتياجـات    ممـا يتـرك   مليـون دوالر للمـشاريع املقترحـة،         ٢٦,٥يتوفر بالفعل مبلغ    
ــا ٣٨٠ ــون دوالر تقريب ــذا التم.  ملي ــذهلا      وه ــيت تب ــود ال ــن اجله ــشكل جــزءا ال يتجــزأ م ــل ي وي

وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية لتعزيـز وجودهـا ضـمانا لزيـادة االقتـراب مـن             
 .األشخاص احملتاجني إىل املساعدة واحلماية

 
 حقوق اإلنسان واحلماية -خامسا  

ين الـدويل دون هـوادة يف       تواصلت انتهاكات قانون حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـسا           - ٥٥
فعلى سبيل املثـال، قـضى   . ويكابد املدنيون ويالت القصف وإطالق النار العشوائيني   . مقديشو

 شـخص جبـراح مـن       ٢٠٠فيـد بإصـابة     نـوفمرب، وأ  / تشرين الثـاين   ٩ شخصا حنبهم يف     ٧٥زهاء  
 يف جمـال   ني والناشـط  نيسـيما الـصحافي    وكـان أفـراد اجملتمـع املـدين، وال        . جراء املعارك الضارية  

ــذاء واالضــطهاد ألعمــال احقــوق اإلنــسان، هــدفا   ويــشكل املوظفــون احلكوميــون أيــضا   . إلي
 .فا لالغتياالت السياسيةاهدأ

وتصاعدت التهديدات املوجهة ضـد وسـائط اإلعـالم املـستقلة والـصحافيني املـستقلني                - ٥٦
 الـصومال،   ، لقي مثانية صـحافيني مـصرعهم يف جنـوب ووسـط           ٢٠٠٧ففي عام   . يف الصومال 

جـز عـدد كـبري مـن الـصحافيني بـشكل            واحُت.  إعالميا خـالل تأديـة عملـهم       ٤٧باعتقال  وأفيد  
 معلومـات   هاتتعرض وسائط اإلعالم لإلغالق بني الفينة واألخـرى بذريعـة نـشر           بينما  تعسفي،  

 أنظمة جديدة متنـع وسـائط اإلعـالم املـستقلة مـن            تّنُتساو. خاطئة ومعادية للحكومة االنتقالية   
 .تقوم به احلكومة االحتادية االنتقالية والقوات اإلثيوبية من عمليات عسكرية ماغطية ت
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ــدرة         - ٥٧ ــذا اجملــال ســوى ق ــة يف ه ــسان واملنظمــات العامل ــوق اإلن ــراقيب حق ــوافر مل وال يت
وعالوة على ذلك، فهم يواجهون هتديدات وأعمال ترويـع علـى يـد    . حمدودة جدا على العمل   

 . إىل معلومات مستقلة ألغراض الرصدمأمام وصوهليل قراعالالسلطات، مما يضع 
ــاو - ٥٨ ــراثن الــرتاع والفقــر واجلفــاف امل  هروب زالــت أعــداد متزايــدة مــن   ، مــاتكــرر مــن ب

ــا    ــصوماليني ختــاطر حبياهت ــة باألخطــار    بال ــة حمفوف ــيج عــدن يف رحل ــور خل ــات  . عب وتعمــل هيئ
مايــة الناشــئة عــن حركــة اهلجــرة   املــساعدة اإلنــسانية علــى حنــو متــضافر للتــصدي ملــسائل احل   

املختلطة عرب الصومال، مبا يف ذلك تنظيم محلة توعية واسعة النطاق بـشأن مـا يكتنـف الرحلـة                   
تتـألف مـن     (٢٠٠٧وقد أنـشئت فرقـة عمـل خمتلطـة معنيـة بـاهلجرة يف مطلـع عـام                   . من خماطر 

ب منـسق الـشؤون   مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني، واملنظمـة الدوليـة للـهجرة، ومكتـ            
اإلنسانية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، وجملـس                

برحـت تعمـل بنـشاط يف سـبيل وضـع            ، ومـا  )الالجئني الدامنركي، وجملـس الالجـئني النروجيـي       
ىل إطار مشترك بني الوكاالت قائم على حقوق اإلنسان لتلبية احتياجات الفئـات املستـضعفة إ              

 .احلماية واملساعدة اإلنسانية يف غمرة تدفقات اهلجرة عرب الصومال
ــة األطفــال وتعقــب األســر يف        - ٥٩ ــشطة محاي ــي ألغــراض أن ــة اجملتمــع احملل وتواصــلت تعبئ

أوساط السكان املشردين داخليـا، مـع التركيـز علـى حتـديات احلمايـة الـيت تفاقمـت مـن جـراء                
 .يد األطفالالتشريد، من قبيل العنف اجلنسي وجتن

 
 األنشطة التنفيذية بغرض دعم السالم -سادسا  

 
 الصحة، وبقاء الطفل، وصحة األم والطفل  

ما زالت منظمة الصحة العامليـة تـوفر عقـاقري لعـالج الـصدمات وتقـدم اإلمـدادات إىل            - ٦٠
ــداو    ــشو، وغالكــايو، وبي ــسية يف مقدي ــشفيات الرئي ــوين، إضــافة إىل ااملست ــسمايو، وبيليت  ، وكي

تزويد املستوصفات املتنقلة يف املنـاطق النائيـة بالـدعم لكفالـة إسـداء خـدمات الرعايـة الـصحية                    
. األساسية للسكان املتضررين، مبن فـيهم أشـد الفئـات ضـعفا، واألطفـال، والنـساء، والفتيـات                 

وبــدأ أيــضا تــدريب القــابالت يف هارغيــسيا وبوساســو، بالتعــاون مــع صــندوق األمــم املتحــدة  
 . للسكان

، ٢٠٠٧ صــغار األطفــال يف أواخــر عــام  احملافظــة علــى حيــاةوبفــضل تــسريع أنــشطة  - ٦١
تعززت إىل حد كبري قدرة األمم املتحدة على التصدي لبعض األسباب األشد شـيوعا لوفيـات                
األطفال واعتالهلم يف الصومال، وال سيما عـن طريـق محـالت التحـصني املدعومـة مـن منظمـة                    

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، دعمــت  . نظمــة الــصحة العامليــةاألمــم املتحــدة للطفولــة وم



S/2008/178  
 

08-26415 15 
 

 طفـال  ٧٠ ٦٣٢اليونيسيف محلة ملكافحة احلصبة أتاحت توفري احلمايـة مـن احلـصبة ملـا عـدده          
وكــان هــذا اجلهــد جــزءا مــن املرحلــة النهائيــة .  ســنوات٥ إىل أشــهر ٩ مــنتتــراوح أعمــارهم 

 املنطقــة مقاطعــة يف ١١ طفــل يف ٤٥٠ ٠٠٠ حلملــة مكافحــة احلــصبة الــيت مشلــت مــا جمموعــه
ــة تــشرين األول يــة الوســطى مــن الــصومال اجلنوب ــوبر / حبلــول هناي وأدت محــالت . ٢٠٠٧أكت

 حالـة  ٥٦٤ حالـة إىل  ٣ ٨٣٦التحصني الناجحة إىل اخنفاض حاالت احلـصبة املبلـغ عنـها مـن       
ل مــن عــام  األونــصفيف ســنة واحــدة، ومل حتــدث ســوى ســبع حــاالت وفــاة أبلــغ عنــها يف ال 

، استفاد من الـربامج املدعومـة مـن اليونيـسيف           ٢٠٠٧ديسمرب  /وحبلول كانون األول  . ٢٠٠٧
 طفـل يعـانون سـوء التغذيـة         ٨٠ ٠٠٠يربـو علـى       مـا  ية الوسطى من الصومال   نطقة اجلنوب امليف  

 .بشكل حاد
 

 املياه املأمونة، والصرف الصحي، والتثقيف يف جمال النظافة الصحية  
، مبـا يف ذلـك كلـورة ميـاه اآلبـار، ومجـع       اجلاريـة يونيـسيف نطـاق تـدخالهتا    عت الوسّـ  - ٦٢

وعنـدما  . القمامة، وتنظيم محالت التثقيف الصحي لكفالـة تلبيـة احتياجـات الـصرف الـصحي              
، مت احتــواؤه بنجــاح يف ٢٠٠٧أكتــوبر /انتــشر مــرض اإلســهال املــائي احلــاد يف تــشرين األول 

 املراقبة وإدارة احلالـة الـيت بذلتـها منظمـة الـصحة العامليـة       املنطقة اجلنوبية الوسطى بفضل جهود  
سبل الوصـول إىل املنطقـة، فـإن ذلـك يـشكل      اليت تكتنف  القيود احلالية   يف ضوء   و. وشركاؤها
 .إجنازا كبريا

 
 التعليم  

ــة  ايــمدرســة مــن اخل ٢٧٠دعمــت اليونيــسيف إقامــة   - ٦٣ م وتقــدمي املــواد األساســية لعملي
ومـع هنايـة الـسنة      .  طفـل مـشرد مـن تلقـي التعلـيم االبتـدائي            ٣٢ ٤٠٠مما مكّن   التعلّم،  /التعليم

ــم املتحــدة      ٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراســية  ــة األم ــسيف ومنظم ــها اليوني ــيت بذلت ــود ال ــضت اجله ، أف
للتربية والعلم والثقافة وبرنامج األغذية العاملي إىل زيادة معدل التـسجيل يف املـدارس االبتدائيـة        

 مقارنـة بالـسنة   ، يف املائـة ٦٠ذ جديد، بلغت نـسبة البنـات مـن بينـهم         تلمي ٦٣ ٠٠٠مبا عدده   
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراسية 

 
 سبل كسب الرزق واألمن الغذائي  

بــذلت منظمــة األغذيــة والزراعــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وبرنــامج األغذيــة      - ٦٤
نميــة الزراعيــة جهــودا الــصندوق الــدويل للت/العــاملي ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع

مهمــة يف جمــال إصــالح القنــوات ونظــم الــري ســاعدت علــى درء حــدوث الفيــضانات يف          
ووّســعت منظمــة األغذيــة والزراعــة نطــاق دعمهــا لــسبل كــسب الــرزق بــتمكني     . الــصومال
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 مزارع من االستفادة من ممارسات إنتاجية حمّسنة يف جمـال إدارة اسـتخدام ميـاه الـرّي                  ٦ ٠٠٠
ــع احمل ــا عــدده  ٣٦٠ ٠٠٠اصــيل، وتقــدمي  وتنوي ــيت يف  ٢٤٧ ٠٠٠ عــالج مل ــات ال  مــن احليوان

وعــالوة علــى ذلــك، اســتفادت . وســط الــصومالو أســرة معيــشية يف جنــوب ٥ ٧٠٠حــوزة 
ــة مــــن مــــساعدات ائتمانيــــة قــــدمها مكتــــب األمــــم املتحــــدة خلــــدمات    ٢٠٠  امــــرأة ريفيــ

 صـوماليا يف برنـامج منظمـة        ٣ ٦٨١الصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة، بينمـا شـارك          /املشاريع
العمل الدولية املعين باألعمال اليت تتطلب يـدا عاملـة كثيفـة، فـأدّر علـيهم دخـال مجاعيـا قـدره                      

ــرا        .  دوالرا٥٣٧ ٤٤٤ ــصوماليني فق ــاة أشــد ال ــن حتــسني حي ــك الظــروف م ــت تل ــد مكّن وق
 .كبري بشكل

 
 املأوى  

نـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات        بر و مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني     بذلت   - ٦٥
 يف سـبيل   ٢٠٠٧ مزيـدا مـن اجلهـود يف الربـع األخـري مـن عـام                 )موئـل األمـم املتحـدة     (البشرية  

تنفيــذ اســتراتيجية األمــم املتحــدة املــشتركة املعنيــة باملــشردين داخليــا، عــن طريــق تقــدمي الــدعم 
ــع حتــ       ــصومال، م ــوب وســط ال ــأوى يف جن ــة للم ــة االحتياجــات العاجل سني الظــروف يف لتلبي

، انـصّب اهتمـام املفوضـية وموئـل األمـم           “بونتالنـد ”ويف  . املستوطنات املؤقتة يف الوقـت ذاتـه      
ويف .  حلـول املـآوى الدائمـة     حتـسني  املـستوطنات املؤقتـة إضـافة إىل         رفـع مـستوى   املتحدة على   

ــامج التنميــة احلــضرية يف الــصوما ”إطــار  ــابع “ لبرن ــة ملوئــل األمــم املتحــدة، اكتملــت  الت ثالث
مشاريع لتـشييد مـآوى للمـشردين داخليـا والعائـدين يف هارغيـسيا، وبوساسـو، وغـاروي، مبـا           

وعـالوة علـى ذلـك،      .  وحـدة سـكنية جديـدة وهياكـل أساسـية جمتمعيـة إضـافية              ٤٧٠جمموعه  
 منــازل أعيــد بناؤهــا إىل اجملتمــع احمللــي املتــضرر مــن أمــواج تــسونامي يف    ٢٠٤جــرى تــسليم 
 .“ندبونتال”اكسافون يف 

 
 األمن وسيادة القانون  

تنصّب جهود برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف هـذا اجملـال علـى تعزيـز سـيادة القـانون                   - ٦٦
ــة القــ     ــشرطة واهليئ ــدعم إىل ال  ضــابط ٦٠٠وختــرج زهــاء  . ضائيةواألمــن مــن خــالل تقــدمي ال

ألمــم املتحــدة  مــن الــدورة التدريبيــة املدعومــة مــن برنــامج ا  -  امــرأة٥٠مبــن فــيهم  - شــرطة
ووصل عـدد املـستفيدين حـىت اآلن        . سبتمرب/اإلمنائي، املنظمة يف أكادميية شرطة أرمو يف أيلول       

 فـردا مـن أفـراد       ٢ ٩٦٣  ما جمموعه  من التدريب املدعوم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل        
ــداد الــسنتني األخريتــني   ــها يف وواصــلت اللجــان االستــشارية للــشرطة عم . الــشرطة علــى امت ل

وتلقى التدريب أيضا ما يربـو      . ٢٠٠٨مقديشو، ولديها خطط لتغطية الصومال بأسره يف عام         
ــة يف   . موظــف قــضائي وحــارس ســجون   ٤٠٠علــى  وجــرى توســيع تقــدمي املــساعدة القانوني
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 يف املائـة، وهبطـت      ٥٠، واخنفضت حاالت إعادة احلـبس يف هارغيـسيا بنـسبة            “صوماليالند”
وتواصل تقـدمي الـدعم     . افر الشرطة نتيجة لزيارات املستشارين القانونيني     أعداد احملتجزين يف خم   

وأنــشئت .  منحــة لطالبــات كليــة القــانون ٢٧ملــوظفي كليــة القــانون يف هارغيــسيا، وقــدمت   
وقـدم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الـدعم            . “بونتالنـد ”ثالثة مراكز للمساعدة القانونية يف      

 . التابعة للحكومة االحتادية االنتقاليةإىل جلنة التجريد من السالح
 

 احلوكمة واإلدارة العامة  
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف      - ٦٧ ــد، شــارك برن ــوزراء اجلدي يف أعقــاب تعــيني جملــس ال

واألنـشطة  . مناقشات مع شـّتى الـشركاء مـن أجـل حتديـد االحتياجـات اآلنيـة واألطـول أجـال                   
ملؤســسي وتــسهيل عمليــة التخطــيط لتــصميم هياكــل  جاريــة علــى قــدم وســاق لتقــدمي الــدعم ا 

ــوزارات وغريهــا مــن   ترتيبــات احلكومــة، وتقــدمي احلــد األدىن مــن جمموعــة    ــتمكني ال ــدعم ل ال
 . املؤسسات الرئيسية من االضطالع مبهامها

ويتواصل تقدمي املساعدة التقنية إىل املكاتب والوزارات الرئيسية يف احلكومة االحتاديـة             - ٦٨
ويف إطـــار إعـــادة إنـــشاء اإلدارات   . “صـــوماليالند”و “ نـــدبونتال” ة، ويف إدارايتاالنتقاليـــ

وقـدم  . اإلقليمية يف أعقـاب املـصاحلة احملليـة، أقيمـت أربعـة جمـالس مقاطعـات يف منطقـة غيـدو                    
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تدريبا يف جمال اكتساب مهـارات احلوكمـة احملليـة األساسـية مـن                

اخلية يف مخس مقاطعات يف منطقة باكول، كما دعم تـدريب املـدربني الـذين             خالل وزارة الد  
 . الوسطى، وحريانيسييّسرون تدريب أعضاء اجمللس احمللي يف مناطق غيدو، وشابيل

ويقــود برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،   . وقــد اســتعادت العمليــة الدســتورية عافيتــها   - ٦٩
احتـادا يـضم شـركاء دولـيني مـن          لـسياسي للـصومال،     ابتعاون وثيق مـع مكتـب األمـم املتحـدة           

ونــشر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــوظفني لتقــدمي الــدعم إىل اللجنــة  . أجــل دعــم العمليــة
الدســــتورية االحتاديــــة املــــستقلة ووزيــــر التنميــــة اإلقليميــــة والــــشؤون االحتاديــــة واملــــصاحلة  

 .حديثا املعّين
وجــرى وضــع تــصاميم .  يف قطــاع اإلدارة العامــةوواصــل موئــل األمــم املتحــدة عملــه - ٧٠

ــى صــعيد         ــشاورات عل ــها م ــشو، وأعقبت ــات مقدي ــع مقاطع ــت مجي ــات مشل ــشاركية للمقاطع ت
 مقاطعـــات مـــن أجـــل حتديـــد أولويـــات إصـــالح اهلياكـــل األساســـية   ٩املقاطعـــات دارت يف 

 ٢٠٠٧رب  نـوفم /ونشرت استراتيجية التخطـيط احلـضري هلارغيـسيا يف تـشرين الثـاين            . اجملتمعية
. ٢٠٠٨مـارس   /توطئة لصدور دليـل التخطـيط احلـضري الـشامل الـذي سـيكتمل حبلـول آذار                

وجــرى بنــاء قــدرات الــسلطات البلديــة علــى اســتخدام الدراســات االستقــصائية للممتلكــات    
ــة بوصــفها أداة للتخطــيط        ــى نظــام املعلومــات اجلغرافي ونظــم املعلومــات احلــضرية القائمــة عل
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وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اكتمــل العمــل يف بــربريا، بينمــا   . ةوحتــسني الــنظم الــضريبي 
 .تواصل تنفيذ النظام اآليل إلعداد فواتري الضريبة يف هارغيسيا وبوروما

 
 اإليدز والعنف اجلنساين/فريوس نقص املناعة البشرية  

ل معـا يف    العمـ “ بونتالنـد ”، و “صـوماليالند ”واصلت احلكومة االحتادية االنتقاليـة، و      - ٧١
ومتـضي التـدابري الـصومالية للتـصدي لإليـدز قـدما            . سياق التـدابري الـصومالية للتـصدي لإليـدز        

صوب حتقيق األهداف املتفق عليها وطنيا وعامليا لوصول اجلميع إىل الرعايـة العالجيـة الوقائيـة                
ــة   ــاين. والــدعم املتكــاملني، وذلــك لــصاحل الــصوماليني كاف ــاير، حــضر و/ويف كــانون الث فــد ين

مشترك تقوده وزارة الـصحة يف احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة املـشترك                    
املــديرين التنفيــذيني للجــان  اإليــدز، جنبــا إىل جنــب مــع/املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية

املنطقـة اجلنوبيـة الوسـطى، اجتماعـا عقـده البنـك            ، و “بونتالنـد ”، و “صـوماليالند ” اإليدز يف 
لدويل واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، يف كمباال، من أجـل وضـع اسـتراتيجية إقليميـة                 ا

 .ملكافحة اإليدز
يف ضـــوء “ صـــوماليالند” األمـــم املتحـــدة للـــسكان محلـــة توعيـــة يف  صـــندوقوبـــدأ  - ٧٢
وقـد ربطـت احلملـة بـشكل رمـزي اليـوم العـاملي           . يوما من الكفاح ضـد العنـف اجلنـساين         ١٦
نـوفمرب، بـاليوم العـاملي      / تـشرين الثـاين    ٢٥قضاء على العنف ضد املـرأة، الـذي احتفـل بـه يف              لل

ديــسمرب، مــن أجــل تــذكري اجلميــع  / كــانون األول١٠حلقــوق اإلنــسان، الــذي احتفــل بــه يف  
 . تتعرض له حقوق اإلنسان للمرأة من انتهاكات كل يوم مبا
 

 مالحظات -سابعا  
يف الــصومال إىل أن الوضــع الــسياسي يف البلــد يتــيح فرصــة  تــشري التطــورات األخــرية  - ٧٣

 يف ، يتبـيَّن، غـري أنـه  . من قبل اجملتمـع الـدويل لـدعم املبـادرات الداخليـة         استباقية  فريدة ملشاركٍة   
ــة ه،الوقــت نفــس  ــة األمني ــائق    أن احلال ــة تقــصي احلق ــر بعث ــا وردت يف تقري ــى هاجــسا   كم  تبق

 .الصومايل ملزرية للشعب شأهنا شأن احلالة اإلنسانية ا،رئيسيا
اختيـار جملـس     الوزراء نور حسن حسني مث من بعدئذ         إن تعيني الرئيس يوسف لرئيس     - ٧٤

ممثلـي اخلـاص، أثنـاء إحاطتـه        وعـرض   . وزراء يتسم باملقدرة والكفاءة أمر يبعـث علـى التفـاؤل          
ن تأييـدهم  وأعرب أعضاء اجمللس واجملتمع الدويل األوسع عـ . إىل اجمللس، خطة عمل ديناميكية  

يف تنــسيق اجلهــود الدوليــة دعمــا قيــادي  داعــني إيــاه إىل القيــام بــدور ،الكامــل ملمثلــي اخلــاص
 .للصومال
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وقد أظهرت بعثتا التقييم االستراتيجي وتقصي احلقائق املتزامنتني أنـه علـى الـرغم مـن                 - ٧٥
ف، فـإن هنـاك     احلالة األمنية الصعبة اليت اتـسمت بالقتـل العـشوائي وخمتلـف عمليـات االختطـا               

ومــن املمكــن لنــا أن . فرصــة اآلن إلهنــاء الــرتاع الــذي طــال أمــده يف الــصومال ومعانــاة شــعبه 
 ملعاجلــة األبعــاد الــسياسية -ننخـرط يف نقــاش علــى األرض مـع أطــراف الــرتاع بطريقــة شـاملة    

ويف هذا الصدد، فإنين أؤيـد جهـود الـرئيس يوسـف ورئـيس الـوزراء نـور                  . واألمنية والربناجمية 
 .حسن حسني يف مد اليد إىل جمموعات املعارضة

وأكــرر دعــويت إىل زعمــاء احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة كــي ينفــذوا توصــيات مــؤمتر    - ٧٦
 ويشمل هذا وضع خريطة طريـق إلجنـاز املهـام املنـصوص عليهـا               .٢٠٠٧املصاحلة الوطين لعام    

يـــة عاملـــة، والعمليـــة الدســـتورية، يف امليثـــاق االحتـــادي االنتقـــايل، وال ســـيما إنـــشاء إدارة حمل 
، إضـافة إىل    ٢٠٠٩والتحضري إلجراء تعداد وطين للسكان وعقـد االنتخابـات املقـررة يف عـام               

 .تنفيذ اخلطة الوطنية لتحقيق األمن واالستقرار
عمال القتـال واالخنـراط     أإنين أدين كل أعمال العنف وأدعو مجيع األطراف إىل وقف            - ٧٧

ىل حتقيق سالم مستدام، كما وأدعو الصوماليني إىل نبـذ العنـف والتمـسك       يف املساعي الرامية إ   
وأُهيب على وجه اخلـصوص جبميـع األطـراف كـي حتمـي الـسكان          . بامليثاق االحتادي االنتقايل  

املدنيني ومتتنع عن إيذاء أو اختطاف العـاملني يف اجملـال اإلنـساين وسـائر العـاملني األجانـب يف                    
 امـصدر زالـت   فمـا  “صـوماليالند  ” و“بونتالنـد ” اجلارية حاليا بـني     أما املناوشات . الصومال

الوســـائل الـــسلمية حلـــل الـــرتاع وحنـــث الطـــرفني معـــا علـــى اللجـــوء إىل . يبعـــث علـــى القلـــق
 .بينهما فيما
كما أهيب باألطراف الفاعلة من الدول وغـري الـدول أن حتتـرم احلظـر علـى األسـلحة                    - ٧٨

 الـصومال الـذي ال يـذكي نـار الـرتاع يف الـصومال فقـط                 وأن توقف تدفق األسلحة إىل داخـل      
 .وإمنا كذلك يف مناطق أخرى من أفريقيا

وأؤيـــد بـــصفة عامـــة النـــهج االســـتراتيجي ثالثـــي املـــسارات، الـــذي حـــدده التقيـــيم     - ٧٩
فالـدعم القـوي للعمليـة      . االستراتيجي، كي يكون أساسا ملشاركة األمم املتحـدة يف الـصومال          

وأحــد املقــاييس اهلامــة ملعرفــة .  ميكــن أن يــؤدي إىل حتــسني الظــروف األمنيــةالــسياسية اجلاريــة
مدى أوجه التحسن تلك يتمثل يف مدى متتع العاملني يف اجملـال اإلنـساين بفـضاء أكـرب وحريـة                    

وسـيتطلب هـذا التزامـا مـستمرا     . أوسع يف احلركة، من أجل ختفيف معاناة املشردين والضعفاء 
 .داخل البلد حبل اخلالفات اليت ال تزال قائمة فيما بينهامن جانب القوى السياسية 

وأدرك أن تعقد احلالـة األمنيـة يف الوقـت الـراهن ومـا يكتنفهـا مـن أوجـه عـدم يقـني،                         - ٨٠
شجع البلدان علـى االسـتجابة للحاجـة الـيت تـنم عـن        يكما أشارت بعثة تقصي احلقائق، قد ال        
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 بيد أن من شـأن مـدى االسـتقرار الـذي سـيتيحه              .حتد يف تشكيل قوة دولية لتحقيق االستقرار      
ولـذلك طلبـت مـن إدارة       . لـسالم لمثل هذا الوجود أن يعزز تعزيـزا كـبريا فـرص جنـاح عمليـة                

وأشـجع البلـدان الـيت      . عمليات حفظ السالم أن تبقى علـى اتـصال وثيـق مـع الـدول األعـضاء                
قرار وذلـك مـن أجـل الـسماح         لديها قدرات على القيام مببادرة لنشر قوة دولية لتحقيـق االسـت           

 ينبغـي مواصـلة حتـديث       ،ويف الوقت ذاتـه   . بسحب القوات األجنبية ومنع حدوث فراغ بعدئذ      
 حبيث نكـون مـستعدين لنـشرها فـور مـا مسحـت              ،حفظ سالم متكاملة  لعملية  خطط الطوارئ   
 وكما ورد بالتفـصيل يف تقريـر تقـصي احلقـائق، فـإن هـذه الظـروف ليـست،                    .الظروف بذلك 

 .، مهيئة اآلنلألسف
يف ومن شأن وجود متزايد ألفـراد األمـم املتحـدة علـى أرض الواقـع هنـاك أن يـساعد                      - ٨١

دعم أطراف العملية السياسية، من خالل توفري املساعي احلميدة احملايدة علـى املـستويني احمللـي                
ة املتـصلة   والوطين، وكذلك من خالل املـساعدة الربناجميـة املقدمـة جلهـود بنـاء الـسالم الرئيـسي                 

 غري أن النشر املتزايد ألفراد األمم املتحـدة يف جنـوب ووسـط الـصومال جيـب                 .باحلكم واألمن 
ولـذلك  .  تتعـاظم حـسب مـا تـسمح الظـروف األمنيـة بـذلك              ،أن يكون ضمن عمليـة تدرجييـة      

 ، ومكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال،أصــدرت تعليمــايت إىل إدارة الــشؤون الــسياسية
 كي يعملوا مع إدارة شؤون الـسالمة واألمـن لتحديـد األنـشطة              ، املتحدة القطري  وفريق األمم 

ــة      ــارات األمني ــسياسي واخلي ــدعم التقــدم ال ــاألساســية الالزمــة ل ــة مــوظفي األمــم  ل ضمان محاي
املتحدة الذين سيلزم نشرهم، حىت لو كان ذلك أليام معدودات كل مرة، من أجـل املـساعدة                 

 .يف تنفيذ تلك األنشطة
ُتعيَّـُر  ة حـ ويف الوقت ذاته، ومن أجل السماح مبشاركة سياسـية وإنـسانية مكثفـة وناج       - ٨٢

ــشاور مــع إدارة        ــسالمة واألمــن بالت ــة، فقــد طلبــت مــن إدارة شــؤون ال ــا للظــروف األمني وفق
عمليات حفـظ الـسالم، وإدارة الـدعم امليـداين، تقيـيم جـدوى خيـارات أمنيـة موثوقـة وبلـورة                      

قل مقـر مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي للـصومال والفريـق القطـري         هذه اخليارات من أجل ن    
 .من نريويب إىل مقديشو

ذلـك أن  . كما أود أن أوجـه نظـر اجمللـس إىل حالـة حقـوق اإلنـسان احلرجـة يف البلـد                  - ٨٣
االفتقار للمساءلة، عن اجلرائم املاضية واحلالية، يعزز اإلحساس باإلفالت من القـانون ويـؤجج              

للعيـان هـو   وواضـحة  إن وجود قدرة يف جمال حقـوق اإلنـسان تبعـث علـى الثقـة             . نريان الرتاع 
وأدعو إىل إنشاء قدرة فّعالة ضمن مكتـب        . أمر هام لتنفيذ النهج االستراتيجي ثالثي املسارات      

لصومال لرصد وتعزيز محاية حقوق اإلنسان، يف إطار قرارات سـابقة           لاألمم املتحدة السياسي    
 .ن يف بعثات متكاملةمتعلقة حبقوق اإلنسا
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إنــين أشــيد بقــوات بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال علــى أدائهــا املهــين احملتــرف يف   - ٨٤
وأرحــب أيــضا بوصـول قــوات مــن بورونــدي  . اجباهتــا يف بيئــة شـديدة الــصعوبة االضـطالع بو 

اد وكما سلف ذكره، تبقى األمم املتحدة ملتزمة بتقدمي كل ما أمكـن مـن دعـم لالحتـ                 . مؤخرا
كمـا أُشـيد جبميـع الـشركاء        . األفريقي يف سبيل زيادة تعزيز بعثة االحتاد األفريقي يف الـصومال          

 .ساعدة الصومال على حتقيق سالم دائممبالدوليني على جهودهم والتزامهم 
إنين أدعو الدول األعضاء كي تنظر نظرة إجيابية يف طلب تقدمي تربعات لدعم االحتـاد                - ٨٥

 رفــقاملواللوجــسيت لبعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال علــى النحــو املــبني يف   األفريقــي املــايل 
 ستواصل إدارة عمليات حفظ السالم العمل مـع االحتـاد           ،ويف الوقت نفسه  . ذا التقرير هل األول

 وإسـداء النـصح   طَنيخطِّاألفريقي يف دعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال من خالل تقدمي املُ       
 .التقين
انية يف البلـد، مبـا يف ذلـك         وستواصل األمم املتحدة جهودها ملعاجلة االحتياجات اإلنس       - ٨٦

ــساعدة  ــصال امل ــل        . إي ــة للقواف ــوفري احلماي ــدامنرك يف ت ــسا وال ــذهلا فرن ــيت تب ــاجلهود ال وأشــيد ب
إهنــاء حــواجز الطــرق   (الوصــول بــال عــائق   إتاحــة وأدعــو مجيــع الــصوماليني إىل   . اإلنــسانية

جلهود اإلغاثة وضمان االمتثال الدقيق للقوانني اإلنسانية الدوليـة وقـوانني          ) ةواهلجمات املسلح 
 .حقوق اإلنسان

أكـــرر دعـــويت لكـــل الـــدول يف املنطقـــة كـــي حتتـــرم اســـتقالل الـــصومال وســـيادته   و - ٨٧
. تقرار املنطقـة علـى املـدى الطويـل        فهذه السالمة اإلقليمية هامة ألمـن واسـ       . اإلقليمية وسالمته

واالهتـداء  تـدابري ملعاجلـة األبعـاد اإلقليميـة لألزمـة      استكـشاف  راب عن احلاجـة إىل    وأكرر اإلع 
 .سبل معاجلة اهلواجس األمنية للصومال وجريانهإىل 
باختصار، ال بـد لنـا أن نغتـنم، دون تـأخري، اللحظـة االسـتراتيجية، وأن نتحـرك حبـزم              - ٨٨

هــذه الغايــة، فإننــا نقــوم بوضــع ومــن أجــل . لبنــاء أســس ســالم واســتقرار دائمــني يف الــصومال
 تنـسق اجلوانـب الـسياسية واألمنيـة والربناجميـة لعملنـا       ،استراتيجية متكاملة على ثالث جبـهات    

 كــانون ٢٠ وأود أن أكــرر توصــييت، الــواردة يف رســاليت إىل جملــس األمــن املؤرخــة   .البلــد يف
مال عـن طريـق تـوفري       لصول بتعزيز والية مكتب األمم املتحدة السياسي        ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

كمـا أود أن أكـرر االقتـراح الـذي          . املوارد الالزمة له لتنفيذ هنج متكامل لعمل األمـم املتحـدة          
قُدم يف نفس الرسالة بأنه ينبغي للمجتمع الدويل أن ينظـر علـى قـدم املـساواة، إضـافة إىل بعثـة                      

املتحــدة، يف خيــارات االحتــاد األفريقــي يف الــصومال وقــوة حمتملــة حلفــظ الــسالم تابعــة لألمــم  
 لفتـرة زمنيـة   “املهتمنيلشركاء من احتالف ”أخرى تشمل نشر قوة قوية متعددة اجلنسيات أو   
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منطقــة حمــددة، ميكــن أن ميهــد الطريــق إىل ســحب  أمــن حمــددة مــع هــدف حمــدود هــو ضــمان  
 .األجنبية القوات
 لـضمان إمكانيـة   إن هيكل منظومة األمم املتحدة يف الصومال حيتاج إىل إعادة تشكيل       - ٨٩

 وينبغــي أن يــزود مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي  .تنفيــذ االســتراتيجية املتكاملــة تنفيــذا فعَّــاال
ثانيــا، ينبغــي تعــيني نائــب للممثــل . للــصومال علــى وجــه الــسرعة بقــدرة زائــدة وواليــة أقــوى 

لــى منــسق للــشؤون اإلنــسانية مــا أن ُيحــَرَز تقــدم كــاف ع /منــسق مقــيم/اخلــاص لألمــني العــام
 يف مكتـب    املـشترك تخطـيط   للإضافة إىل ذلك ينبغي إنـشاء وحـدة         . املسارين السياسي واألمين  

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لــضمان االتــساق والتعــبري املناســب، والتــشاور والتــآزر يف تنفيــذ   
 .االستراتيجية املتكاملة

د عبد اهللا، علـى      أمحدو ول  ، أود أن أعرب عن تقديري ملمثلي اخلاص للصومال        ،أخريا - ٩٠
وأدعـو مجيـع األطـراف الـصومالية        . قيادته وجهوده لتوطيد الـسالم واملـصاحلة بـني الـصوماليني          

ــه والتعــاون معــه بــشكل كامــل ســعيا لتحقيــق        ــدعم ل ــدول األعــضاء إىل مواصــلة تقــدمي ال وال
 .اهلدف ذلك

 



S/2008/178  
 

08-26415 23 
 

 
 املرفق األول
عــام مــن رئــيس  موجهــة إىل األمــني ال٢٠٠٨فربايــر / شــباط٢٠رســالة مؤرخــة   

 مفوضية االحتاد األفريقي
 

، الـيت صـدرت ردا علـى    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٤أود أن أشري إىل رسالتكم املؤرخة        
ولعلكـم تـذكرون أنـين قـد كـررت يف      . ٢٠٠٧أغـسطس  / آب٤رساليت السابقة هلا، املؤرخـة      

، ١٠٥يف جلـسته    مكاتبايت الدعوة اليت وجهها جملس السالم واألمن التـابع لالحتـاد األفريقـي،              
، والـيت نـادى فيهـا بنـشر عمليـة حلفـظ الـسالم               ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثـاين   ١٨اليت عقدت يف    

 تابعة لألمـم املتحـدة يف الـصومال، تتـسلم مهـام بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال، والطلـب                      
 ر الـدعم املوجه لألمم املتحدة بأن تقوم، انتظارا لنشر تلك العملية، بإعـداد جمموعـة مـن عناصـ            

املايل واللوجسيت والتقين تقدم للبعثة، وذلك يف إطـار أحكـام الفـصل الثـامن مـن ميثـاق األمـم                     
 .املتحدة

ويــسعدين يف هــذا الــصدد أن أحيــل طيــه وثيقــة تــبني تفاصــيل حمتــوى جمموعــة الــدعم    
وإين على ثقـة مـن أن األمـم املتحـدة سـوف تنظـر يف هـذا الطلـب بالـسرعة                . املطلوبة وشكلها 

 .طلوبة، مراعاة للمعوقات الكثرية اليت تواجه البعثةامل
، بتجديد واليـة البعثـة      ١٠٥وكما تعلمون، فقد قام جملس السالم واألمن، يف جلسته           

ملدة ستة أشهر إضافية، مؤكدا من جديد دعوته إىل نشر عملية تابعة لألمم املتحدة، مـن أجـل      
ومنذ رساليت األخـرية إلـيكم،      . جل الطويل دعم التعمري وحتقيق االستقرار يف الصومال على األ       

فقـد نـشرت أوىل الكتيبـتني اللـتني تعهـدت      . مل حيرز فيما يتعلق بنشر البعثة سوى تقدم حمـدود      
بورونــدي بتقــدميهما، ممــا وفــر قــدرا مــن التعزيــز الــذي حتتاجــه بــشدة الكتيبتــان األوغنــديتان     

وجيـري بـذل اجلهـود مـن أجـل          . اضـي مارس مـن العـام امل     /املوجودتان يف امليدان منذ شهر آذار     
وسوف تكثف املفوضية جهودها من أجـل اإلسـراع         . تأمني املوارد الالزمة لنشر الكتيبة الثانية     

بنشر البعثـة والوصـول هبـا إىل القـوام املـأذون بـه، وكـذلك مـن أجـل دعـم عمليـة املـصاحلة يف                        
 .عن جملس السالم واألمنالصومال، استنادا إىل خريطة الطريق املبينة يف البيان الصادر 

وقد طـرأت، علـى مـدى الـشهور املاضـية، تطـورات مـشجعة علـى اجلبهـة الـسياسية،                      
كما يتبني من تعيني رئيس وزراء جديد، وما تلى ذلـك مـن تـشكيل حكومـة جديـدة وجتديـد                     

ويستلزم هذا دعمـا متواصـال مـن جانـب          . التزام السلطات الصومالية بعملية املصاحلة يف بلدها      
 .تمع الدويل، بوسائل من بينها نشر عملية تابعة لألمم املتحدةاجمل
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ــؤخرا إىل مفوضــية االحتــاد         ــا م ــيت اختتمه ــارة ال ــة، أرحــب بالزي ويف ظــل هــذه اخللفي
األفريقــي، هنــا يف أديــس أبابــا، فريقــان مــن إدارة عمليــات حفــظ الــسالم ومــن إدارة الــشؤون 

ة، وسـلطت الـضوء علـى اجملـاالت الرئيـسية          وقد كانت املناقشات اليت أجريت مثمر     . السياسية
اليت ميكن فيها التعاون على حنو مفيد، وهـي تـشكل األسـاس الـذي مت االسـتناد إليـه يف حتديـد             

ومــن مث، فــإنين أتطلــع إىل أن جتــري يف وقــت قريــب متابعــة مجيــع . تفاصــيل املــساعدة املطلوبــة
 .املسائل اليت متت مناقشتها

فرصة ألوجه انتباهكم إىل جانب حمدد من جوانـب القـرار           وأود أيضا أن أغتنم هذه ال      
، يتـصل بـاحلظر املفـروض علـى     ٢٠٠٨يناير /الذي اختذه جملس السالم واألمن يف كانون الثاين 
وقــد ظــل االحتــاد األفريقــي ). ١٩٩٢ (٧٣٣الــصومال فيمــا يتعلــق باألســلحة مبوجــب القــرار  
 يقدمها يف السعي حنـو إقـرار الـسالم الـدائم            يدعم تنفيذ ذلك القرار، إدراكا منه للمسامهة اليت       

 .يف الصومال
ينـاير مـن العـام املاضـي، وعقـب اختـاذ جملـس الـسالم واألمـن            /ويف شهر كـانون الثـاين      

للقـرار الــذي أذن مبوجبــه بنــشر البعثــة، أصــدر جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة اســتثناء مــن  
ريقـي أنـه قـد آن األوان ملـنح اسـتثناء أيـضا              ويـرى االحتـاد األف    . احلظر املفروض علـى األسـلحة     

للحكومة االحتادية االنتقالية، من أجل متكينها مـن تـشكيل قـوات فعالـة لألمـن والـدفاع تـضم                 
واحلظـر  . اجلميع حتت لوائها، ومن تعزيز اجلهود اليت تبذهلا يف سبيل إعادة إرساء سلطة الدولة             

ن يـدعمون احلكومـة، وهـي الـسلطة         املفروض علـى األسـلحة، بـشكله احلـايل، يـسري علـى مـ              
املعتــرف هبــا دوليــا يف الــصومال، علــى نفــس النحــو الــذي يــسري بــه علــى مــن مههــم تقــويض 

ومن الواضح أن هذا ال يتماشى مع ما أعرب عنه اجملتمع الـدويل مـن التـزام              . العمليات اجلارية 
 .رة مسوؤلياهتابتعزيز هياكل احلكم الصومالية احلديثة النشأة وتعزيز قدرهتا على مباش

وهذه هي اخللفية الـيت حـث فيهـا جملـس الـسالم واألمـن يف بيانـه جملـس األمـن التـابع                         
، )١٩٩٢ (٧٣٣لألمم املتحدة على استعراض احلظر املفروض علـى األسـلحة مبوجـب القـرار           

مــن أجــل متكــني احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة مــن تــشكيل قــوات فعالــة لألمــن والــدفاع تــضم 
ت لوائها، واحملافظة يف الوقت ذاته على احلظر املفروض على العناصر املـصممة علـى               اجلميع حت 

واملفوضــية علــى اســتعداد ألن . تقــويض الــسالم واملــصاحلة يف الــصومال، وتعزيــز ذلــك احلظــر 
 .تناقش مع األمم املتحدة طرائق ذلك االستثناء واملعايري اليت ينبغي للحكومة الوفاء هبا

ــن مج   ــا، وحنـ ــصاحلة يف    وختامـ ــدائم واملـ ــسالم الـ ــالل الـ ــدين إىل إحـ ــسعى جاهـ ــا نـ يعـ
الصومال، ال يسعين سوى أن أؤكد من جديـد النـداء الـذي وجهـه جملـس الـسالم واألمـن إىل               
جملس األمن التابع لألمم املتحـدة بـأن يتخـذ تـدابري ضـد مـن يـسعون إىل احليلولـة دون إرسـاء                        
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ك العملية، أو من يهـددون املؤسـسات االحتاديـة          العملية السياسية السلمية أو اعتراض سبيل تل      
االنتقاليــة أو البعثــة بــالقوة، أو يقومــون بــإجراءات تقــوض االســتقرار يف الــصومال أو املنطقــة،  

 ).٢٠٠٧ (١٧٧٢وذلك متاشيا مع العزم الذي أعرب عنه اجمللس يف القرار 
 .وأكون ممتنا لو أمكنكم اطالع جملس األمن على حمتوى هذه الرسالة 

 كوناريألفا عمر ) توقيع(
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الــدعم اللوجــسيت واملــايل والــتقين املطلــوب مــن األمــم املتحــدة تقدميــه إىل بعثــة      
 االحتاد األفريقي يف الصومال

 
 الـيت بعـث هبـا       ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٤ اسـتجابة للرسـالة املؤرخـة        - معلومات عامة  - ١

 لألمــم املتحــدة مبوجــب رســالته رئــيس االحتــاد األفريقــي، الــسيد كونــاري، وافــق األمــني العــام
 علــى تقــدمي املــساعدة إىل االحتــاد األفريقــي للتغلــب علــى  ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٢٠املؤرخــة 

املعوقــات اخلطــرية املتعلقــة باجلوانــب املاليــة واللوجــستية وغريهــا الــيت تعرقــل نــشر القــوات يف   
ألفريقـي أن يوافيهـا مبعلومـات      وحتقيقا هلذه الغاية، طلبت األمم املتحدة إىل االحتـاد ا         . الصومال

وقد اطلع نظراؤنـا يف األمـم املتحـدة مـن إداريت     . مفصلة عن أشكال الدعم الذي حتتاجه البعثة   
عمليات حفظ السالم والدعم امليداين على املفهوم احلايل للعنـصر العـسكري وعنـصر الـشرطة                

 ٢٠٠٨عثــة لعــام وقــد جــرى حــساب ميزانيــة الب. ومــا يتــصل هبمــا مــن خمصــصات يف امليزانيــة 
باالستعانة بنمـاذج تـسديد التكـاليف املعمـول هبـا يف األمـم املتحـدة، وذلـك الجتـذاب الـدول             

 .األعضاء يف االحتاد األفريقي اليت ميكن أن تساهم بقوات
ــن         - ٢ ــألف م ــى مــالك يت ــصومال عل ــي يف ال ــة االحتــاد األفريق ــة لبعث ــة احلالي ــوم الوالي وتق

ولتعزيــز القــدرات التمكينيــة لوحــدات املــشاة، ميكــن أن   ).  كتائــب للمــشاة٩( فــرد ٨ ٠٠٠
ُيعهــد إلحــدى هــذه الكتائــب بــدور متعــدد املهــام يــشمل مهــام اهلندســة وعمليــات اإلشــارة      

 فـرد   ٨ ٠٠٠ويـشمل مـالك البعثـة البـالغ         . واللوجستيات والشرطة العسكرية وسرية للحراسة    
فـراد املـدنيني والعـسكريني يف       فـردا وجمموعـة متكاملـة مـن األ         ٢٧٠مكونا للشرطة يتألف مـن      

ــة قوامهــا   ويــرى االحتــاد األفريقــي أنــه علــى اســتعداد يف الوقــت احلــايل    .  فــرد٣٠٠مقــر البعث
وتـرد يف  . الستقبال خرباء تقنيني مـن األمـم املتحـدة لوضـع جمموعـة مالئمـة مـن تـدابري الـدعم             

وجتـدر إضـافة إىل   . التمويـل املذكرة التالية تفاصـيل االحتياجـات الفوريـة الـيت تفتقـر حاليـا إىل              
ذلك مالحظة أن االحتاد األفريقي ال ميتلـك القـدرة علـى اسـتخدامه التمويـل حـىت وإن تـوافر،                     

 .للحصول على املوارد اليت حيتاج إليها
 تنقسم املنطقة املناط إىل البعثة -مراحل عمليات بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال       - ٣

، مقديـشو؛   ٢، كيسمايو؛ والقطاع    ١القطاع  : الثة قطاعات هي  مسؤولية العمليات فيها إىل ث    
 نـشر كتائـب املـشاة التـسع كلـها يف            ١وتعتـزم البعثـة يف إطـار املرحلـة          . ، غالكـايو  ٣والقطاع  
 ببـسط  ٢وبعد اكتمال هـذه املرحلـة بنجـاح، سـتقوم البعثـة يف املرحلـة          ). مقديشو (٢القطاع  

نشر القوات بـشكل متـزامن يف بيـدوا وماركـا ويف        واليتها إىل خارج القطاع عن طريق إعادة        
وقد جتدر اإلشـارة إىل أن عنـصر الـشرطة وعناصـر مدنيـة أخـرى                . قطاعي كيسمايو وغالكايو  
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 بغيـة تـوفري خـدمات اإلغاثـة الـسريعة         ١ أثناء تنفيذ املرحلة     ٢سيجري نشرها أيضا يف القطاع      
 .للسكان املدنيني

نـشر ثـالث فقـط مـن الكتائـب التـسع املـأذون هبـا،            جرى حـىت اآلن      -احلالة الراهنة    - ٤
واالحتــاد . مــايو/ومــن غــري املتوقــع أن تكتمــل عمليــة نــشر الكتيبــة الرابعــة قبــل هنايــة شــهر أيــار 

األفريقــي يعــي متامــا أن ترتيباتــه احلاليــة للــدعم ليــست عامــل جــذب للبلــدان الــيت ُيحتمــل يف     
ى األمـم املتحـدة ملـا قدمتـه مـن عـون حلـشد        وفيما يثين االحتـاد علـ  . املستقبل أن تساهم بقوات   

املساعدة الثنائية للقوات الـيت سـاهم هبـا كـل مـن أوغنـدا وبورونـدي والـيت مت نـشرها بالفعـل،              
فإنه من املشكوك فيه أن ُتقْـَدم غانـا ونيجرييـا، يف اإلطـار الـزمين املقـرر، علـى تقـدمي تعهـدات                        

 . على قدر أكرب بكثري من القوة واملوثوقيةبتوفري قوات ما مل تكن جمموعة تدابري دعم البعثة
وبالنظر إىل التحـديات اجلـسام الـيت حتفـل هبـا الـساحة وتواجههـا البعثـة يف سـعيها إىل                    - ٥

خ األمــين الــالزم الســتمرار العمليــة الــسياسية، فــإن تلقــي البعثــة الــدعم مــن األفــراد  كفالــة املنــا
وعلما مبا جـاء يف تقريـر األمـني العـام عـن الـصومال               . والتمويل على حد سواء أمر ال غىن عنه       

، والـذي تقـر فيـه       )S/2007/658 من الوثيقة    ٣٢الفقرة   (٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧املؤرخ  
 مبا ورد أعاله مـن معوقـات خطـرية تتعلـق باجلوانـب املاليـة واللوجـستية وغريهـا                    األمم املتحدة 

وتعرقل نشر القوات، فـإن مـن الـضروري أال يكتفـي شـركاء االحتـاد األفريقـي، ومنـهم األمـم             
املتحــدة، بتقــدمي املــساعدة يف جمــال التمويــل، بــل علــيهم أيــضا أن يعــاونوه يف احلــصول علــى     

 .ان قدرة البعثة على تنفيذ واليتهااحتياجاته املتوقعة، لضم
  فيما يلي اجملاالت اليت يطلـب فيهـا مـن          -  املتحدة األمممن  املقدم  الدعم اللوجسيت    - ٦

 :إىل البعثةلوجسيت الدعم ال أن تنظر يف تقدمي املتحدة األمم
 كـي   معايري العمل األمنية الدنيا   املشتريات وإدارة املشاريع لبناء مقر بعثة وفق         )أ( 

 . استالم املرفق املتحدةتالية من بعثات األممبعثة كن ألي مي

 دار الـسالم وقاعـدة      أو ،جيبـويت ،   ىف مومباسـا   لوجستية أساسـية   قاعدة   إنشاء )ب( 
 مجيـع عناصـر   األساسيني، من أجـل دعـم  الدعم موظفي   مبساعدة متقدمة يف مقديشو     لوجستية
 . املطلوبة مناولة العتادومعداتالنقل واملخازن خدمات  عن طريق توفري ،البعثة

تقدمي املساعدة فيما يتعلق باملشتريات وتوفري عقود الوقود وحصص اإلعاشـة            )ج( 
 .الترتيب الثنائي احلايلللبعثة بكاملها على املدى الطويل لكي حتل حمل 
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البعثـة وحـىت مـستوى      /تعزيز نظم االتـصال الـصوتية والبيانـات إىل مقـر القـوة             )د( 
 التابعـة لالحتـاد     وحدة مـسائل الـشرطة االسـتراتيجية      تصاالت اخللفية مع مقر     الكتيبة لتشمل اال  

 .األفريقي يف أديس أبابا

  اسـتيعاب كتيبـة    ميكـن فيـه   لمرور العـابر قـرب مطـار مقديـشو          ل معسكر   إقامة )ه( 
 .من الكتائب

 ألمـاكن اإلقامـة  البنيـة التحتيـة   و املدرعـة  معدات االتصاالت، والعربـات      توفري )و( 
 .األفريقيصر شرطة االحتاد عنال

 البلـدان   مجيـع  مقديـشو مـن      البعثـة إىل  معـدات   /نقل ونـشر قـوات    يف  ساعدة  امل )ز( 
 .املسامهة بقوات

مــن  (ة الــشاملاســتئجار طــائرة ثابتــة اجلنــاحني متوســطة احلجــم مــع خــدماهتا   )ح( 
 . نريويبوإىل داخل منطقة البعثة األفراد لنقل )Dash 8 طراز

 املـستوى الثـاين   للبعثة حبيـث يفـي مبعـايري          التابع شفى امليداين احلايل  تعزيز املست  )ط( 
 .) أ(املعمول هبا يف األمم املتحدة

إمجاليــه   مــا احلاليــةامليزانيــة  تبلــغ تقــديرات- املتحــدة األمــممــن املقــدم ايل املــدعم الــ - ٧
مــن هــا في دعــم مــايل وفيمــا يلــي اجملــاالت الــيت مل يتقــرر فيهــا بعــد  . دوالر ٨٨٥ ١٧٤ ١٦٣

 مــن أو املتحــدة لألمــم املقــررة امليزانيــة الــدعم مــن تتطلــب األفريقــي، ومــن مثشــركاء االحتــاد 
 ):١٠٠ ٠٠٠مت تدوير مجيع األرقام إىل أقرب (خالل التمويل الثنائي 

 
 ٢٣ ٠٠٠ ٠٠٠  هبااملرتبطةبعثة والتكاليف مقر المرتبات 
 ٣٠ ٣٠٠ ٠٠٠ بعثةمقر التشييد 

 ٢٠ ٥٠٠ ٠٠٠ مركبات مقر البعثة
 ٨ ٠٠٠ ٠٠٠ االتصاالت

 ٥ ٢٠٠ ٠٠٠ العامةاإلمداد لوازم 
 ٦٨ ٥٠٠ ٠٠٠ ) ب(بعثةللوقود 

  ة،سرية هندس ١ كتائب مشاة، ٨
  ، لوجستية سرية١، إشارة  سرية١

__________ 
يدرس االحتاد األفريقي حاليا إمكانية التفاوض على مذكرة تفاهم مع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لتعزيـز         ) أ( 

 .مشتريات املعدات
 .يتم تقدمي االحتياجات احلالية اآلن من خالل ترتيبات ثنائية ) ب( 
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   سرية شرطة عسكرية١
 ٣٥٥ ٤٠٠ ٠٠٠ ) ج( حراسةسرية ١

 ٢٢ ٧٠٠ ٠٠٠ القوة اجلوية
 ١٤٧ ٠٠٠ ٠٠٠ )سرعة السفينةجل  س١ فرقاطات، ٤ (ةالبحريالقوة 

 ١٣ ٢٠٠ ٠٠٠ الشؤون الطبية
 ٥٧ ٥٠٠ ٠٠٠ مدرعة عربات مبا يف ذلكالشرطة 

 ٢٠ ٥٠٠ ٠٠٠  السريعاألثرمبا فيها املشاريع ذات الشؤون اإلنسانية 
 ٢٢ ٣٠٠ ٠٠٠ نـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

 ٢٣ ٤٠٠ ٠٠٠ ووسائط اإلعالم املدنيةالشؤون 
  ٨١٧ ٥٠٠ ٠٠٠ موع الكليجملا
احلالية األفريقي  الحتاد  ا  ال توجد لدى إدارة    -  املتحدة األمممن  املقدم  الدعم التقين    - ٨

هـذا   علـى حفـظ الـسالم   احتياجـات   املطلوبـة لتلبيـة   الـوترية  اليت متكّنها مـن التعامـل مـع    املوارد  
 منــهجيات أن يبحــث يف ياألفريقــ االحتــاد جيــب علــىوحتقيقــا هلــذه الغايــة،  . واســعالنطــاق ال

  احلاليـة  إجراءاتـه  وتـشذيب  لبعثته، ويقـوم يف الوقـت نفـسه بتنقـيح         توفري مبادرات دعم    ل أخرى
 علـى  األفريقـي  يـتم تعزيـز قـدرات االحتـاد          وإىل أن  لذلك،.  املالية املتعلقة باملشتريات والشؤون  
 املتحـدة يف جمـال      مـم األ احلـصول علـى مـساعدة مـن        األفريقي إىل املدى القصري، يتطلع االحتاد     

 مـن خـالل     أو املتحـدة    لألمـم  املقـررة    امليزانيـة مـن   البعثـة   دعم  لتمويل  ال أتى وسواء. دعم البعثة 
 بتــوفريعلــى وجــه التحديــد  مطلــوب منــها أن تقــوم   املتحــدة األمــم فــإن يف التمويــل،شــريك 

 واملـشتريات،  ،بعثـة دعم ال رئيس  مهام   اهلامة املتمثلة يف  يف اجملاالت   اإلعارة  موظفني على سبيل    
، ) د( للوحــداتاململوكــةاملعــدات و والرقابــة،حلــسابات الداخليــة ا ومراجعــة واملاليــة، وامليزانيــة،
لبعثــة وجيــب ترمجــة الــدروس املــستفادة مــن ا . لــرئيس البعثــةستــشار األمــينامل العقــود، ووإدارة

 .شفافيةوال املساءلة مثلى تكفل ات ممارس إىل دارفور إىلاألفريقية يف السودان

__________ 
 .الت القوات، واملعدات الرئيسية والدعم اللوجسيت من خالل ترتيبات ثنائيةيف الوقت احلايل، تقدم بد ) ج( 
ــا مــن خــالل  فقــط إذا كانــت  ) د(  ازيــة لألمــم املتحــدة لــسداد   منهجيــة موالبلــدان املــسامهة بقــوات مكتفيــة ذاتي

 .القوات تكاليف



S/2008/178
 

30 08-26415 
 

 الثايناملرفق 
 

 تقييم األمم املتحدة االستراتيجي للصومال  
األمـني العـام بتكثيـف جهـوده لـدعم      ) ٢٠٠٧( ١٧٧٢قـرار   يف ال جملـس األمـن     كلف   - ١

وأنـشئت فرقـة    .لـصراع يف الـصومال  لخارطة طريق من أجل عملية سالم شاملة ولوضـع حـد   
 وقامـت شؤون السياسية، يف املقر يف نيويـورك،         بالصومال، برئاسة إدارة ال    معنيةعمل متكاملة   

وضـمت البعثـة،     .بعثـة للتقيـيم االسـتراتيجي إىل الـصومال        بإيفاد   ٢٠٠٨يناير  /يف كانون الثاين  
دعم مـن مكتـب دعـم بنـاء الـسالم،      ال بتاليت تولت قيادهتا إدارة الشؤون السياسية واليت حظي  

ملتحـدة اإلمنـائي ومكتـب منـسق الـشؤون       إدارة عمليات حفظ السالم وبرنامج األمم ا       كال من 
 ومفوضـية  ،اإلنسانية وإدارة شـؤون الـسالمة واألمـن ومكتـب جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة             

لـصومال وفريـق   لاألمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، فـضال عـن مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي             
  .األمم املتحدة القطري

ويـوفر   .جية اخلاصـة بآليـة التقيـيم االسـتراتيجي    هو أول بلد طبقت فيه املنهوالصومال  - ٢
اســتجابة متكاملــة للحالــة يف الــصومال    ب  الالزمــة لالضــطالع وســيلةالالتقيــيم االســتراتيجي  

 تكـرار  يـروم وهو ال  .ويسمح لكبار صناع القرار حتديد الشكل املالئم الشتراك األمم املتحدة
اإلمكانيات املتاحة لألمم املتحـدة لزيـادة       ا بيان   وإمنإقرار الربامج اجلارية،     التقييمات السابقة أو  

 .االتساق والتركيز واألثر إىل أقصى حد
 تزامنت هذه العملية مع بعثة لتقصي احلقائق بقيادة إدارة عمليـات حفـظ الـسالم                وقد - ٣

إىل املنطقـة، كلفــت مــن جانــب جملـس األمــن بوضــع خطــط للطـوارئ مــن أجــل نــشر إحــدى    
ــسالم ولت  ــات حفــظ ال ــة االحتــاد األفريقــي      عملي ــارات مــن أجــل مواصــلة دعــم بعث ــد خي حدي

وجاءت النتائج اليت توصلت إليها هذه البعثة مكملة لنتـائج التقيـيم االسـتراتيجي       .الصومال يف
  .حيث إهنا تقدم توضيحات إضافية بشأن اخليارات األمنية

ــدم  - ٤ ــا ور    ويق ــيم االســتراتيجي كم ــسية للتقي ــائج الرئي ــوجز النت ــذا امل ــسخة  دت يفه الن
  .٢٠٠٨فرباير / شباط٢٥بالصومال يف املعنية الكاملة اليت اعتمدهتا فرقة العمل املتكاملة 

 
 السياق - أوال 

النتائج اليت خلص إليها التقيـيم االسـتراتيجي علـى مفهـوم أنـه منـذ اختتـام مـؤمتر                    تنبين   - ٥
يل والــصوماليني أنفــسهم ســتراتيجية جيــب علــى اجملتمــع الــدو  حلظــة احانــتاملــصاحلة الوطنيــة 

عوامـل حمليـة    وقد اجتمعت .لتعزيز اجلهود املبذولة وطنيا صوب حتقيق السلم واألمناقتناصها 
خـرية  اآلونـة األ   ستراتيجية، مبا يف ذلك تعـيني جملـس وزراء جديـد يف           تاحة الفرصة اال  إلودولية  
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عة جديـدة لتنفيـذ امليثـاق       حتت قيادة رئيس وزراء يأخذ بزمام املبادرة علما أن اجمللس أعطى دف           
، علـى حـد     “املعارضـة ”  عنـه احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة وعناصـر مـن            تاالنتقايل؛ وما أعرب  

 من استعداد لالخنراط يف حوار سياسـي؛ وقبـول اجملتمـع الـدويل باإلمجـاع بقيـادة األمـم                    سواء،
وأكـد جملـس    .العـام ثل اخلـاص لألمـني   ماملتحدة يف عملية السالم، فضال عن دعمها القوي للم

 . لـسد الثغـرات  ةمؤقتـ  تـدابري   اختـاذ األمن استعداده لدعم حل سياسي دائـم ولتفـادي مواصـلة   
  .ومن جهته، يبقي جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي الصومال قيد نظره الفعلي

س هـذه التطـورات اإلجيابيـة، مل يوجـد قـط مثـل هـذا العـدد مـن النـا                    وعلى الرغم مـن      - ٦
 مل  علـى دعمهـم   جـدا   الصومال يف مثل هذه الظروف اإلنسانية املزرية يف ظل قدرة حمدودة             يف

وال تـسيطر   .، وهـو مـا يعـزى أساسـا إىل األوضـاع األمنيـة اخلطـرية       حتدث يف أي وقـت مـضى  
ــة    ــة االنتقالي ــة االحتادي ــا احلكوم ــن    فعلي ــى جــزء م ــصدي   األرض ســوى عل ــتعني الت ــا زال ي وم

ــسية مــن للتحــديات الدســتورية  ــل مــسألة النظــام االحتــادي    الرئي ــة   .قبي ــة التارخيي ــى اخللفي وعل
بــاءت بالفــشل، ال يــزال العديــد مــن املــراقبني متــشككني  لعمليــات الــسالم األربــع عــشرة الــيت

 .روج الصومال من الصراع الذي طال أمدهحيال االحتماالت القريبة خل
يم بوجوب اسـتفادة اجملتمـع الـدويل        ومع أخذ كل شيء بعني االعتبار، يقول هذا التقي         - ٧

نـهج  وهذه اجلهود حباجة إىل أن توجـه ب  .من الزخم احلايل ومواصلة زيادة دعمه لعملية السالم
الربامج بـ ستراتيجية الـسياسية باسـتجابة أمنيـة ذات مـصداقية و         منسجم ومتسق يربط بفعالية اال    

 مـستدام علـى النحـو املـبني     األساسية اليت تسهم يف وقف الصراع العنيف وإرساء أسـس سـالم        
  .يف خطة األمم املتحدة االنتقالية ويف عملية النداءات املوحدة

 
 دينامية الصراع - ثانيــا 

 وأبــرز . عوامــل معقــدة ومتعــددة اجلوانــب الــصوماللــصراع يف احملّركــة لإن العوامــل  - ٨
 :غايةحمركات الصراع التالية باعتبارها حامسة للبدقّة التقييم االستراتيجي 

اهنيار احلكومة املركزية بالكامل وغياب تقليد متبع منـذ وقـت قريـب يف جمـال احلكـم                   • 
  .الرشيد وسيادة القانون

فيهـا    مبـا  ، صراعات العشائر وبروز البنية العشائرية يف معظم جوانب التعايش         استغالل • 
 .تقاسم السلطة

 الـسياسية، وال سـيما حيـث        األثر الـذي ختلفـه الـصراعات بـني الفـصائل علـى العمليـة               • 
  .تكون مرتبطة مبصاحل اقتصادية
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مـن املقـاتلني الـسابقني     ١٠٠ ٠٠٠األخطار الـيت يـشكلها قطـاع األمـن، مبـا يف ذلـك           • 
وامليليشيات والتدفق املطرد لألسلحة رغم حظـر توريـد األسـلحة الـذي فرضـته األمـم          

 .املتحدة

فـــرص احلـــصول علـــى املـــاء واملراعـــي املنافـــسة الـــشرسة علـــى املـــوارد، مبـــا يف ذلـــك  • 
  .واألراضي الصاحلة للزراعة، وهو ما أدى بدوره إىل مستويات عدة من التشرد

 املـشاركة  مبـا يف ذلـك مـن خـالل           ،التأثري الذي متارسه البلدان اجملاورة علـى الـصومال         • 
  . يف الصراعاملتنازعةدعم األطراف ت يت الةالعسكري

ملكافحة اإلرهاب اليت هلـا أثـر واضـح علـى ديناميـة الـصراع علـى                  العاملية   االستراتيجية • 
ــسبة         ــيت تطــرح بالن ــة والتحــديات ال ــة االنتقالي ــة االحتادي ــه أصــول احلكوم ــا تبين حنــو م

 .لشرعيتها

العقـاب   غياب املساءلة على اجلرائم املاضية واحلالية، مما يعزز اإلحساس باإلفالت مـن    • 
 . القتالذكّي نريان املزيد منوي

مليـون   احلالة اإلنسانية املزرية اليت تؤدي إىل تفاقم الصراع واليت ترتب عليها أزيد من             • 
 .مشرد داخلي

ويعـرض اإلطـار أدنـاه       .رد فعال ملعاجلة هذه العوامل    إجياد  إن األمم املتحدة حباجة إىل       - ٩
 .تحـدة اختاذهـا   مخس نتائج رئيسية ويربطها باإلجراءات ذات األولوية اليت يتعني على األمـم امل            

بــاإلجراءات ذات األولويــة الــيت يــراد منــها توجيــه أنــشطة األمــم أوىف ويلخــص اجلــدول قائمــة 
  .املتحدة يف معاجلة جذور الصراع

 
تعزيز ومواصلة حوار منظم بني احلكومة االحتاديـة   (عملية سياسية قابلة للتطبيق :١النتيجة 

يـدعم  اإلقليميـة علـى حنـو    ية واألمنيـة واالقتـصادية       وإدارة املصاحل السياس   ؛االنتقالية واملعارضة 
 )عملية سياسية

بناء القدرات األمنية الـصومالية؛ وختطـيط وإعـداد ونـشر      (احلد األدىن من األمن :٢النتيجة 
 )عملية سياسيةدعما لوجود دويل إلحالل االستقرار 

ة االحتاديــة  تــسريع وتــرية بنــاء قــدرات احلكومــ     (مؤســسات احتاديــة معــززة   :٣النتيجــة 
ــة ــة        /االنتقالي ــدم احملــرز يف املرحل ــات التق ــى إثب ــساعدة عل ــة وامل ــة االنتقالي املؤســسات االحتادي

االنتقاليــة؛ ومــساعدة احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة علــى تيــسري االنتعــاش االقتــصادي وتقــدمي   
 )اخلدمات؛ وتعزيز التالحم الوطين من خالل مؤسسات احتادية معززة

 



S/2008/178  
 

08-26415 33 
 

 
دعـم املـصاحلة احملليـة وبنـاء مؤسـسات احلكـم، مبـا يف ذلـك          (حكم حملـي راسـخ   :٤النتيجة 

مــشاركة النــساء والــشباب؛ وربــط احلكــم احمللــي مبؤســسات ســيادة القــانون علــى الــصعيدين  
 )احمللي واالحتادي؛ وبناء القدرة على احلكم احمللي ودعم تسوية املنازعات على األراضي

اإلنـسانية وحتقيـق االنتعـاش االقتـصادي وتـوفري اخلـدمات       تلبيـة االحتياجـات    :٥النتيجـة  
حتقيـق  تقدمي مساعدة إنسانية غري منحازة؛ وتوفري اخلدمات األساسية علـى أسـاس     (األساسية

الـرزق احلاليـة واستكـشاف سـبل        االنتعاش مبا يف ذلك الصحة والتعليم؛ وتعزيز سـبل كـسب            
 )اقتصاد السالم؛ وإشراك دوائر األعمال يف تطوير الكسب البديلة

  
 النهج االستراتيجي املتكامل -ثالثا  

 مــسارين هنجــا ذا ٢٠٠٧ديــسمرب /قــدم املمثــل اخلــاص لألمــني العــام يف كــانون األول - ١٠
لتحقيق الـسالم واالسـتقرار يف الـصومال، يـشمل عمليـة سياسـية لتيـسري احلـوار بـني احلكومـة                      

غـري   . علـى أرض الواقـع  فري احلد الالزم من األمناالحتادية االنتقالية وعناصر من املعارضة، وتو
أن هذا النهج ال يأخذ بعني االعتبار إشراك صناديق األمم املتحدة ووكاالهتا وبراجمهـا يف إطـار    
فريق األمم املتحدة القطري، وهـي اجلهـات الـيت مـا فتئـت تقـدم دعمـا حامسـا لوقـف الـصراع            

  .وبناء السالم
ساسية للتقيـيم االسـتراتيجي هـي أن األبعـاد الـسياسي واألمـين       وبالتايل فإن الركيزة األ   - ١١

للجهود اليت تبذهلا األمـم املتحـدة جيـب أن تـرتبط            ) ٥ و   ٤ و   ٣اليت تشمل النتائج    (والربناجمي  
ويقـدم التقيـيم اخلطـوط     .ارتباطا وثيقا وأن تتآزر يف إطار هنج ثالثـي املـسارات وجيـد التنظـيم    

املمثــل اخلــاص لألمــني يقودهــا ســتراتيجية ن يــشكل أساســا الميكــن أالعريــضة لنــهج متكامــل 
 .وقد حددت البعثة عدة أمثلة لكيفية تأثري غياب توجيه استراتيجي على تنفيذ املـشاريع  .العام

مـن التمنـع   سـتراتيجية املتـسقة   الـسابقة مـن غيـاب مثـل هـذه اال     اجلهـود    مـن    وقد عانت العديد  
 التــايل التوجــه الفــرعويــصف  . املتحــدةمصــر األمــالتنــسيق الفعــال فيمــا بــني خمتلــف عنا  عــن

  .االستراتيجي العام لكل عنصر على حدة كما يقترح الترتيب ذي الصلة
تعتمـد العمليـة الـسياسية بقيـادة املمثـل اخلـاص لألمـني العـام علـى                 - املسار السياسي  - ١٢

ــراط يف   ــهما يف االخنـ ــة رغبتـ ــة واملعارضـ ــة االنتقاليـ ــة االحتاديـ ــوار سياســـيتأكيـــد احلكومـ  . حـ
واملفــروض أن يفــضي هــذا احلــوار إىل اتفــاق بــشأن جــدول أعمــال يــضم بنــودا يــتعني تناوهلــا، 

وحيتـاج   .خلـط الـزمين االنتقـايل   ااسـتعراض  مـع إمكانيـة   يف ذلك انسحاب القـوات األجنبيـة    مبا
 يـستند إىل تقـدم   دويلأمين ذلك إىل أن يردف باتفاق تقين عسكري رمسي وطلب نشر وجود      
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 .وس مستمر يف العملية السياسية يتجلـى علـى الـساحة يف حتـسن احلالـة األمنيـة واإلنـسانية                   ملم
 إىل حتسن يف البيئة األمنيـة، لكنـها لـن تكـون كافيـة يف                 السياسية تؤدي هذه العملية   ويتوقع أن 

  .حد ذاهتا ملعاجلة االحتياجات األمنية
قبــل التوصــل إىل اتفــاق رمســي يعــد وجــود أمــين ذو مــصداقية حــىت  - املــسار األمــين - ١٣

وميكـن   .لوقف إطالق النار أساسيا لتوفري احلد األدىن من األمن بغرض تعزيز احلـوار الـسياسي  
للنظر يف مرحلة مبكـرة يف هـذا اخليـار أن يرسـل يف حـد ذاتـه إشـارة هامـة للـشعب الـصومايل                      

لة حلفظ الـسالم إال إذا      وأن يعزز العملية السياسية، على الرغم من أنه ال ميكن نشر بعثة مكتم            
ومـن األساسـي أن ينظـر جملـس األمـن يف خيـارات لتهيئـة                 .مت استيفاء احلد األدىن من الشروط     

مــن التــابع لالحتــاد بيئــة متكينيــة للعمليــة الــسياسية، مبــا يف ذلــك العمــل مــع جملــس الــسالم واأل  
وى لبعثــة االحتــاد  بغــرض تــوفري دعــم أقــ والبلــدان املــسامهة بقــواتاألفريقــي واجلهــات املاحنــة 

الـصومال، ونقـل مقـر األمـم املتحـدة إىل مقديـشو، فـضال عـن نـشر قـوة لتحقيـق                        األفريقي يف 
 . فراغ أمين عقب انسحاب القوات األجنبية تركاالستقرار للحيلولة دون

مع ازدياد األمن واحتمـال عـودة مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي             - اجميناملسار الرب  - ١٤
ــق ا ل ــصومال وفري ــم املتحــدة ل ــصومال،   ألم ــاك  القطــري إىل ال ــيكون هن ــة  س حتــسن يف إمكاني

كمـا ميكـن للجهـات     .الوصول، وسـتتمكن وكـاالت الـشؤون اإلنـسانية مـن زيـادة مـساعدهتا       
لة األخرى التابعة لألمم املتحدة أن توسـع نطـاق دعـم بنـاء القـدرات للحكومـة االحتاديـة            عافال

اليــة، واالنتعــاش االقتــصادي، وتــوفري اخلــدمات األساســية املؤســسات االحتاديــة االنتق/االنتقاليــة
ــرزق وســبل  ــصومال خطــوة     . كــسب ال ــوب وأواســط ال ــة الوصــول إىل جن ــسمح إمكاني وست
جبهد أكثر مشوال يف وضع الربامج يـؤدي إىل حتـسينات سـريعة يف سـبل كـسب      بالقيام  فخطوة  

 .ليةويف قدرة مؤسسات احلكومة االحتادية االنتقالرزقهم الصوماليني 
ال توجـد  و. عن اآلخـر أحدها مبعزل تقدم ي عناصر ال ميكن أن      ةهناك ثالث  - الروابط - ١٥

سوى احتماالت ضئيلة لالنتقال إال إذا بدأت العملية السياسية على األقـل؛ إذ ال ميكـن لألمـم             
 إال إذا جرى دعم الترتيبات األمنية املالئمـة، مـن حيـث كـل مـن                 مقديشواملتحدة االنتقال إىل    
، ال سـيما الجتماعـات الوسـاطة الـسياسية؛ كمـا أهنـا              ادية األساسية امل  ياكلعناصر احلماية واهل  

 بدون وجود أمين كبري نتيجة لزيادة اإلرادة الـسياسية          مقديشوال ميكن أن تصل إىل ما يتعدى        
وال ميكــن نــشر عمليــة حلفــظ الــسالم قبــل أن حتقــق العمليــة الــسياسية تقــدما  .لــدى األطــراف

وهكـذا فـإن اسـتراتيجية شـاملة      .لكـي تتوصـل األطـراف إىل اتفـاق رمسـي إلهنـاء القتـال        كافيـا 
ىل فهـم واضــح للـروابط بــني   إللـرتاع يف الــصومال جيـب أن تــستند   لوضـع حــد  لألمـم املتحــدة  
 .العناصر الثالثة
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الـيت تتـراوح    فتـرة   اليشري التقييم إىل أن التطورات علـى مـدار           - إدارة عنصر الوقت   - ١٦
 مراحل حمددة إلظهار أنـه جيـب إحـراز تقـدم            تقسيمها إىل  شهرا القادمة جيب     ١٨ إىل   ١٢من  

وعلـى سـبيل التوضـيح،     .ال يقتصر على أحد املسارات الثالثة فحـسب       أ و “يف مجيع اجملاالت  ”
اللتزامــات احلاليــة، فــإن األمــم املتحــدة  ااســتمرارمــع املرحلــة األوىل بوجــه عــام تتطــابق فبينمــا 
تأييـد مـا ال يقـل عـن      : إىل املرحلة الثانية عقـب حتقـق املعـايري التاليـة بوجـه عـام       أن تتقدمينبغي
؛ واعتبــار شــروط )املــسار الــسياسي (سياســيحــوار إلجــراء  يف املائــة مــن املعارضــة ٧٠-٦٠

  االحتاديـة االنتقاليـة    املؤسسات؛ ومتكن   )املسار األمين (انتقال األمم املتحدة إىل الصومال ممكنة       
ويقـدم التقيـيم     ).املـسار الربنـاجمي    (مقديـشو  مـن أداء املهـام األساسـية يف          احلكومـة مبا يف ذلك    

االستراتيجي تلك املعايري ألربـع مراحـل حمـددة، ممـا يـؤدي إىل نـشر عمليـة حفـظ سـالم تابعـة                  
وسيسمح هذا النهج، بدون أن يكون قسريا، لألمـم املتحـدة            .لألمم املتحدة يف املرحلة الرابعة    

 .إذا كانت الظروف مواتية للتقدم إىل املرحلة التالية أم البأن تقدر ما 
 

 االستنتاجات والتوصيات - رابعا 
ــى        - ١٧ ــساعدة عل ــصومال يف امل ــم املتحــدة يف ال ــل اهلــدف االســتراتيجي األمســى لألم يتمث

ويـشكل هـذا    .ستداماملـ سالم الـ حتسني حياة الصوماليني عن طريق إهناء الـرتاع وإرسـاء أسـس    
 موتقـد  . لـذلك  تبعـا كزا للنهج االستراتيجي املتكامل وينظم قـدرات األمـم املتحـدة            اهلدف مرت 

 .النهج املتكاملصالحية التوصيات التالية لكفالة 
حيتــاج هيكــل منظومــة األمــم املتحــدة يف الــصومال إىل    - تكامــل املــسارات الثالثــة  - ١٨

علـى  ) اجمينـ سي واألمـين والرب الـسيا (دعـم العناصـر االسـتراتيجية الثالثـة     كفالـة  إعادة تشكيل ل 
 العـام، هـو تعـيني املنـسق     لألمـني  اخلـاص  املمثلظى بتأييد حنو فعال؛ وأحد اخليارات، الذي حي

، مـا أن حيـَرَز تقـدم    العـام  لألمـني  اخلـاص  املمثل اإلنسانية يف منصب نائب الشؤون منسق/املقيم
ط مـشتركة يف مكتـب      كمـا جيـب إنـشاء وحـدة ختطـي          .كاف على املسارين الـسياسي واألمـين      

وجيـب أن   .العام من أجـل التنفيـذ املـشترك واملتـسق السـتراتيجية متكاملـة       لألمني اخلاص املمثل
 التخطـيط املــشترك وأن يقبلــوا تــويل  القطــري مــوظفني خلليــة املتحـدة  األمــم يعـري أعــضاء فريــق 

 .لسياسيللصومال الدور القيادي ا السياسي املتحدة األمم مكتب
حيتاج مكتب األمم املتحدة     - رة مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال     تقوية قد  - ١٩

يـتمكن مـن   السياسي للصومال إىل أن تتوفر له بصورة عاجلة قدرة معززة إىل حد كبري، لكي         
إعـادة  كما جيب النظـر يف   .القطري املتحدة األمم مع فريقإقامة صالت القيام بدوره القيادي و

وسيـشمل   .عكس دوره التنسيقيحىت تللصومال  السياسي املتحدة ماألم والية مكتبالنظر يف 
هذا الدور إرشاد اجلهات العاملة األخـرى التابعـة لألمـم املتحـدة، وإدماجهـا وإسـداء املـشورة                   
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وأن تـساهم يف اهلـدف العـام لألمـم     الترابط بني خمتلف األدوار إليها، بصفة استشارية، لضمان     
تواصـلني للبيئـة االسـتراتيجية لألمـم املتحـدة      املدارة اإلتقيـيم و الوسيشمل دور املكتب  .املتحدة

  .يف الصومال، مع احتفاظ املكتب القطري بدوره يف تنفيذ الربامج
يف الفعالـــة جـــل املـــسامهة أمـــن  -  قـــدرات فريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري تعزيـــز - ٢٠

ام الفـرص كلمـا سـنحت    اغتنـ قـدرة علـى   الاالستراتيجية املتكاملـة، حيتـاج الفريـق القطـري إىل       
كمـا   .وحيتاج ذلك إىل آليات متويل أكثـر مرونـة   .وأن يربط بني املبادرات واملسارات األخرى

 حتـت قيـادة   خليـة التخطـيط املـشترك    إىلالقطـري   املتحـدة  األمـم   أعـضاء فريـق  ينتـدب جيب أن 
 . للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
عـد اخليـارات األمنيـة املتـسمة باملـصداقية ال غـىن             ُت - العنصر األمين القابـل للـصمود      - ٢١

 وأجــزاء أخــرى مــن جنــوب مقديــشوتيــسري نقــل مقــر األمــم املتحــدة إىل  ‘ ١’: عنــها ملــا يلــي
الـتمكني مـن سـحب القـوات األجنبيـة، وبـذلك جيـري حتـسني العمليـة                ‘ ٢’؛  الصومالووسط  

الـسالم وبنـاء القـدرة األمنيـة     احملافظـة علـى   ‘ ٣’؛ السياسية، واحليلولة دون حدوث فـراغ أمـين     
ويف حني أن نشر عملية حلفظ الـسالم قـد ال يكـون ممكنـا علـى الفـور، فـإن هنـاك                     .الصومالية

  .للنظر يف ترتيبات أمنية أخرى لتعزيز العملية السياسية ودعم تنفيذ الربامجواسعا جماال 
تربط بني شـركاء     آلية   نشاء على املمثل اخلاص لألمني العام إ      يتعني - منهاج التنسيق  - ٢٢

 .جلميع والفعاليةااألمم املتحدة الدوليني للصومال والسلطات الصومالية، لضمان مشول 
 األمنيـة الـسائدة، فـإن نقـل مقـر األمـم             عوائـق بـالرغم مـن ال     - االنتقال إىل الـصومال    - ٢٣

ليــة للعمهيئ اجملــال املتحــدة إىل الــصومال هــو شــرط أساســي للنــهج املتكامــل، حيــث أنــه ســي   
وبينمـا   . الصومالينيأعني ويبين مصداقيتها يف نفيذالسياسية وحيسن قدرة األمم املتحدة على الت

، فـيمكن حـني تـسمح الظـروف أن      مقديـشو قد ال يسمح الوضع احلايل إال بوجـود حمـدود يف            
ومبجـرد أن حيـدث    .تنقل مكاتب األمم املتحدة من نـريويب إىل مواقـع أخـرى داخـل الـصومال     

 يف املائـة مـن املعارضـة مؤيـدين للحـوار      ٧٠-٦٠وس يف العمليـة الـسياسية ويـصبح    حتسن ملمـ  
 .مقديشوللصومال إىل  السياسي املتحدة األمم السياسي، فيجب نقل مكتب

ُيعــد االتــساق يف االتــصاالت العامــة   - االســتراتيجية املــشتركة لالتــصال والتوعيــة  - ٢٤
 عنــصرا أساســيا يف تعزيــز االســتراتيجية    املوجهــة إىل كــل مــن اجلمهــور الــصومايل والــدويل     

 .هود يف هذا الصددتضافر اجلاملتكاملة لألمم املتحدة، وتدعو احلاجة إىل 
متكنــت األمــم املتحــدة مــن رصــد  - قــدرة األمــم املتحــدة يف جمــال حقــوق اإلنــسان - ٢٥
هـز نفـسها    حلقوق اإلنسان وتقدمي تقارير عنها، وعليهـا أن جت        املزعومة  نتهاكات  االساءات و اإل

  .للتدريب والدعوة يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيدين احمللي واملركزي
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 الثالثاملرفق 
 حلفظ السالمئ إلمكانية القيام بعملية لألمم املتحدة خطط الطوار  

عنـد دراسـة إمكانيـات القيـام بعمليـة لألمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف الـصومال، قــام            - ١
يل دقيق للوضع األمين، مشل التهديـدات واملخـاطر علـى أمـن األفـراد               فريق تقصي احلقائق بتحل   

 .ومن املهـم أن نـشري إىل أن الوضـع لـيس متمـاثال يف مجيـع أحنـاء البلـد                .التابعني لألمم املتحدة  
 مـا زال ففي هـاتني املنطقـتني،    . الصومال ووسطفاألحوال يف الشمال أفضل نسبيا من جنوب    

ــة، ويتــسم    ــرتاع معقــدا للغاي ــة بــني العــشائر وفروعهــا    بوجــود ال شــبكة مــن التحالفــات املتقلب
وجـود   اليت تتقاتل من أجـل الـسيطرة علـى اجملـال الـسياسي واالقتـصادي، و        ،والعناصر املتطرفة 

حتالف مؤقت لبعض اجملموعات، يهدف إىل إرغام القوات املسلحة اإلثيوبيـة علـى االنـسحاب               
 علــى تنظــيم االقتــصاد  حمــدودةســوى قــدرة وحيــث أن احلكومــة ال توجــد لــديها   .مــن البلــد

اإليـرادات  جبايـة   وكفالة القانون والنظام، فإن العناصر اإلجرامية تسعى إىل فرض النفوذ علـى             
 . باألسـلحة واملخـدرات والبـشر   جتاراالتعاطى واجلمارك وامليناء والتجارة واملياه واألراضي، وت    

ــوترات بــني العــشا    ــدوام أن ُتعــزى الت ــسلطة   وال ميكــن علــى ال ــشأن ال ئر ويف داخــل العــشرية ب
مباشـر إىل أنـشطة العناصـر اإلجراميـة واملتمـردة، ولكنـها             بـشكل   السياسية واملوارد االقتصادية    

 .ميكن أن ُتعزل عنها ال

ويتـــسبب التهديـــد املـــستمر باالختطـــاف واالبتـــزاز يف عرقلـــة قـــدرة األمـــم املتحـــدة    - ٢
، يقـدر فريـق األمـم املتحـدة         ذاتـه  ويف الوقـت   .بلدوالوكاالت اإلنسانية على العمل يف داخل ال      

يف  نـسمة  القطري أن السكان الذين حيتـاجون إىل معونـة إنـسانية يقـارب عـددهم اآلن مليـوين                
 . أسوأ أزمة إنسانية يف أفريقيا اليوماما أشار ممثلي اخلاص إىل أهن

 
 صوماليالند وبونتالند - مشال الصومال  

 يف  ها أفضل نسبيا منـ     احلالة هناك  يف مشال الصومال، ولكن   ا  زال الوضع األمين هش    ما - ٣
ا يف صـوماليالند    يوقد حاولـت بعثـة تقـصي احلقـائق زيـارة هارغيـس            . الصومالووسط  جنوب  

زالــت  ومــا. ة سياســيمــسريةنعــت مــن ذلــك بــسبب شــواغل أمنيــة جنمــت عــن        ولكنــها ُم
ز ذلـك   كـ  سـول وسـاناغ، ويتر     صوماليالند وبونتالند تتنازعان على احلدود بينـهما يف مـنطقيت         

ــة الســانود   ــى مدين ــرتاع عل ــة       .ال ــيت ختــصص املنطق ــة ال ــسألة باحلــدود اإلداري ــرتبط هــذه امل وت
ــة ينتمــون إىل عــشرية دارود       ــشون يف تلــك املنطق ــذين يعي ــاس ال ــصوماليالند، رغــم أن الن - ل

النظـر فيهـا بعنايـة      تني املنطقـتني إىل     اوستحتاج هوية الدولة هل    .دولبوهانتا املوجودة يف بونتالند   
ومع أن صوماليالند قد أعربت رمسيا عن رغبتـها          . احتاد فدرايل صومايل يف املستقبل     يضمن أ 

وقد أعربـت بونتالنـد الـيت        .عترف هبا أي بلد كدولة مستقلة     ييف االنفصال عن الصومال، فلم      
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ة أعلنــت نفــسها كدولــة ذات حكــم ذايت عــن رغبتــها يف البقــاء جــزءا مــن الــصومال كمنطقــ    
، من بينـها القرصـنة واالختطـاف،     كبرية أمنيةمشاكلمتمتعة باحلكم الذايت، ولكنها تعاين من   
 .وكذلك الرتاع احلدودي مع صوماليالند

 
 الصومالووسط جنوب   

م مقاتلو احتاد احملاكم اإلسالمية وغريهم من العناصـر،         وقي،  ٢٠٠٧يونيه  /منذ حزيران  - ٤
اصر املناوئة للحكومة، بعمليات مترد شـبه يوميـة ضـد القـوات             الذين ُيعرفون يف جمموعهم بالعن    
وقــد مشلــت أعمــال  .مقديــشوال ســيما يف واالنتقاليــة،  االحتاديــة املــسلحة اإلثيوبيــة واحلكومــة

العنــف علــى مــدار العــام املاضــي اغتيــاالت تــستهدف أشخاصــا بعينــهم، وهجمــات بالقنابــل     
، صغرية اهلــاون، وصــدامات باألســلحة الــ اليدويــة واملقذوفــة بالــصواريخ، وهجمــات بقــذائف 

ويف حني كان العنـف يتركـز        .الطريق، واستخدام األلغام األرضية    جانب على وقنابل مزروعة 
 وجـوهر وبيليتـوين وبيـداوا       كـسمايو  هجمـات أيـضا يف       وكانت مثة ،  مقديشويف بعض مناطق    

ه املنـاطق   وكانـت تلـك اهلجمـات الـيت وقعـت يف هـذ            . الـصومال ووسـط   وغالكايو يف جنوب    
االنتقاليـة والـشرطة    االحتاديـة  تستهدف بصفة عامة القوات املسلحة اإلثيوبيـة وقـوات احلكومـة   

 من مفوضـي املقاطعـات      ١٢وقد جرى اغتيال حوايل      .ومراكز الشرطة؛ والسلطات احلكومية   
ــادرة يف الــصومال، فــإن     .٢٠٠٧أغــسطس /منــذ آب ومــع أن اهلجمــات االنتحاريــة كانــت ن

 األمــم املتحــدة القطــري تــشري إىل أن ســبعة هجمــات انتحاريــة مبتفجــرات  إحــصاءات مكتــب
ــة ومــسؤولني       ــوات اإلثيوبي ــد اســتهدفت الق ــسيارات ق ــى أجــسام أشــخاص أو ب  موضــوعة عل

  .٢٠٠٧أكتوبر /بريل إىل تشرين األولأ/حكوميني خالل الفترة من نيسان

ــأ       - ٥ ــسم ال ب ــى ق ــوذه عل ــوب   وكــان احتــاد احملــاكم اإلســالمية يفــرض نف ــن جن ــه م س ب
الصومال، ميتد من منطقة مودوغ يف الشمال إىل منطقة جوبا الـسفلى، إىل أن طردتـه القـوات                  

ــام    ــة يف أواخــر ع ــسلحة اإلثيوبي ــام  /٢٠٠٦امل ــل ع ــدة يف    .٢٠٠٧أوائ ــاطق الوحي وكانــت املن
ــا احتــاد احملــاكم اإلســالمية يف كــانون األول       ــسيطر عليه ــيت ال ي ــصومال ال ــوب ال ــسمرب /جن دي

وقد أعربت بعض العناصـر يف قيـادة احتـاد           .هي أجزاء من مناطق باي وباكول وغيدو       ٢٠٠٦
جــامع يف مناقــشات للتوصــل إىل اتفــاق سياســي  دخول احملــاكم اإلســالمية عــن اســتعداداها للــ 

 أعربـت  هلـا ارتباطـات إرهابيـة وقـد          “الشباب” أن عناصر أكثر تطرفا مثل       ادُّعي، بينما   شامل
 .االنتقاليـة وطـرد القـوات اإلثيوبيـة مـن الـصومال       االحتاديـة  احلكومـة عن عزمها على اإلطاحة ب

وتفيد تقارير بأن معقـل العناصـر املتطرفـة التابعـة الحتـاد احملـاكم اإلسـالمية يوجـد يف مقـاطعيت                    
وأشـارت تقـارير إىل أن إرهـابيني         . أهنا تدير معـسكرات للتـدريب      ُيدعىريان وجوبا، حيث    ح

وبينمـا تـشري    .مـن يف هـاتني املنطقـتني مـن الـصومال     آ علـى مـالذ   ني قد سعوا إىل احلصول  دولي
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 قــد تكــون هلــا روابــط خباليــا إرهابيــة “الــشباب”بعــض التقــارير إىل أن العناصــر املتطرفــة مــن 
 يبـدو أهنـا   “الـشباب ”دولية، فال ميكن تأكيد صحة تلك التقارير وجيـب أن نـذكر أن عناصـر               

، مقديـشو االنتقاليـة يف   االحتاديـة  اإلثيوبية واحلكومةتركز عمليات متردها ضد القوات املسلحة 
  .وليس على أهداف أخرى خارج الصومال

وكان فريق تقصي احلقائق أول بعثة لألمم املتحدة تزور كسمايو منـذ انـدالع القتـال                 - ٦
ويف حــني أن املدينــة كانــت خاليــة مــن القتــال يف يــوم زيــارة البعثــة،   .٢٠٠٦يف أواســط عــام 

ــاف ــة   الزال م ــستقر وضــع يف املدين ــري م ــى      غ ــسيطرة عل ــن أجــل ال ــال م ــسبب القت ــيما ب ، ال س
ورغم أن الفريق التقى مع مسؤويل احلكومة ممن ميثلون حتالفا للعشائر يزعم أنـه               .واملطار املرفأ

األمين متقلـب وبعيـد عـن      ، فإن من الواضح للفريق أن الوضع      “جوباالند”يسيطر على أغلب    
 حـدود جبهـاز تفجـري      ة األخرية، أُصيبت مركبة تابعة ملنظمة أطباء بـال        ويف اآلون  .كونه مستقرا 

دوليني أدى إىل مـصرع اثـنني مـن املـوظفني الـ      علـى الطريـق بـني املدينـة واملطـار           مصنوع يدويا   
وموظــف وطــين، ممــا أدى إىل أن تــسحب تلــك املنظمــة موظفيهــا الــدوليني بــصفة مؤقتــة مــن    

فريق تقصي احلقائق بيداوا وميناء مريكا، حيـث جـرى          كما زار    .عملياهتا يف جنوب الصومال   
 .ن استمرار التوترات الكامنةمتقييم الوضع بأنه أكثر استقرارا بالرغم 

 
 مقديشواحلالة يف   

، حيث اجتمـع مـع مـسؤولني        مقديشوقضى فريق تقصي احلقائق ثالثة أيام وليلتني يف          - ٧
دة إىل أحياء عديـدة مـن أجـل تقيـيم الوضـع             وتنقل يف مركبات مدنية مدرعة تابعة لألمم املتح       

تقتــصر بــصفة عامــة علــى مخــسة أحيــاء، مــن بينــها قتــال ويبــدو أن أعمــال ال .األمــين يف املدينــة
ويف حـــني أن بعـــض األحيـــاء    .واداغ وهـــودان وبونـــدير  - ياكـــشيد ووارديغلـــي وهـــاوال  

بـصورة مؤقتـة، فـإن      السكان قد فـر مـن املدينـة          مهجورة،حيث أن ما يقدر بستني يف املائة من       
أحيــاء عديــدة أخــرى يعتقــد أهنــا آمنــة يف وقــت الزيــارة، ُوجــدت آهلــة بالــسكان واملتــاجر هبــا 

  .مفتوحة ووسائل النقل هبا تسري وامليناء هبا يعمل

وتوحي األيام الثالثة من اهلدوء النسيب اليت شهدها الفريق بانطبـاع زائـف عـن تقلـب                  - ٨
 أســـفر عـــن مـــصرع مقديـــشويـــق، وقـــع قتـــال خطـــري يف فقبـــل وصـــول الفر .الوضـــع األمـــين

ويف األيام الـيت أعقبـت مغـادرة الفريـق، انـدلع القتـال              .  جبراح  آخرين ٦٠شخصا وإصابة    ٣٠
 يف األفريقـي  االحتـاد   قذائف اهلـاون علـى املطـار، حيـث يوجـد مقـر بعثـة       توأُطلق .مرة أخرى
 .ملـشترك التـابع لألمـم املتحـدة       انفجرت إحدى قذائف اهلاون بالقرب مـن اجملمـع ا         والصومال،  

 يف األفريقــي االحتــاد وتزامنــت تلــك اهلجمــات مــع إكمــال نــشر الكتيبــة البورونديــة يف بعثــة

  .الصومال، وهي توضح مدى سرعة تغري الوضع األمين
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الـسالمة واألمـن بتحليـل ألمنـاط أنـواع اهلجمـات علـى أهـداف                شـؤون   وقامت إدارة    - ٩
ويبـدو أن الـنمط العـام األمـين          .٢٠٠٧، يف عـام     مقديـشو ن بينـها    مومعينة يف أحناء الصومال،     

ــشويف  ــسلحة      ا يتناســب طــرد مقدي ــوات امل ــه حتــالف الق ــوم ب ــذي يق ــع اجلهــد العــسكري ال  م
أو القيـام بـرتع األسـلحة        االنتقالية لدحر العناصر املناوئـة للحكومـة       االحتادية احلكومة/اإلثيوبية
ســبتمرب ارتفــاع حــاد يف هجمــات /يونيــه وأيلــول/انوقــد حــدث يف الفتــرة بــني حزيــر  .بــالقوة

ــ املتفجــرة املواجهــات وحــوادث األجهــزة  واهلجمــات باأللغــام واالغتيــاالت،  صنوعة يــدويا امل
وخـالل تلـك الفتـرة، أسـفر التقيـيم           .املـسلحة االشـتباكات   ولكن حدث اخنفـاض ملحـوظ يف        

نمــا كانــت العناصــر الباقيــة املناوئــة للحكومــة كانــت نــشطة، بي عــن أن العناصــر األكثــر تطرفــا
االنتقاليـة علـى تنفيـذ توصـيات      االحتاديـة  الوطنيـة وعـزم احلكومـة    املـصاحلة  تنتظـر نتيجـة مـؤمتر   

ــؤمتر ــول  .امل ــذ أيل ــة   /ومن ــسلحة اإلثيوبي ــوات امل ــات الق ــة/ســبتمرب زادت عملي ــة احلكوم  االحتادي
وقـد   .مقديـشو كومة داخـل    االنتقالية يف جهد منسق للقضاء على العناصر املتطرفة املناوئة للح         

أســفر إطــالق النــار االنتقــامي مــن مــدافع امليــدان واهلاونــات الثقيلــة التابعــة للقــوات املــسلحة     
اإلثيوبية على العناصر املناوئة للحكومـة الـذي وردت تقـارير عـن اسـتخدامه يف منـاطق مدنيـة                    

وفـضال عـن    .دنيـة باملمتلكـات امل بالغـة  مكتظة بالسكان عن خسائر كبرية يف األرواح وأضرار        
نـوفمرب، ممـا أوجـد      / يف تـشرين الثـاين     مقديشوذلك، فقد تسبب يف إخالء مجاعي للمدنيني من         

ــا   ــا مــن األشــخاص املــشردين داخلي ــة     .آالف ــذكر أن هجمــات العناصــر املناوئ ومــن اجلــدير بال
 قد أصبحت أكثـر تنـسيقا وبـدأت جتـري خـالل        ٢٠٠٧للحكومة خالل الربع األخري من عام       

 .النهارساعات 

الصومال عدة مرات، من بـني ذلـك مـا حـدث      يف األفريقي االحتاد هدفت بعثةوقد اسُت - ١٠
هبجمات باألجهزة املتفجرة وقذائف اهلاون، يف بدء وصوهلا، كما هومجت يف اآلونـة األخـرية               

كما استهدفت األمم املتحدة، ومن بني ذلـك اختطـاف أحـد     .بقذائف اهلاون والقنابل اليدوية   
ــوطنيني يف املــو ــامج   مقديــشوويف  .كــسمايوظفني ال ــابع لربن ــة، احُتجــز منــسق وطــين ت  األغذي

أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٧العاملي حينما جرى اقتحام اجملمع املشترك لألمم املتحـدة بـالقوة يف             
، اسُتهدف اجملمع املشترك لألمم املتحدة الـذي أقـام          ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٩ و   ٨ويف   .٢٠٠٧

ــق هبج  ــه الفري ــزة  في ــة واألجه ــل اليدوي ــدويا املتفجــرة مــات بالقناب ــصنوعة ي ــا ظهــرت  .  امل كم
 .هتديدات موجهة إىل األمم املتحدة على مواقع لإلسالميني على شبكة اإلنترنت

االنتقاليـة قـد أحـرزت بعـض التقـدم       االحتاديـة  وخالصة القول إنه يف حني أن احلكومة - ١١
 لالســتمرار عــن طريــق مــد يــدها إىل اجلماعــات  يف إقامــة عمليــة ســالم شــاملة للجميــع وقابلــة 

 . متقلبـا وال ميكـن التنبـؤ بـه    مـا زال املعارضة، فإن الوضع األمين يف أجزاء عديدة من الصومال     
 حيـث حتـدث حـوادث أمنيـة بـصورة تكـاد            مقديـشو وينطبق هذا الوصف على حنـو خـاص يف          
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يش والــشرطة التابعــة تكــون يوميــة، وغالبــا مــا يكــون ذلــك باســتهداف املتمــردين لقــوات اجلــ 
 التــابعني لبعثــةاألفــراد االنتقاليــة، وكــذلك األفــراد العــسكريني اإلثيــوبيني و االحتاديــة للحكومــة

ونظـرا للطبيعـة املعقـدة للـرتاع الـذي تـؤثر فيـه حتالفـات مـتغرية           .الـصومال  يف األفريقـي  االحتـاد 
يوميـا، ممـا جيعـل أي       الـصومال ميكـن أن يـتغري        ووسط  وعناصر متطرفة، فإن الوضع يف جنوب       

 .موقع كان آمنا يف أحد األيام، معرضا خلطر حمتمل يف اليوم التايل
 

ــع    ــط وضـ ــوارئ الخطـ ــالم لطـ ــظ سـ ــة حفـ ــدة   بعثـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة تابعـ  متكاملـ
 الصومال يف

 السيناريوهات  
  إىل نـشر   تفـضي  سـيناريوهات،    أربعـة طـار   إيرد بيـان التطـورات املـستقبلية احملتملـة يف            - ١٢
 . حفظ سالم تابعة لألمم املتحدةل لعمليةحمتم
 وتواصـل  . ميثل هـذا الـسيناريو بـشكل عـام الوضـع احلـايل يف الـصومال                :١السيناريو   - ١٣

 تطـوير عمليـة     علـى  احلكومة االحتادية االنتقالية، بدعم من الشركاء الوطنيني والدوليني، العمل        
ويف الوقـت نفـسه، يظـل       .  احلـوار  ، مبـا يف ذلـك الـشروع يف        هلـا مقومـات البقـاء     سياسية شاملة   

 القوات اإلثيوبية وقوات احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة تـشتبك    ل وال تزاا،الوضع األمين مضطرب  
يف قتال مع املعارضـة املـسلحة يف املقاطعـات الوسـطى ملقديـشو، كمـا تواصـل العناصـر التابعـة            

فوذهـا يف منـاطق معينـة يف جنـوب          الحتاد احملاكم اإلسالمية وعناصر املعارضـة املتطرفـة بـسط ن          
من احتمال تزويـد بعثـة االحتـاد        وعلى الرغم   . الصومال حيث يوجد لديها معسكرات تدريب     

 أن تـصل إىل احلجـم الـذي يـوفر       إال أنه من غـري املـرجح      فريقي يف الصومال بقوات إضافية،      األ
االحتاديـــة وال تـــتمكن احلكومـــة . األمـــن يف مقديـــشو ويـــسمح بانـــسحاب القـــوات اإلثيوبيـــة

االنتقالية، من جانبها، أيضا من احلفاظ علـى األمـن يف مقديـشو، أو بـسط سـلطتها وسـيطرهتا                    
 . يف كامل املناطق اجلنوبية والوسطى من الصومال

ــسيناريو  - ١٤ ــن        :٢ال ــسيناريو حــدوث درجــة ملموســة م ــذا ال ــار ه ــصور يف إط ــن املت  م
 يف املائـة علـى األقـل مـن          ٧٠ إىل   ٦٠ني  التحسن يف العملية السياسية، بوجود نـسبة تتـراوح بـ          

ــسياسي   ــد احلــوار ال ــرغم مــن أن الوضــع األمــين   . عناصــر املعارضــة تؤي ــزال  رمبــا الوعلــى ال ي
 توجـد  أنومـن شـأن هـذه الظـروف     .  قـد بـدأ  وار بـشأن الترتيبـات األمنيـة   احل إالّ أنضطربا،  م

خـرى يف جنـوب ووسـط       الشروط الضرورية لتعزيز وجود األمم املتحدة يف مقديشو ومناطق أ         
 . الصومال
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 من املتصور يف إطار هذا السيناريو حدوث حتسن ملموس يف الوضـعني             :٣السيناريو   - ١٥
 إىل ٦٠ فيهــا نــسبة تتــراوح بــني  مبــا،وســتقبل العــشائر والفــصائل الرئيــسية. الــسياسي واألمــين

ــن   ٧٠ ــة م ــاتيف املائ ــشأن اســتخدام األ    جمموع ــة ســلوك ب ــسلحة، مدون ســلحة،  املعارضــة امل
نـه سـيتيح     فإ ،امـل مـين ك   مـستوى اتفـاق أ     ك لـن يرقـى إىل     وستنفذها، وعلـى الـرغم مـن أن ذلـ         

 سـتكون ويف الوقـت نفـسه      . وجود مدونة سلوك باملعايري الـدنيا تلتـزم هبـا اجملموعـات املـسلحة             
عـن اسـتعدادمها للنظـر يف انـسحاب        قـد أعربتـا     احلكومة اإلثيوبية واحلكومة االحتادية االنتقاليـة       

 .لى مراحل للقوات اإلثيوبية من مقديشوع
 يف إطار هذا الـسيناريو، سـيتم توطيـد عمليـة سياسـية حتمـل مقومـات                  :٤السيناريو    - ١٦

نــد، بقبــول أغلبيــة مــن األحــزاب  البقــاء يف األجــزاء اجلنوبيــة والوســطى مــن الــصومال وبونتال  
األسـلحة  وإلقـاء   ذ العنـف     ونبـ  ،التفاق يـتم مبوجبـه تقاسـم الـسلطات الـسياسية          ) املائة يف ٧٠(

وااللتزام بتأييد تنفيذ تكليف صادر عن جملس األمن بإنشاء عملية حفـظ سـالم متكاملـة تابعـة                
ويتوقع بقاء عناصر تعمل على إفساد العملية، لكنها ستكون مهمـشة إىل احلـد              . لألمم املتحدة 

 بـصدد القيـام     أهنـا  أو اإلثيوبية قد انـسحبت      تكون القوات سويف إطار هذا السيناريو،     . املمكن
 علــى اتفــاق عــسكري تقــين تأييــدا   قــد وقعــت العــشائر والفــصائل الرئيــسيةوســتكون. بــذلك

األسـلحة  الـسالح فيمـا يتعلـق ب       نزع   من قبيل بعض السبل لتحقيق    للسالم يدرج ترتيبات أمنية     
 . بدون عنف، وتسوية املنازعاتأدىنالثقيلة باعتبار ذلك حدا 

 
 خطط الطوارئ  

 أعاله، قامت األمانة العامة بوضع املزيـد مـن          املبينةالنتائج والسيناريوهات   ى أساس   عل - ١٧
. خطط الطوارئ بشأن الدعم الذي ميكن للمجتمع الدويل تقدميه لعمليـة الـسالم يف الـصومال               

ويف إطــار الــسيناريوهني األولــني، ميكــن أن تتجــه النيــة إىل تعزيــز الــدعم الــسياسي والربنــاجمي   
ويف إطـار   .  إىل الـصومال    املتحـدة   من األمم  املقدم) نسانية وبرامج اإلنعاش والتنمية   الربامج اإل (

ثــر انــسحاب القــوات أالـسيناريو الثالــث يتمثــل اهلــدف املتــوخى يف تعزيـز األمــن يف مقديــشو،   
ويف إطار السيناريو الرابع، قد يرغـب جملـس األمـن يف النظـر يف إنـشاء عمليـة حفـظ               . اإلثيوبية

 بـني   عامـة  علـى اتفاقـات سياسـية وأمنيـة           لألمم املتحدة يف الـصومال، بنـاء       ة تابعة سالم متكامل 
 .أصحاب املصلحة الرئيسيني

 
 ١خطط الطوارئ يف إطار السيناريو   

على الرغم من وجود فريق األمم املتحدة القطـري يف عـدد مـن املنـاطق يف الـصومال،              - ١٨
الـسياسي  كتـب األمـم املتحـدة    تابعـة مل لعناصـر  ال يسمح الوضع األمين احلايل مبزيـد مـن النـشر         
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فريــق األمــم املتحــدة القطــري يف مقديــشو، ويف األرجــاء اجلنوبيــة والوســطى مــن  ل وللــصومال
 يف نـريويب، ويـزورون الـصومال عـادة لبـضع         املوظفـون ونتيجـة لـذلك، يتمركـز هـؤالء         . البالد

 إىل وقـد طلبــتُ . منيــةكـل مـرة، حبــسب مـا تــسمح بـه الظـروف األ       أيــام يف بـضعة سـاعات أو 
، وضـع خيـارات ممكنـة التطبيـق         املكلـف  السالمة واألمـن، بالتـشاور مـع املوظـف            شؤون إدارة

 وفريــق األمــم املتحــدة القطــري مــن  الــسياسي للــصوماللنقــل مــوظفي مكتــب األمــم املتحــدة  
ألمـم  ا  جهـود  النقـل سيدعم  و. نريويب إىل مقديشو وأجزاء أخرى من جنوب ووسط الصومال        

املــساعدة اإلنــسانية   جمــايل يفحامســة األمهيــة مــا يوجــد مــن ثغــرات  ويعــاجل  الــسياسيةدةاملتحــ
 . املخصصة لإلنعاشواملساعدة 

ومن التدابري األخرى يف إطار السيناريو األمين احلايل، اليت ميكـن أن ينظـر فيهـا جملـس                   - ١٩
 تـضطلع هبـا   األحادية الـيت     املبادراتاألمن، إنشاء فرقة عمل حبرية، مبا يضفي طابعا رمسيا على           

، وذلـك إمـا بـأن تكـون فرقـة عمـل تابعـة لألمـم املتحــدة         الـدول األعـضاء فـرادى   بعـض  حاليـا  
 ورهنــا حبجــم قــوة .واليــة مكلــف هبــا مــن األمــم املتحــدةفرقــة عمــل دوليــة تعمــل يف إطــار  أو

ت اإلنـسانية  العمل، ميكن قصر مهامها على محاية سفن اإلمداد التابعة لألمم املتحدة والوكـاال  
وبعثة االحتاد األفريقي يف الـصومال، أو توسـيعها لـردع أعمـال القرصـنة ودعـم احلظـر الـدويل                     

ينـــاير / كــانون الثـــاين ٢٣املـــؤرخ ) ١٩٩٢ (٧٣٣علــى األســـلحة املفــروض مبوجـــب القــرار    
 غيـاب وجـود بيئـة مأمونـة         ويف.  احملـددة  ا ومنـاطق عملياهتـ    الفرقة ، يف حدود إمكانيات   ١٩٩٢
حـاالت  و، ميكن خلطة الطوارئ هذه أن تقدم الدعم الطيب واللوجـسيت، والـدعم يف               شيف مقدي 

ومـن الـضروري احلـصول علـى تقييمـات          .  ملوظفي األمم املتحدة يف الـصومال      الشدة القصوى 
 البعثـة البحريـة املوسـعة، بيـد أن تقييمـا أوليـا            ألداء مهام من اخلرباء لألصول البحرية الضرورية      

 .  فرقاطات، مع طائرات مروحية أووفري ما يصل إىل أربعة طراداتيشري إىل ضرورة ت
 

 ٢طوارئ يف إطار السيناريو خطط ال  
ــز دعمهــا       - ٢٠ ــام األمــم املتحــدة بتعزي يتمثــل اهلــدف يف إطــار خطــة الطــوارئ هــذه يف قي

الــسياسي  مــن خــالل نقــل مقــر مكتــب األمــم املتحــدة  لعمليــة الــسالم بــشكل أكــربالــسياسي 
ويتطلـب إقامـة وجـود أكـرب لألمـم          .  مقديشو لتسهيل احلوار السياسي يف امليـدان        إىل للصومال

املتحدة على األرض داخل الصومال، حىت يف ظل مناخ سياسي أفضل بشكل ملحـوظ، تـوفري       
 علـى   اهلياكـل املاديـة األساسـية     أو  مايـة   عناصـر احل  فيمـا خيـص     سـواء   الترتيبات األمنية املناسبة،    

ــام مبزيــد مــن العمــل املفــصل لتحديــد    ويتطلــب وضــع . حــد ســواء العــدد هــذه الترتيبــات القي
 وفريـق األمـم املتحـدة    الـسياسي للـصومال   املوظفني التابعني ملكتب األمم املتحـدة     املطلوب من 

ورهنـا حبجـم احلـضور      .  مـا حيتـاجون إليـه مـن محايـة          م وبالتايل القطري يف الصومال، وأنشطته   
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ه الترتيبات وقتا كبريا، وينطوي علـى اسـتثمارات كـبرية           املطلوب، ميكن أن يستغرق القيام هبذ     
هبــذا التقيــيم القيــام الــسالمة واألمــن شــؤون دارة وينبغــي إل. تــدابري احلمايــة املاديــةيف املــوارد و

 الوثيـق مـع إدارة الـشؤون الـسياسية ومكتـب األمـم              بالتـشاور اإلضايف يف أسرع وقـت ممكـن،        
املتحدة القطري وإدارة الدعم امليداين وإدارة عمليـات     وفريق األمم    السياسي للصومال املتحدة  

 .حفظ السالم
 

 ٣ السيناريويف إطار  الطوارئ خطط  
 واملعارضـة   احلكومـة  بـني  الـسياسي  احلـوار  يكون أن الثالث السيناريو إطار يف فترضُي  - ٢١ 

 أشـارت   إهنـا ف الصومال، من قواهتا سحب تود أهنا أكدت اإلثيوبية احلكومة أن ورغم  .بدأ قد
 كـان  وإذا .أمنيـا  فراغـا  سـيوجِد  حملها حتل مصداقية ذات قوات وجود دون االنسحاب أن إىل

 الترتيبـات   وضـع  قبـل  أي الـسيناريو،  هـذا  إطـار  يف اإلثيوبيـة  القـوات  انـسحاب  إجنـاز  هو املراد 
ــسياسية ــة ال ــة، صــيغتها يف واألمني ــسيكون النهائي ــن ف ــوب م ــوفري املطل ــوة ت ــدة  ق ــقلتح حماي  قي
 جانــب إىل عاليــة،ال والقــدرات  التــدريب ذوي اجلنــود مــن ٨ ٠٠٠ حــوايل قوامهــا االســتقرار

 .ا وتعاوهنالصومالية  املسلحة اجلماعات موافقة األمر هذا تطلبوسي .شرطةال
  ذي قاعــدةسياســي اتفــاق حــال عــدم التوصــل إىل يف أنــه إىل اإلشــارة جتــدر أنــه غــري - ٢٢ 

 القــوات انـسحاب  حالـة  يف كــبري مــن املـرجح إىل حـد   ،الـسالح  لقـاء إل  اتفــاقيـشمل  ،ةواسـع 
 العناصـر  تعـود   أن وحيتمـل  الـصوماليني  للمتمـردين  املـشترك  التركيـز  يزول أن اإلثيوبية املسلحة 

   .العنـف  باسـتخدام  درواملـوا   الـسلطة  علـى  التقليـدي  صـراعها  إىل وجيـزة  فتـرة  بعـد  الـصومالية 
 أصـبحت  إذا سـيما   وال اجلديـدة،  األجنبيـة  القـوة  هـذه  ضـد  أيـضا  الصوماليون يتحد أن وميكن 

ــزداد أن أيــضا وُيتوقــع  .الــصومالية اخلــصومات يف متورطــة االســتقرار حتقيــق قــوة  هجمــات  ت
 .العاصمة يف االستقرار  حتقيق قوة جانب من للردع تعرضت إذا أخرى مناطق يف املتمردين

 جمـال  يف التـدريب  جيدةقيق االستقرار هذه    لقوة حت  املشكلة القوات تكون أن وسيلزم  - ٢٣ 
 يف راجلــة مــشاة دوريــات األول املقــام يف جريوســُت .واإلرهــاب التمــرد مكافحــة  تقنيــات
 .بـدال مـن تـنفريهم      الـسكان  طمأنـة  يكفـل  حنـو  علـى  العمليـات  منطقـة  على  للسيطرة مقديشو
 مــن ضــدها شنُيــ مــا علــى الــسالح بقــوة بــشدة الــرد علــى مدربــة القــوات  تكــون أن وســيلزم
 الــضرورية القــوة مــن حــد أدىن باســتعمال بدقــة القــوة اســتخدام أســاس علــى  لكــن هجمــات
 يف اإلفــراط عنــد تقريبــا الــدوام علــى يــصابون أو يقتلــون فاملــدنيون  .التبعيــة األضــرار  وتفــادي
 قيـق حت قـوة  أن غـم رو  .احلـضرية  البيئـات   يفمبا يف ذلك املدفعية ومـدافع اهلـاون          القوة استخدام
 تكـسب  لـن  فإهنا فعالة، محاية توفري خالل من الشعب دعم كسب يف تبدأ  أن ميكن االستقرار
  .والتنمية املعونة تيسري طريق عن حياهتم، على حقيقي تغيري بإدخال إال وعقوهلم  قلوهبم
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 املتطرفــة اجلماعــات  عــن دقيقــةآنيــة و اســتخبارات االســتقرار حتقيــق قــوة وســتتطلب  - ٢٤ 
 تطلبوسـت   .قواعـدها   يف قويـة  ماديـة  محايـة  إىل أيـضا  القـوة  وسـتحتاج  .اجلماعات من وغريها
 علــى واقيــة ســتائر وكــذلك اهلــاون،  قــذائفإضــافية حلمايتــها مــن   أســقفا أو أرضــيات املبــاين

 ميكنــهم حمــصنة مالجــئ إىل األفــراد  وســيحتاج الــصاروخية؛ بالقنابــل اهلجمــاتلــصد  اجلــدران
 تقنيـات  تطبيـق  إىل القـوات  وسـتحتاج   .اهلـاون   مبـدافع  هلجمـات  التعـرض  حالة يف إليها اللجوء
 أن وينبغـي  قالطـر  املزروعـة علـى جوانـب        لقنابـل ل تعرضـها  مـن  حـد  أدىن إىل للتقليل تكتيكية

 مثــل ،بالالســلكي فيهــا املــتحكم املتفجــرة لألجهــزة مــضادة الكترونيــة وســائط حبوزهتــا كــونت
 ألغـراض  املتفجـرة  األجهـزة  مـن  لـتخلص ل وأفرقة ،املتطرفة تاجلماعا تستخدمها اليت األجهزة 

 .مأمون حنو على القنابل  من التخلص
 كــشفت فقــد .الــدور هــذا بــأداء املتحــدة لألمــم تابعــة قــوة تكليــف ميكــن ال أنــه إال  - ٢٥ 
 األعمـال  أن عـن  ١٩٩٣ عـام عملية األمم املتحدة يف الصومال       من ستمدةامل سابقةال تجاربال

 تـضطلع  الـيت  األخـرى  واإلنـسانية  السياسية املبادرات تقوض أن ميكن املتحدة ألممل العسكرية
 األطـراف  بـني  السالم مفاوضات تيسري إىل  تسعى املتحدة األمموإذا كانت     .املتحدة األمم هبا

 .األطـراف   تلـك  مـن  أكثـر  أو طـرف  مـع  صـراع  يف بالـدخول  يتـضرر  حيادهـا  فإن الصومالية، 
 جـرى  مـا  السالم حلفظ املتحدة األمم قوات من العظمى األغلبية متلك ال ،ذلك إىل وباإلضافة

 ينقــصها قــوات اســتخدام يــسفر أن احملتمــل ومــن .تــدريب أو قــدرات مــن آنفــا بتفــصيل بيانــه 
 وكـذلك   الـصومال،  على الكارثة وقع له سيكون إخفاق عن القوة هذه يف واملعدات التدريب 

 .العاملاء يف مجيع أحن السالم حفظ جهود على
 مـن  عروض  قُدمت إذا إال اخليار هذا يف ينظر أن األمن جمللس ميكن ال لذلك، ونتيجة  - ٢٦ 

 حتــت املــشاركة يف  للــراغبني ائــتالف لتــشكيل اســتعداد علــى وهــي القــدرة متلــك أعــضاء دول
 مـن  يلزمهـا  مـا  تتلقـى   لن الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة أن به املسلَّم ومن .قوية دولة قيادة
 “ االسـتقرار  حتقيـق ”   الئتالف املوحدة للقوة وميكن .جندي ٤ ٠٠٠ على عددها ليزيد قوات
 مـن  اإلثيوبيـة  املـسلحة  القـوات  النسحاب  اجملال يفسحا أن الصومال يف األفريقي االحتاد وبعثة

 للبلـدان  الـسياسية  بـاإلرادة  رهنـا  ،االنتـشار  سـرعة  زيـادة  يتـيح  أن اخليـار  هلذا وميكن .مقديشو
 تبـدو  ال حـىت  مقديـشو  يف األجنبيـة   االسـتقرار  حتقيـق  لقـوات  مدروسـة  زيـادة  يوفر وأن املعنية،
 يف  جهـود  مـن  املتحـدة  األمـم  تبذلـه  ما  اخليار هذا يعوق أن أيضا ُيرجح وال .كبرية غزو كقوة
 وبعثـة  االئـتالف  بـني  عليهـا  املتفـق  بالترتيبـات   ورهنـا  .الربامج وتنفيذ السالم بناء جمال يف البلد

 قيــادة املوحــدة االســتقرار حتقيــق  لقــوة يكــون أن احملتمــل مــن الــصومال، يف األفريقــي االحتــاد
 ويف .العامـة  قـدرهتا   تقويض إىل تؤدي أن املمكن من معقدة ولوجستية مالية وترتيبات ومراقبة
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 ضـدها  وجهـة امل التهديـدات  ردع علـى   قـادرة  تكـون  فلن ،الالزمة قدراتلل القوة امتالك حالة
  .استقرارا ال تفاقما  احلالة تزيد أن ميكن وبالتايل هلا، التصدي أو

 
 ٤ السيناريو يف إطار الطوارئ خطط  

 لألمـم  متكاملـة   عمليـة  نـشر  عـن  األمـن  جملـس  إىل املقدمـة  السابقة تقاريري يفأشرت    - ٢٧ 
 إتاحـة  لكفالـة  طلوبـة م  سـتكون  الـيت  الـشروط  مـن  عـدد   إىل الـصومال  يف السالم حلفظ املتحدة
 وشـاملة  البقـاء  مقومـات   هلـا  سياسـية  عمليـة  الشروط هذه وتشمل  .للبعثة النجاح فرص أفضل

 وتقــصي  االســتراتيجي التقيــيمبعثتــا  قامــت قــدو .القتــال أعمــال وقــف بــشأن واتفاقــاجامعــة 
 افوضـــعت امليـــدان،  يف نظرائهـــا مـــع أخـــرى مـــرة الـــشروط هـــذه وتـــدقيق باســـتعراض احلقـــائق

 إىل هتـدف  والربنـاجمي  واألمـين   الـسياسي  اجملـال  يف مترابطـة  تدرجييـة  مـساعدة  لتقدمي ترحاتمق
     .الصومال يفشاملة جامعة ومستقرة لبناء السالم  وعملية سياسية عملية حتقيق

 توزيعـا   تقـدير  أقـل  علـى  الـصومال  يف الطويـل  األجـل  يف دائـم  سـالم  حتقيق وسيتطلب  - ٢٨ 
 وإصـالحية  وقـضائية   أمنيـة  مؤسـسات  وإنـشاء  املـصلحة،  أصـحاب  أغلبيـة  لـدى  مقبوال سياسيا
ــادرة ــى ق ــة عل ــانون، ســيادة كفال ــدرةوال الق ــةاإل ق ــةؤســسيةاملو  داري ــدمي  الالزم  اخلــدمات لتق

 منـها  بوسـائل  املـساعدة،  لتقـدمي   اسـتعداد  على املتحدة واألمم .للسكان واالجتماعية األساسية
 اخلـاص  ممثلـي  يواصل ،الوقت نفسه  ويف .املناسب الوقت يف مالسال حلفظ متكاملة عملية نشر

 الــسلطة لتقاســم واتفــاق سياســي  اتفــاق إبــرامللعمــل علــى  املعنيــة اجلهــات مجيــع مــع التعــاون
  .العملية هذه لنجاح  ضرورية ستكون اليت األمنية االلتزامات ووضع

 تقاسـم  بـشأن   عامـة  أحكام لىع االتفاق هذا ينص أن ينبغي الرتاع،طابع   إىل وبالنظر  - ٢٩ 
 حقـوق  واحتـرام  الثقيلـة،  األسـلحة   ورصد األسلحة إلقاءو االقتصاد، وتقنني السياسية، السلطة

ــسانية، املــساعدة وتيــسري اإلنــسان، ــشاء اإلن  املركــزي الــصعيدين علــى احلكــم مؤســسات  وإن
 نـشر  علـى  موافقتـها  فاألطـرا  أغلبيـة  تؤكـد  أن  ينبغـي  األمنيـة،  باجلوانـب  يتعلق وفيما .واحمللي
 ورغـم  .العمليـة  هـذه  واليـة   تنفيـذ  بـدعم  والتزامهـا  السالم حلفظ املتحدة لألمم متكاملة عملية
 احلـافز  يـشكل  أن ميكـن  فإنـه  ،املتطرفـة  اجلماعـات  االتفـاق  هـذا  يـشمل  أن احملتمـل  غـري  من أنه

ــى ــدء عل ــة املفاوضــات ب ــع األمني ــشأن ا  األطــراف م ــشروعب ــزع يف ل ــسالح ن ــةوإزا ال ــر ل  أكث
 قـد  النار إطالق لوقف  منوذجيا اتفاقا أن ورغم .ملعتدلةت ا  اجلماعا أيدي من خطورة األسلحة

 أشـكال  مـن التوصـل إىل شـكل     فـإن مـن الـضروري     الصومال، يف السائدة  الظروف يناسب ال
 متكاملــة عمليــة لــدعم الرئيــسية، األفخــاذ  العــشائر مجيــع توقعــه العــسكرية،  التقنيــةاالتفاقــات

 القتـال  أعمـال  وقـف  بـشأن  إعالنـا   ،تقـدير  أقـل  علـى ينبغي أن يشمل االتفـاق     و .السالم ظحلف
 .اإلرهاب أعمال ومكافحة الصغرية األسلحة  ومحل الثقيلة، األسلحة على للرقابة وأحكاما
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 الطـوارئ خطـط    علـى  اهتمامهـا  أيـضا  احلقائق تقصي بعثة ركزت تقدم، ما ضوء ويف  - ٣٠ 
 هـــذه إىل تفـــضي مفاوضـــات إلجـــراء مواتيـــة أمنيـــة ظـــروف إجيـــاد لـــى ع ملـــساعدةالكفيلـــة با
 اتفاقـات  غيـاب  ظـل  يف بأنـه  يفيـد  الـذي  التقيـيم  املـذكورة   الطوارئخطط   وتراعي .االتفاقات
 اسـتخدام  اجلماعـات  مـن  عـدد  سيواصـل  النطـاق،  واسع حنو  على  جامعة شاملة وأمنية سياسية
 التـابعني  الـسالم  حفظـة  ضد ذلك يف مبا واالقتصادية، السياسية خمططاهتا  تنفيذ إىل سعيا العنف
   .الدوليني السالم وحفظة املتحدة  لألمم

 األمــن  قــوات إنــشاء يف املــساعدة يقــدم الــدويل اجملتمــع مــازال ،ويف الوقــت نفــسه   - ٣١ 
 أكثـر  وروانـدا   إثيوبيـا  دربـت  وقـد  .البلـد  يف األمن عن باملسؤولية لتضطلع وتدريبها الصومالية

 بتـوفري ،  وأوغنـدا  كينيـا  مثـل  للـصومال،  آخـرون  أصـدقاء  ومويقـ  .صومايل جندي ١ ٠٠٠ نم
 األورويب  االحتـاد  مـن  املقـدم  والـدعم  التدريب جمال يف الدعم هذا أن ورغم .للشرطة  التدريب
 إجيـاد  لدعم األجل  وطويل متسق هنج اتباع الالزم من فإنه ،كتدبري مؤقت  الترحيب يستحقان

 اســتعداد  علــى املتحــدة واألمــم .األطــراف مجيــع متثــل أمنيــة قــوات إنــشاء سألةملــ صــومايل حــل
االحتياجــات  جممــل  تقيــيمعلــى  األخــرى، األطــراف مــع وثيــقال بالتنــسيق الــصومال، ملــساعدة
 مـن  القـدرات  وبنـاء  والتخطيط باألمن  املتصلة االحتياجات جمال يف وتوفريها املساعدة وتنسيق
    .نطاقه كاملب األمن قطاع تطوير أجل

 سـالم  حفـظ  عمليـة  إنـشاء  أجـل  مـن  للطـوارئ  خطتـها  حتـديث  بـصدد  العامة واألمانة  - ٣٢ 
 .الرابـع  الـسيناريو  إطـار  يف الـصومال،  يف األفريقي االحتاد بعثة حمل حتل املتحدة  لألمم متكاملة
 ليــة،العم بنــشر تــسمح واســعة  ذات قاعــدةوأمنيــة سياســية اتفاقــات هنــاك  تكــون أن وُيفتــرض

 تيـسري  يف احلميـدة  مـساعيها  لبـذل  قويـة  سياسية والية للعملية وستكون .اجمللس  يقرره مبا رهنا
 باملـصاحلة  املتـصلة  األنـشطة  جمـال  ويف الـصومالية  األطـراف  إليهـا  تتوصـل  الـيت  االتفاقـات  تنفيذ
 ساعدةاملـ  لتقـدمي  القانون بسيادة معين قوي عنصر هلا وسيكون .واحمللي الوطين الصعيدين على
 قدمُيوسـ  .والـسجون  والقـضاء  والشرطة العسكري العنصر يشمل مبا األمين، القطاع تطوير يف

 .ورصــدها األســلحة مجــع يف وكــذلك واإلدمــاج، والتــسريح الــسالح نــزع جمــال يف املــساعدة
 تقـدمي  عـن  فـضال  القـدرات،  وبنـاء  اإلنـسان  حقوق برصد معين قوي عنصر أيضا هلا وسيكون
 .  اإلداريةالقدرات وبناء باإلدارة املتصلة املسائل يف قتضاءاال حسب املساعدة

 وجودهـا  املطلـوب  القـوات  وتكوين عدد مثل الطارئة، العسكرية اخلطةوجيري تنقيح    - ٣٣
ــائج   وكــسمايو، مريكــا يف ــاراتيف ضــوء نت ــق زي ــدات الفري ــوب يف الكــربى للبل  ووســط جن

 مـن  الـصومال  يف متكاملـة  سـالم  حفظ بعثة ءإلنشا املطلوبة القوةتألف  ت أن ويقترح. الصومال
 جنـوب  يف قطاعـات مواقـع موجـودة يف       يف نـشرها  يـتم  لـواء  حبجـم  جمموعـات  ست إىل مخس
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ــصومال وســط ــشومنطقــة  يف القــوة مقــر وســيكون. ال ة، عــسكريائرات طــ ؤازرهاتوســ مقدي
 .ة كـبرية  عـسكري  ونقـل  لوجـستية إمـدادات   و هندسـة  ووحـدات  هجوميـة،  مروحيـات  فيهـا  مبا

األجهـزة   خطـر  إلزالـة  مـضادة  إلكترونيـة  بوسـائل  ومـزودة  ومتنقلـة القوة قوية    تكون أن ويلزم
 داخــل املأهولــة املنــاطق ويف. الالســلكية األجهــزة طريــق عــن هبــا الــتحكم جيــري الــيت ةتفجــرامل

 ذلـك  يف تـدعمها ،  الـسلمية نواياهـا    للـسكان  تؤكـد  لكـي راجلـة    عملياهتـا  القـوة  سـتنفذ  املدن،
 قـوة  مـن  دعمـا  سـيتلقى  املـدن  يف قطـاع  كـل  أن غري. ومن اجل  ومراقبة دقيقة دانيةمي معلومات
 عنـد  الربية الدوريات ملساندةطائرات هجومية    ترافقهاهلا آلياهتا العسكرية و    قوية سريع تدخل

عــن القــوة الــيت مت الــتفكري هبــا يف البدايــة، إذ إن العــدد  هــذا القــوة مفهــوم تلــف خيو. االقتــضاء
اقالت اجلنود املدرعـة ُخفـض إىل حـد كـبري لـصاحل مركبـات مدرعـة أصـغر حجمـا           اإلمجايل لن 

 . الستخدامها يف املناطق احلضرية

ــاطي إىل القــوةوســتحتاج  - ٣٤ ــة يــضم احتي ــة  تتمركــزهلــا آلياهتــا العــسكرية   كتيب يف البداي
 علــى موقــع أي إىل بــسرعة ونقلــها إنــزال ســفينة مــنت علــى حتميلــهاميكــن و مقديــشوخــارج 

تـرابط علـى     ،درة ميكـن نـشرها بـسرعة      قـ وفري  لتـ  مبلغ ختصيص سيلزم كما. الصومايل ساحلال
 سـيما  ال الـسالم  عملية تدهورت ما إذا القصوى، احلاالت يف إليها اللجوء يتممسافة بعيدة، و  

ــاء ــة وحــدة إىل القــوة ســتحتاج الــرتاع،مــن  عامــا ١٧ وبعــد. ونــشرها القــوة تــشكيل أثن  قوي
 وميكـن . املتفجـرات  مـن  احلرب وخملفات األرضية األلغام خطرملعاجلة   غاماألل بإزالة متخصصة

كثــرة  بفعــل كــبريااملــصنوعة يــدويا   املتفجــرة األجهــزة متثلــه الــذي اخلطــر يكــون أن أيــضا
ويلزم وجود وحـدة عـسكرية      . لصنعها الذخائر منناسبة  امل املكونات ووفرة سابقا استخدامها

، تكـون منفـصلة عـن      هـا طرخفجـرة للتخفيـف مـن       تئر امل التخلص من الذخا  يف  قوية متخصصة   
 . املعنية بإزالة األلغام ألغراض إنسانيةمشل األقدرة ال

مكافحـة  بعـد، لـدعم حظـر األسـلحة و        نـشر   ، إن مل ت    خاصـة  قوة حبرية توافر   يلزم   كما - ٣٥
وســيوفد ضــباط اتــصال عــسكريون تــابعون   . اتعمليــات القرصــنة ومحايــة شــحنات اإلمــداد  

 وبونتالند إلقامة اتصاالت وثيقـة مـع شـرطة األمـم املتحـدة الـيت       يالندتحدة إىل صوماللألمم امل 
تيـسري  لستشكل هي أيضا جزءا من البعثة وسائر مكاتب األمم املتحدة؛ وإىل االحتاد األفريقـي               

ــا إلقامــة اتــصاالت مــع       ــا وإثيوبي ــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال؛ وإىل كيني االنتقــال مــن بعث
 .البلدينهذين العسكرية يف السلطات 

رابط سـت  الـيت قدرة  ال عدا ما مشاة؛ كتيبة ١٥بأكملها من    القوةيف البداية، ستتكون    و - ٣٦
 املــشردين املـدنيني  الـسكان  ووضــع القطاعـات  مـن  اثــنني باسـتقرار  ورهنـا  .علـى مـسافة بعيــدة  

 وميكـن . كتيبـة  ٢١ إىل املـشاة  لكتائـب  النـهائي  العـدد  يرتفع أن ميكن القوة، نشر وقت داخليا
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 احتمـال  مـع  فرد ٢٧ ٠٠٠ جمموعه ما املتحدة لألمم التابعني العسكريني األفراد عدد يصل أن
 نـشر  وقبـل . املـشكلة  الـشرطة  وحدات ذلك يف مبا عنصر؛ ١ ٥٠٠ الشرطة عناصر عدد بلوغ
 فـين  تقيـيم  بعثـة  إيفـاد  تـشمل  للبعثـة  متكامـل  ختطـيط  عمليةإجناز   جيب املتحدة، لألمم بعثة أي

صـوماليالند  وستمضي األمانة العامة أيضا يف رصد احلالة يف الشمال بـني            . الصومال إىل شامل
 .ئهاوبونتالند، بغرض حتديث خطط الطوارئ يف ضو

 
 األخطار اليت هتدد عملية حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة

هلجــوم ود سياســي لألمــم املتحــدة إن خطــر تعــرض عمليــة حلفــظ الــسالم أو أي وجــ  - ٣٧
سيخفف مـن حدتـه نـسبيا مـدى متكـن اجلهـات الفاعلـة الـصومالية مـن التوصـل إىل اتفـاق                         ما

 اتفـاق مـن هـذا النـوع، وحـىت          ويف غيـاب  . شامل للجميـع لتقاسـم الـسلطة سياسـيا واقتـصاديا          
ُيستهدف أفـراد األمـم املتحـدة يف البدايـة، فـإن احلالـة قـد تـتغري بـسرعة شـديدة لـو سـاد                           مل لو

 .ألمم املتحدة ختل بتوازن القوى احملليتصور بأن ا

 أن يكــون يف عــداد املخــربني أشــد العناصــر تطرفــا وبعــض أفــراد العــشائر  مــن املــرجح - ٣٨
ويف حــني أن عــددا كــبريا مــن االعتــداءات متيــز باســتخدام أســاليب        . واجملــرمني الــساخطني 

لفـة مـن األجهـزة    هجمـات انتحاريـة واسـتخدام أنـواع خمت    (تكتيكية ووسـائل وطرائـق إرهابيـة      
ــدويا  ــصنوعة ي ــا    )املتفجــرة امل ــيت يلجــأ إليه ــة ال ــة املعروف ــد اســتخدام األســاليب التكتيكي  ، يتزاي

وتستخدم هـذه العناصـر مـدافع اهلـاون بـسبب           ). الكمائن، إطالق النار غري املباشر    (املتمردون  
مـر الـذي    سهولة محلها وسـرعة نـصبها وإطـالق الـنريان منـها قبـل مغـادرة مكـان إطالقهـا، األ                    

ــصعوبة     ــرا شــديد ال ــا أم ــد موقعه ــذل لتحدي ــستخدمون األســلحة  . جيعــل أي جهــود ُتب وهــم ي
ــار املتوســط الــيت تركّــب علــى شــاحنات صــغرية واهلجمــات       ــصغرية والرشاشــات ذات العي ال

عـد،  بالقنابل اليدوية والقنابل اليت توضـع علـى جوانـب الطرقـات والـيت يـتم الـتحكم هبـا مـن بُ                      
فريـق  وذكـر  . االغتيـال احملـددة األهـداف ضـد طائفـة واسـعة مـن األهـداف            واأللغام وعمليات   

أن لدى هذه اجملموعات إمكانية احلصول على صـواريخ أرض جـو، مـع              مراقبة حظر األسلحة    
ــشار    ــيس واســع االنت ــصومال إىل     . أن اســتخدامها ل ــشر يف ال ــسكرية ُتن ــوة ع ــتحتاج أي ق وس

عـة مدنيـة أو عـسكرية، وأجهـزة إلكترونيـة           احلماية من هذه األسلحة باستخدام مركبـات مدر       
مــضادة لقطــع اإلشــارات الالســلكية الــيت تفجــر القنابــل الــيت توضــع علــى جوانــب الطرقــات،   
ــدة       ــة جي ــذخائر املنفجــرة، وطــائرات اســتطالع، ومرافــق طبي وقــدرات هامــة للــتخلص مــن ال

 ضـعف االتفـاق     وكلمـا . التجهيز وقوة تدخل سريعة قوية إلنقاذ عناصر القـوة، عنـد االقتـضاء            
السياسي بـني اجلهـات الفاعلـة الـصومالية والتزامهـا بـاحترام واليـة عمليـة حلفـظ الـسالم تابعـة             

فـال بـد هليكليـة أي       . لألمم املتحدة، كلما كربت القدرات اليت ينبغي أن تـزود هبـا هـذه البعثـة               
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الـة األمنيـة يف     ن احل جـاهزة ملواجهـة أسـوأ احلـاالت، إذ أ         قوة تابعة لألمم املتحدة من أن تكون        
الصومال ميكن أن تتغري بسرعة فائقة لدرجة أن القوة قد متسي يف جو يسوده الـسالم وتـصبح                  

 . على نزاع خطري
 يف الـصومال أبـدا مـا مل تـصبح األجهـزة الوطنيـة               النـشاط اإلجرامـي   ولن يـزول خطـر       - ٣٩

 تمــال وقــوعاحفريجــح أن يبقــى . املعنيــة بفــرض القــانون والنظــام قــادرة علــى وضــع حــد لــه  
عمليات اختطاف للحصول على فدية يف الـشمال علـى ارتفاعـه، بينمـا سـتظل نقـاط التفتـيش                  

وُيرجَّح أن تتعرض سيارات األمم املتحـدة       . غري القانونية وعمليات االبتزاز منتشرة يف اجلنوب      
ــا       ــصومال للــسرقة ورمب ــة يف أحنــاء ال ــاملون بــشكل مــستقل ودون محاي للــسطو وموظفوهــا الع

وللتقليــل إىل احلــد األدىن مــن احتمــال حــصول هــذه األنــشطة اإلجراميــة، ســيلزم . طــافلالخت
توفري محاية مسلحة ملنشآت األمم املتحدة وقوافلها وموظفيها، إضـافة إىل قـدرة تـدخل سـريع                  

 . عالية التأهب وقدرة حتقيق
 

 االعتبارات اللوجستية
 فـظ متكاملـة حل   دمات الالزمة لعمليـة   يف ما يتعلق باإلمدادات، يتعني توفري السلع واخل        - ٤٠
وعنــد . ، بأكملــها، مــن مــصادر مــن خــارج املنطقــةالــصومال يفتابعــة لألمــم املتحــدة  سالمالــ

االستعانة مبقاولني حمليني، يتعني إقامـة تـوازن دقيـق بـني شـبكة معقـدة مـن اجملموعـات الوطنيـة              
ة وبعـض األيـدي العاملـة الـيت     وعلى الرغم مـن وفـرة األيـدي العاملـة غـري املـاهر             . ذات املصاحل 

متتلك مهارات يف البلد، فقـد تواجـه األمـم املتحـدة صـعوبة يف تعـيني مـوظفني وطنـيني بـسبب                  
 .ضرورة إقامة توازن بني اجملموعات املذكورة عند التعيني

وبسبب املستوى املرتفع نـسبيا النعـدام األمـن مقارنـة ببعثـات أخـرى لألمـم املتحـدة،              - ٤١
موظفني ومقـاولني دولـيني للعمـل يف الـصومال بـالغ الـصعوبة إال إذا تـوفرت        سيكون اجتذاب  

وإىل أن يــتمكن العنــصر  . شــروط عمــل مأمونــة ومغريــة نــسبيا تــشتمل علــى حــوافز ماليــة        
العسكري من إحالل االستقرار وحتسني احلالة األمنية، ينبغـي االحتفـاظ بأقـل عـدد ممكـن مـن                   

وسـيتعني إخـضاع إدخــال   . ن احتمـاالت تعرضـهم للخطـر   املـدنيني يف منطقـة البعثـة للتقليـل مـ     
 .املدنيني إىل منطقة البعثة للرقابة والتخطيط له بعناية

 االعتمــاد إىلقــد ُتــضطر ف، سالمالــ فـظ األمــم املتحــدة املتكاملــة حل وإذا ُنـشرت عمليــة  - ٤٢
ألوليـة  استخدام وحدات املساندة العـسكرية لفتـرة طويلـة مـن الـزمن بعـد املرحلـة ا           بشدة على   
وقــد ميثــل تــشكيل وحــدات املــساندة العــسكرية هــذه حتــديا حقيقيــا ألن عــددا   . لبــدء أعماهلــا

ضئيال مـن البلـدان املـسامهة بقـوات قـد يكـون راغبـا يف إرسـال وحداتـه إىل الـصومال يف ظـل                   
 .احلالة األمنية الراهنة
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تيات، يف  وسيلزم إنـشاء مرفـق متطـور تـابع لألمـم املتحـدة علـى شـكل قاعـدة لوجـس                     - ٤٣
حمــيط آمــن خــارج البلــد، وذلــك إمــا يف مومباســا أو يف دار الــسالم لكفالــة اإلمــداد املتواصــل   

ــصومال      ــة يف ال ــصادر احمللي ــن امل ــتقالل ع ــدات واخلــدمات باس ــداد   . باملع ــيكون خــط اإلم وس
الرئيــسي هــو الطريــق البحريــة الــساحلية املمتــدة مــن قاعــدة اللوجــستيات هــذه إىل كــسمايو     

بيــو، وبوساســو إذا دعــت احلاجــة، وهــي مــدن ستــستخدم كقواعــد لوجــستية   فمقديــشو وهو
وستقام انطالقـا مـن هـذه القواعـد اللوجـستية الثانويـة وصـالت جويـة                 . ثانوية داخل الصومال  

متقدمة يف اجتاه مجيع مواقع انتشار البعثة يف الداخل، وسُتـستخدم الطـرق الربيـة حيثمـا أمكـن                   
 .وإذا مسحت الظروف األمنية

 
 بعثة االحتاد األفريقي يف الصومالدعم   

ــا     - ٤٤ ــصومال حالي ــة االحتــاد األفريقــي يف ال ــا مــن   ٢ ٣٠٠تــضم بعث ــرد عــسكري تقريب  ف
وينتشر القسم األكرب من القوة يف املطار، وترابط سـرّية يف املينـاء وأخـرى               . أوغندا وبوروندي 

ــة الكيلومتر      ــد العالم ــة عن ــة التكتيكي ــاطع الطــرق ذي األمهي ــد تق ــة عن ــة  . ٤ي وســارعت الكتيب
ــة       ــة الغربي ــد كــائن علــى اجلهــة اجلنوبي ــة القادمــة حــديثا إىل االنتقــال إىل موقــع جدي البوروندي

 .ملقديشو
واجتمعت بعثة تقصي احلقائق يف أديس أبابا مع زمالء من االحتاد األفريقي مـسؤولني               - ٤٥

كمـا أجـرت    .  التوجيهـات هلـا    عن التخطيط لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال وإدارهتا وتوفري        
ورأى عدد من املتحاورين مـع بعثـة تقـصي احلقـائق أنّ     . مناقشات مع جهات ماحنة هلذه البعثة   

التهديــدات واألســاس الطــوعي مليزانيــة الــدعم املخصــصة لبعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال، 
 بــالتربع للبعثــة   الــسببان الكامنــان وراء تــدين مــستوى التعهــدات    ااحلاليــة يف الــصومال، مهــ  
 .املذكورة وبطء انتشارها

 


