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  تقرير األمني العام عن الصومال    
    

  مقدمة  - أوال  
أكتـوبر  / تـشرين ألول   ٣١ُيقدَّم هذا التقرير عمالً ببياين رئـيس جملـس األمـن املـؤرخني                - ١

٢٠٠١) S/PRST/2001/30 ( ــارس / آذار١٠و ــرارات جملـــس  ) S/PRST/2011/6 (٢٠١١مـ وقـ
ــن  ــاً)٢٠١٠ (١٩١٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٢و ) ٢٠٠٩ (١٨٦٣األمــ ــا ، ووفقــ ــدد   ملــ ــو حمــ هــ

اليت طلب فيها اجمللس مين أن أقدم تقريراً عن مجيـع           ) ٢٠١٠ (١٩٦٤ من القرار    ٢٠الفقرة   يف
ويعـرض هـذا التقريـر معلومـات مـستكملة بـشأن التطـورات              . جوانب القـرار كـل أربعـة أشـهر        

) S/2010/675 (٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣٠الرئيــسية يف الــصومال منــذ تقريــري املــؤرخ 
 ويقيِّم احلالـة الـسياسية واألمنيـة وحالـة حقـوق اإلنـسان واحلالـة                ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٥حىت  

ويغطـي  .  تنفيذ استراتيجية األمم املتحدة املتعلقة بالصومال      يفاإلنسانية، فضالً عن التقدم احملرز      
شطة أنـ يف  تطـورات   الالتقرير أيضا األنشطة التنفيذية لألمم املتحدة واجملتمع الـدويل، فـضال عـن              

  ).S/2010/556 (٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٧مكافحة القرصنة بعد تقريري املؤرخ 
  

  التطورات الرئيسية يف الصومال  -ثانيا   
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، شـنت احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة وحلفاؤهـا، بـدعم               - ٢

شو ومنـاطق يف جنـوب وسـط     مقديـ  يفمن بعثة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال، هجومـا كـبريا              
 وازدادت املــشاورات املتعلقــة .الــصومال وجنحــت يف أن تكــسب أرضــا مــن حركــة الــشباب  

ــة،   ــرة االنتقالي ــة    بينبــسبل إهنــاء الفت ــدائرة داخــل املؤســسات االحتادي مــا تواصــلت اخلالفــات ال
  .ملتردي أصال وأدى اجلفاف والعمليات األمنية املستمرة إىل تفاقم الوضع اإلنساين ا.االنتقالية
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  التطورات السياسية  -ألف   

ــرة       - ٣ ــهاء الفت تــسارعت وتــرية املــشاورات املتعلقــة بالنظــام الــسياسي الــذي ســيعقب انت
الدورة االسـتثنائية الـسابعة عـشرة ملـؤمتر قمـة           وعقب قرار   . ٢٠١١أغسطس  /االنتقالية يف آب  

 كـانون   ٣٠التنميـة الـذي صـدر يف         الدول األعضاء يف اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة ب            رؤساء
ــاين ــاير /الث ــا اىل ٢٠١١ين ــد  ” داعي ــان    “احلاجــة امللحــة لتمدي ــرر الربمل ــان، ق ــة الربمل ــرة والي  فت

 / آذار٢٧ويف . فربايــر متديـد فتـرة واليتــه ملـدة ثـالث ســنوات    / شـباط ٤االحتـادي االنتقـايل يف   
 متديـد فتـرة واليتـه الفعليـة ملـدة      مارس، أعلن جملس وزراء احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة اعتزامـه      

  .٢٠١٢أغسطس /سنة واحدة، حىت آب
وأدى قرار الربملان االحتـادي االنتقـايل إىل وقـوع خـالف بـني الـرئيس الـشيخ شـريف                       - ٤

ورفـض الـرئيس،    . شيخ أمحـد ورئـيس الربملـان االحتـادي االنتقـايل، شـريف حـسن شـيخ عـدن                  
، التوقيـع علـى مـشروع قـانون التمديـد           ١٩٦٠مستندا إىل حكـم يف الدسـتور الـصومايل لعـام            

ن الــرئيس أوأصــر رئــيس الربملــان علــى . حبجـة أن القــرار اختــذ دون إجــراء املــشاورات املناسـبة  
لتوقيع على مشروع القـانون طاملـا أن االقتـراح مت متريـره بأغلبيـة الثلـثني، وفقـا للميثـاق                     ملزم با 

  .االحتادي االنتقايل
جعل الربملـان   : ما صدرت، إدخال إصالحات، من بينها     حسبوتشمل شروط التمديد      - ٥

أكثر فعالية ؛ االنتـهاء مـن عمليـة وضـع الدسـتور، وإجـراء انتخابـات للـرئيس ورئـيس الربملـان              
 الرئيس ذكر أنه ال بـد أيـضا مـن متديـد فتـرة واليـة احلكومـة                   غري أن . قبل هناية الفترة االنتقالية   

ال سـيما عمليـة وضـع الدسـتور          از املهام االنتقالية الرئيسية،   االحتادية االنتقالية لتمكينها من إجن    
  .دستقرار يف الوضع األمين يف البلوإحالل اال

ــل ســليب          - ٦ ــضا رد فع ــه أي ــرة واليت ــد فت ــايل متدي ــان االحتــادي االنتق ــرار الربمل ــار ق ــد أث  وق
فربايــر، / شــباط٥ويف . خمتلــف الــشركاء، فــضال عــن خــروج مظــاهرة صــغرية يف مقديــشو  مــن
ىل مــا بعــد املرحلــة إنــه قــد مينــع الــبالد مــن االنتقــال بنجــاح إ القــرار، قائلــة “بونتالنــد”دانــت أ

ــة ــان االحتــادي      .االنتقالي ــة الربمل ــرة والي ــد فت ــة متدي ــة الدولي ــشركاء واألطــراف املعني  ووصــف ال
ــراء املـــشاورات      ــرار اختـــذ دون إجـ ــالوا إن القـ ــراء مـــن جانـــب واحـــد، وقـ ــه إجـ االنتقـــايل بأنـ

ويـرأس ممثلـي اخلـاص للـصومال، الـسيد أوغـسطني ماهيغـا، املناقـشات                . ات الالزمـة  واإلصالح
اليت جترى مـع املؤسـسات االحتاديـة االنتقاليـة، واألطـراف املعنيـة اإلقليميـة والـشركاء الـدوليني                    

صـل إىل توافـق يف اآلراء       تو تيـسري احلـوار وال     عمـال علـى   و. بشأن ترتيبات إهناء املرحلة االنتقالية    
 يف نـريويب يـومي      يـسر عقـده   وإىل عقـد اجتمـاع تـشاوري         املمثـل اخلـاص      دعاصوماليني،  بني ال 
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أبريل، حضره رئيس الربملان االحتادي االنتقايل، ورؤسـاء اإلدارات اإلقليميـة           / نيسان ١٣ و   ١٢
  . وغالغودود ومودوغ، وقادة أهل السنة واجلماعة، وأعضاء يف اجملتمع الدويل“بونتالند”يف 
طـة الطريـق الـيت    يينـاير بتنقـيح خر  /كومة االحتاديـة االنتقاليـة يف كـانون الثـاين         وقامت احل   - ٧

بيد أن رئـيس    . وضعتها وأعدت خطة عمل وزارية، وبرنامج عمل للمائة يوم األوىل من واليتها           
مـارس،  /آذار ١٠الوزراء حممد عبد اهللا حممد، أشار يف خطابه الذي ألقـاه أمـام جملـس األمـن يف                  

قامـت  االنتقاليـة  يـة  حتادوقال إن احلكومـة اال    .  تغري املشهد السياسي يف الصومال     هحكومتإىل أن   
ــاء مقديــشو ومطارهــا   ــرادات أكــرب يف مين ــة عمــل ملكافحــة الفــساد  ؛بتحــصيل إي  ؛ وأنــشأت فرق

 الـسالمة العامـة، وتقـدمي خـدمات صـحية           مبـا فيهـا حتـسني     وتوسعت يف تقدمي اخلـدمات العامـة،        
 وأشـار رئـيس الـوزراء    .إضاءة الشوارع ومجع القمامـة  خدمات  ارس، و جديدة أو حتسينها، واملد   

) هابرغـدير (أيضا إىل إجنازات احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة يف تـسوية الـرتاع بـني عـشرييت سـعد             
 ذكـر و. “بونتالنـد ”يف املناطق الشمالية من جنوب وسـط الـصومال و    ) ماجرتني(وعمر حممود   

اليت جتري حاليا مع أهل السنة واجلماعـة أظهـرت أن االتفـاق بـني               أن العمليات األمنية املشتركة     
  .تنفيذه تقالية وأهل السنة واجلماعة جيرياحلكومة االحتادية االن

ويف خطوة مفاجئة، قام الـرئيس شـريف بإقالـة قـادة اجلـيش والـشرطة واالسـتخبارات              - ٨
دون وقـال إن مثـة حاجـة        واهتم الرئيس القادة بأهنم فاسـ     . مارس/ آذار ٧وخدمات السجون يف    

  .مارس/ آذار٢٩ومت تعيني قادة جدد يف . لترشيد عمليات األجهزة األمنية
ــة االنتقاليــة     - ٩ ن قطعــت أ بعــد “بونتالنــد”و وســاءت العالقــات بــني احلكومــة االحتادي

ــاير ومنعــت القيــادة الــسياسية للحكومــة االحتاديــة   / كــانون الثــاين١٦األخــرية العالقــات يف  ين
. ينـاير / كانون الثاين  ٢٣ يف   “بونتالند”إقليم  ية وموظفي اخلدمة املدنية فيها من دخول        االنتقال
 احلكومة االحتادية االنتقالية بعـدم التـشاور معهـا علـى حنـو سـليم وعرقلـة                  “بونتالند ”واهتمت

. مشاركتها يف اجتماع كان قد خطط له مكتب األمم املتحدة السياسي للـصومال يف جيبـويت          
 كذلك احلكومة االحتادية االنتقاليـة بعـدم االلتـزام باتفـاق غالكاكيوالـذي              “تالندبون” واهتمت

  . أموال التنمية اليت تلقتها“ونتالندلب” وبأهنا مل ختصص ،٢٠٠٩أغسطس /أبرم يف آب
يف تعزيــز تقــدمي اخلــدمات   كالمهــا  “أرض الــصومال” و “بونتالنــد”وقــد اســتمر    - ١٠

تر بــني املنطقــتني نتيجــة القتــال الــدائر بــني قــوات  وتــصاعدت حــدة التــو. لــسكان كــل منــهما
 كــاين، والــيت قيــل إهنــا مدعومــة  - وامليليــشيات الــيت تنتمــي إىل ســول ســناج  “صــوماليالند”
  . اجملاورة“بونتالند”قبل  من
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  احلالة األمنية  -باء   

ويف مقديـشو،  . فربايـر /  شـباط  ١٩بدأ هجوم عسكري كبري ضد حركة الـشباب يف      - ١١
ــصومال،       حققــت  ــي يف ال ــة االحتــاد األفريق ــدعمها بعث ــة، ت ــة االنتقالي ــة االحتادي ــوات احلكوم ق

ودمـرت  . ضادةرغم تكرار اهلجمات امل   كما أهنا تواصل حتقيقها     مكاسب كبرية على األرض،     
خـسائر  أفـادت األنبـاء بوقـوع       و. شبكة من األنفاق واخلنادق اليت تـستخدمها حركـة الـشباب          

  .انبنيكبرية يف األرواح يف اجل
وغريهـا مـن اجلماعـات املتحالفـة     وقد ركز اهلجـوم الـذي شـنته أهـل الـسنة واجلماعـة             - ١٢
احلكومة االحتادية االنتقالية ضـد حركـة الـشباب يف جنـوب وسـط الـصومال علـى املنـاطق                    مع

و تركـزت األعمـال العدائيـة يف منـاطق غيـدو وبـاي              . احلدودية بـني إثيوبيـا وكينيـا والـصومال        
ــاكول، و ــوال     وب ــشارا يف ب ــر انت ــسلح أكث ــرتاع امل ــان ال ــة    حــك ــى مقرب ــل، عل ــة أق اوا، وبدرج

ومــن املتوقــع أن تنــدلع اشــتباكات يف مــدن اســتراتيجية رئيــسية أخــرى   . بيليتــوين ودولــو مــن
ــريان  ــة هـ ــة اختـــ   . مبنطقـ ــسنة واجلماعـ ــل الـ ــل أهـ ــاماريب،   ويواصـ ــاعي يف دوشـ ــف دفـ اذ موقـ

منية لألمم املتحدة وشركائها يف األنـشطة اإلنـسانية         أيضا يف توفري الضمانات األ     االستمرار مع
  .من أجل الوصول إىل املناطق اخلاضعة لسيطرهتا

وقــد ســيطرت القــوات املتحالفــة مــع احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة علــى مدينــة دوبلــي    - ١٣
ن حركـة الـشباب نقلـت معظـم قواهتـا        أتـردد   و. أبريل/ نيسان ٣القريبة من احلدود الكينية، يف      

  .من احلدود الكينية الصومالية لتعزيز دفاعها عن ميناء كيسمايو
 األرواح وتكثيـف جهـود التجنيـد        وتشري التقارير اليت تفيـد بوقـوع خـسائر فادحـة يف             - ١٤
ــا تكـــون قـــد اخنفـــضت بـــسبب  صـــفوف حركـــة الـــشباب، إىل أن قـــدرات اجملموعـــة   يف رمبـ

ــشباب تتلقــى أســلح    وال. لالســترتاف تعرضــها ــزال حركــة ال ــوانئ   ت ة وذخــرية مــن خــالل امل
الصومالية اجلنوبية، وحتصل على موارد ماليـة عـن طريـق االبتـزاز، والـصادرات غـري املـشروعة                   

  .وفرض الضرائب
فربايـر، انفجـرت سـيارة مفخخـة جبهـاز تفجـري يـدوي الـصنع أمـام منـشأة             /ويف شباط   - ١٥

ديـشو، ممـا أسـفر عـن سـقوط          االنتقاليـة يف مق   االحتاديـة   لتدريب قوات الشرطة تابعة للحكومة      
فرباير، شنت حركـة الـشباب هجومـا        / شباط ٢١ويف  .  من بينهم مدنيون   ،العديد من الضحايا  

وقتـل أحـد    . انتحاريا باسـتخدام سـيارة ملغومـة علـى معـسكر للـشرطة يف منطقـة محـر جبـاب                   
  . آخرون جبروح٤٠عشر شخصا، من بينهم رجال شرطة ومدنيون، كما أصيب 
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ــ  - ١٦ ــا     وأدت اخلالف ــازع عليه ــة بوهــودل املتن ــاه يف منطق ــوارد املي ــدالع ات حــول م إىل ان
كـاين،   -سـناج    -وميليشيات سـول     “صوماليالند”فرباير بني جيش    /القتال يف أواخر شباط   

حتقــق وقــف مبــدئي وقــد . “بونتالنــد” تــدعمها قــوات املليــشياتن هــذه أفــادت التقــارير بــأو
 وتـدابري بنـاء الـسالم    “بونتالنـد ”يـه انـسحاب   مـارس، سـاعد عل  /منـذ شـهر آذار   إلطالق النار   

بوهودل منطقـة عـسكرية وميكـن أن يـستأنف           ومع ذلك، ال تزال   . “صوماليالند”اليت اختذهتا   
  . يف املناطق املتضررة من اجلفافالرتاع مع تزايد املنافسة على موارد املياه واملراعي

  
  القرصنة  -جيم   

ل الـصومال إىل مـستويات غـري مـسبوقة خـالل      تزايدت هجمات القراصنة قبالة سواح      - ١٧
.  هجمـة ١١٣شـن القراصـنة   ، ٢٠١١أبريـل  / نيـسان ١٥ مـن    وابتداء. الفترة املشمولة بالتقرير  

 منـذ  ،وتشري التقارير الـواردة مـن املنظمـة البحريـة الدوليـة إىل أن عـدد احملتجـزين يف الـصومال               
وى العنــف املــستخدم  تزال مــس  ومــا. ســفينة٢٦ شخــصا و ٥٥٠أبريــل، بلــغ  / نيــسان١٥
  .قبل القراصنة فضال عن نطاقه اجلغرايف يتزايد باطراد من
يناير، قدم مستـشاري اخلـاص املعـين باملـسائل القانونيـة املتعلقـة              / كانون الثاين  ١٠ويف    - ١٨

). S/2011/30( تقريـره   ، السيد جاك النغ، بعـد انتـهاء واليتـه         ،بالقرصنة قبالة سواحل الصومال   
لضوء علـى احلاجـة امللحـة إىل إنـشاء قـدرة قـضائية فعالـة للمحاكمـات املتعلقـة            وقد سلط فيه ا   

وأوصـى أيـضا    . بالقرصنة يف الصومال، واقترح إنشاء حمكمة صومالية إضافية خارج الـصومال          
، إذا لـزم     بل وحتـديثها   بأن تنظر الصومال يف مراجعة تشريعاهتا الوطنية املتعلقة باملناطق البحرية         

  . األمم املتحدةاألمر، مبساعدة
، حـضرت تدشـني املنظمـة البحريـة الدوليـة ملوضـوع يـوم               ٢٠١١فرباير  / شباط ٣ويف    - ١٩
  .، يف لندن“تنسيق االستجابة: القرصنة”: ٢٠١١الحة البحرية العاملي لعام امل

 فربايـر، حـشدت األمـم املتحـدة يف لنـدن، بـدعم مـن اململكـة املتحـدة                  / شباط ١٦ويف    - ٢٠
ــى  ــا العظمــ ــشمالية لربيطانيــ ــدا الــ ــستوى   وأيرلنــ ــي املــ ــثلني رفيعــ ــة،  ل، ممــ ــة االنتقاليــ لحكومــ

ال لعقــد اجتمــاع بــشأن القرصــنة،  وجنــوب وســط الــصوم“صــوماليالند ”، و“بونتالنــد” و
أبريــل /وكــان آخــر اجتمــاع مــن هــذا القبيــل قــد عقــد يف نيــسان . “عمليــة كمبــاال” إطــار يف

ادل وجهات النظر على حنو منـتظم يف إطـار          والتزم ممثلو األطراف املختلفة مبواصلة تب     . ٢٠١٠
  .عملية كمباال خالل العام احلايل
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 شخـصا  ٩٤٠بع مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة مـا يقـرب مـن           ويتت  - ٢١
 بلـدا، معظمهـم ألقـى القـبض         ١٧صوماليا مت احتجازهم للمحاكمـة بتـهم تتعلـق بالقرصـنة يف             

نيا وسيشيل يف استقبال مشتبه هبـم يف قـضايا تتعلـق بالقرصـنة             واستمرت كي . عليه العام املاضي  
 ومن بني اخلطوات اهلامة اليت اختـذت حنـو إعـادة الـسجناء الـصوماليني إىل بلـدهم،                   .حملاكمتهم

مــارس، بــدعم مــن احلكومــة  /يف آذار“بونتالنــد”توقيــع اتفــاق لنقــل الــسجناء بــني سيــشل و   
ويـشكل هـذا    . مم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة        االحتادية االنتقالية وتيسري من مكتب األ     

ــسجون يف     ــق بال ــد” و “صــوماليالند”االتفــاق وعمــل مكتــب األمــم املتحــدة املتعل  “بونتالن
  .ة السجناء الصوماليني إىل بلدهمخطوة هامة حنو إعاد

 سـجنا إىل  املعين باملخدرات واجلرميـة     م مكتب األمم املتحدة     مارس، سلّ /آذار ٢٨ويف    - ٢٢
باإلضـافة إىل  ، “صـوماليالند ”تجـز قراصـنة أدانتـهم احملـاكم يف     يف هرجيـسا حي   “صوماليالند”

 شخـصا،   ٤٦٥ويفي السجن باملعايري الدولية الدنيا، وتبلـغ قدرتـه االسـتيعابية            . جمرمني آخرين 
 مليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة، بتمويـل جزئـي               ١,٥ومت جتديده بتكلفة بلغت     

  .فح القرصنة قبالة سواحل الصومالوق االستئماين لدعم مبادرات الدول اليت تكامن الصند
الثــامن العــام  هصــنة قبالــة ســواحل الــصومال اجتماعــ بالقراملعــين االتــصال فريــقوعقـد    - ٢٣
 علـــى احلاجـــة إىل  الفريـــقوشـــدد. ، برئاســـة تركيـــا٢٠١١مـــارس / آذار٢١نيويـــورك يف  يف
اتبـاع هنـج شـامل ملكافحـة القرصـنة، مـن خـالل بـذل               ) أ (:أخـرى  يلـي، ضـمن مجلـة أمـور        ما

 ؛اتباع هنج متعددة حملاكمة وسـجن القراصـنة، وقـادهتم وممـوليهم        ) ب (؛جهود يف الرب و البحر    
لـدعم  حشد مزيد مـن املـوارد، ال سـيما مـن خـالل املـسامهات يف الـصندوق االسـتئماين                     ) ج(

قيـام أصـحاب الـسفن ومـشغليها        ) د (؛مبادرات الدول بشأن القرصنة قبالة سـواحل الـصومال        
ســتمرار وجــود ا) هـــ(بتنفيــذ أفــضل املمارســات اإلداريــة الــيت طورهــا قطــاع النقــل البحــري؛   

 إصـدار الـصومال نفـسها بـدور حاسـم يف هـذه اجلهـود، و       قيـام ) و( و ؛استجابة عسكرية قوية  
  .السلطات الصومالية وتنفيذها لتشريعات مكافحة القرصنة

  
  نسانيةإلاحلالة ا  -دال   

ــساعدة اإلنــسانية ودعــم         - ٢٤ ــغ عــدد األشــخاص الــذين حيتــاجون إىل امل ســبل الــرزق  بل
 يف املائــة مقارنــة باألشــهر الــستة  ٢٠ مليــون شــخص، وهــي زيــادة نــسبتها  ٢,٤الــصومال  يف

ــسابقة ــأثر الــصوماليون ســلباً باســتمرار انعــدام األمــن املــدين، و   . ال ، وانعــدام األمــن  التــشردوت
هـرت الدراسـات االستقـصائية التغذويـة الـيت أجريـت يف اآلونـة األخـرية ارتفاعـاً                   وأظ. الغذائي

ــصومال،          ــيما يف جنــوب وســط ال ــسوء التغذيــة احلــاد، ال س ــرداً يف املعــدالت اإلمجاليــة ل مط
ــة جيــــدو ومــــن   يف امل٢٥ إىل ١٧,٩وارتفــــاع هــــذه املعــــدالت مــــن    إىل ٢٥ائــــة يف منطقــ
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 أربعـة يف جنـوب   كـل ويعـاين طفـل مـن     .ن سـتة أشـهر  املائة يف منطقة جوبـا يف أقـل مـ          يف ٣٠
  .الصومال من سوء التغذية بشكل حاد

شـرد  فقـد   .وشكل اجلفاف والرتاع األسباب الرئيسية لوقوع حـاالت تـشريد جديـدة         - ٢٥
ويتوجـه الكـثريون    . ٢٠١٠ديـسمرب   / شخص بسبب اجلفاف منذ كانون األول      ٥٥ ٠٠٠حنو  

وأدى تفاقم انعـدام األمـن يف العديـد مـن أحنـاء جنـوب             . اعدةإىل املناطق احلضرية حبثاً عن املس     
وأسـفر القتـال    .  التـشريد  وسط الصومال أثناء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير إىل املزيـد مـن حـاالت               

اوا حـ  إىل بـوال     قد عـاد   معظمهم   وإن كان اوا عن نزوح السكان إىل إثيوبيا وكينيا،        حبوال   يف
  .وقت إعداد هذا التقرير

 شخص يف أول شـهرين مـن الـسنة بـسبب ضـراوة              ١٦ ٠٠٠قديشو، شرد حنو    ويف م   - ٢٦
  .مارس/لكولريا يف مقديشو يف آذارومت تأكيد وقوع إصابتني با. املعارك
عـدم  يـسببها   ويؤدي احتدام الرتاع يف جنوب وسـط الـصومال إىل تفـاقم املعانـاة الـيت                   - ٢٧

أمطـار   (ديـسمرب / إىل كـانون األول    أكتـوبر / مـن تـشرين األول     كافية أثنـاء الفتـرة    هطول أمطار   
إىل  أبريـل / نيـسان  ومن املتوقع أن تكون مستويات هبوط األمطار هزيلة يف الفترة مـن           ). الشتاء
تـدهور األمـن الغـذائي، ال سـيما         سفر عـن املزيـد مـن        مبـا قـد يـ      )أمطار الـصيف   (يونيه/حزيران

  .جنوب وسط الصومال يف
  

  حقوق اإلنسان ومحاية املدنيني  -هاء   
 ٢٣٢ شخـصاً وأصـيب    ٦٢وفقاً ملا أفادت به مصادر املستـشفيات يف مقديـشو، قتـل               - ٢٨

وال تتــيح . فربايــر/آخــرون خــالل األســبوعني األولــني مــن اهلجــوم الــذي حــصل يف شــباط        
وأفـادت  .  بشكل هنائي إىل أي من الطـرفني       االهتاماملعلومات املتوافرة يف معظم األحيان توجيه       

ئية علـى املـدنيني، مبـا يف ذلـك           هجمـات متعمـدة وعـشوا      قـد شـنت   ب   حركة الـشبا   األنباء بأن 
قـوات  والـسيطرة علـى     قيـادة   الوأدى ضـعف    .  يف انتهاك للقانون اإلنـساين     ،طريق القصف  عن

ة سلــسل  وهــشاشة دمــج امليليــشيات والفــصائل العــشائرية إىل     ،احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة  
 شخصاً علـى    ١٦وقتل  . فوف املدنيني  يف ص  أسفرت عن حدوث خسائر بشرية    األحداث   من

األقل أثناء تبادل إلطالق النار بني قوات األمن التابعة للحكومة االحتاديـة االنتقاليـة يف كـانون                 
  .وأعربت احلكومة علناً عن أسفها هلذا احلادث واعتقلت مخسة أشخاص. يناير/الثاين
. سيطر عليهـا حركـة الـشباب      ومل تشهد حالة حقوق اإلنسان حتسناً يف املناطق الـيت تـ             - ٢٩

لصومال تقارير عـن سـت حـاالت إعـدام دون حماكمـة         لوتلقى مكتب األمم املتحدة السياسي      
وتلقــى هــذا . علــى األقــل، معظمهــا بــسبب صــالت مزعومــة مــع احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة 



S/2011/277
 

8 11-30410 
 

املكتب أيضاً ادعاءات عن وقوع حاالت تعذيب وضروب أخـرى مـن العقوبـات الالإنـسانية،                
  .مبا يف ذلك ثالث عمليات بتر لألطراف ومخس حاالت تعرض فيها أشخاص للجلد

ــشأن إعــداد     قــد يــسرت  و  - ٣٠ ــصومالية ب ــسلطات ال األمــم املتحــدة تقــدمي املــساعدة إىل ال
األمـم املتحـدة     مفوضـية    تونظمـ . التقرير الوطين الذي تقدمه إىل االستعراض الدوري الشامل       

لــصومال أيــضاً، بالتعــاون مــع جيبــويت  لملتحــدة الــسياسي مكتــب األمــم امــع قــوق اإلنــسان حل
 ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ١٧ إىل   ١٥وإيطاليا، حلقة عمل عن االستعراض الـدوري الـشامل مـن            

  .يف جيبويت، حضرها سبعة وزراء يف احلكومة االحتادية االنتقالية
ــسان يف     - ٣١ ــة حقــوق اإلن ــشأن   “صــوماليالند”وركــزت جلن ــواردة ب ــشكاوى ال ــى ال  عل

، حتــسنت العالقــات بــني وســائط اإلعــالم   “بونتالنــد”ويف . االعتقــال واالحتجــاز التعــسفيني 
 شخــصاً، أغلبــهم ٢٥٠أن أكثــر مــن  غــري. واإلدارة عقــب اإلفــراج عــن صــحفيني مــسجونني 

الرجال املشردين داخلياً من جنوب وسط الصومال، ألقي عليهم القـبض يف بوساسـو منـذ                 من
 هبـدف تقلوا عند نقاط التفتـيش يف غـاروي وأحـضروا إىل غالكاسـيو              يناير، أو اع  /كانون الثاين 
  . تسلل حركة الشباب إىل املنطقةاحليلولة دون

“ صــــوماليالند”ووردت تقــــارير مهمــــة عــــن وقــــوع أعمــــال العنــــف اجلنــــسي يف   - ٣٢
ــد” و ــا       “بونتالن ــان بأهن ــان املنطقت ــرف هات ــالتقرير، وهــي أعمــال تعت ــشمولة ب ــرة امل ــاء الفت  أثن

ينـاير إىل بدايـة     / حادثة يف الفترة املمتدة مـن كـانون الثـاين          ١٤٠وأفيد عن وقوع حنو     . ةإجرامي
 هـذه احلـاالت مـن خـالل نظـام           ة معظـم  ينجرت معا و.  حالة اغتصاب  ٩٩مارس، مشلت   /آذار

وقد تؤدي التسويات اليت يتم التوصل إليها خارج إطار احملكمـة إمـا إىل زواج               . القانون العريف 
والتقـى اخلـبري املـستقل املعـين حبالـة حقـوق            . ي عليهـا أو إىل عزهلـا عـن اجملتمـع          الضحية باملعتـد  

يف شـهر  “ بونتالنـد ” و“ صـوماليالند ”اإلنسان يف الصومال، خـالل الزيـارة الـيت قـام هبـا إىل            
وأشـارت املنظمـات والناجيـات      . ، باملنظمات النسائية والناجيات من هـذا العنـف        فرباير/شباط

 مـع أنـه يـسهم يف كفالـة          الـسليم يف ال يكفـل إنـصاف الـضحايا علـى النحـو             إىل أن النظام العـر    
  .إقرار السالم بني العشائر

  
  محاية األطفال  -واو   

تظمـة يف الـرتاع املـسلح الـدائر         ال يزال انتشار جتنيد األطفـال واسـتخدامهم بـصورة من            - ٣٣
فـال طابعـاً أكثـر    وتكتـسب أمنـاط جتنيـد األط   . جنوب وسط الصومال مدعاة للقلق الـشديد       يف

ووقـت إعـداد هـذا التقريـر، أفـادت األنبـاء            . عدوانية إىل حد كبري من جانـب حركـة الـشباب          
 تابعـة   “جتميـع ” منشقاً من حركة الشباب، نصفهم مـن األطفـال، يف منطقـة              ٨٠عن احتجاز   

رة يف الفتـ  عمـل املعنيـة باملنـشقني إىل مقديـشو          الومسح لبعثة قامت هبا فرقـة       . للحكومة مبقديشو 
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وتــسعى منظمــة األمــم املتحــدة    . مــارس باالجتمــاع هبــؤالء املنــشقني   / آذار٢٦ إىل ١٩مــن 
ــة   بوصــول الــشركاء للحــصول علــى دعــم احلكومــة مــن أجــل الــسماح   ) اليونيــسيف(للطفول

طفال لكفالة تلبية االحتياجـات اإلنـسانية واسـتيفاء املعـايري الدوليـة األساسـية               جمال محاية األ   يف
  . ذلك الفصل الفوري لألطفال عن الراشدينللحماية، مبا يف

ــل       -  ٣٤ ــد عــن مقت ــة، أفي ــال العدائي ــشويه  ٨ونتيجــة لألعم ــال وت ــالً، ٦٩ أطف ــم طف  معظمه
وأفيد أيضاً عن وقوع ثالث ومخسني حالة اغتصاب وعنف جنسي ضـد األطفـال،             . مقديشو يف

  .ل إليها حيث تزيد القدرة على رصد هذه احلاالت والوصو“صوماليالند” يف أغلبهم
ويف متابعة للزيارة اليت قامت هبا ممثليت اخلاصة املعنية باألطفـال والرتاعـات املـسلحة إىل        - ٣٥

ــاين   ــشرين الث ــا يف ت ــصومال وكيني ــوفمرب /ال ــة    ٢٠١٠ن ــسقاً حلماي ــة من ــر دول ، جــرى تعــيني وزي
 أن األطفـال ال يزالــون  غـري . ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ١٨األطفـال وحقـوق اإلنـسان يف    

مكتـب  يتخذ  و. يف عداد قوات األمن التابعة للحكومة االحتادية االنتقالية واملليشيات احلليفة هلا          
تـشمل، فيمـا تـشمل،    بناء قدرته على محايـة األطفـال،      تدابري ل لصومال  لاألمم املتحدة السياسي    

  .نديناجمل عايري الفرز وإجراءاته لتقدير سنمساعدة احلكومة االحتادية االنتقالية على وضع م
  

  ة األمم املتحدة واجملتمع الدويلأنشط  -ثالثاً   
  الدعم الدويل  -ألف   

أيــد مــؤمتر االحتــاد األفريقــي، خــالل دورتــه العاديــة الــسادسة عــشرة الــيت عقــدت            - ٣٦
، القرار الصادر عن الدورة االستثنائية الـسابعة عـشرة   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٣١ و ٣٠ يف

ات اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بالتنميـة بـشأن الـصومال واملتعلـق               رؤساء دول وحكوم   ملؤمتر
وكرر مؤمتر االحتاد األفريقي دعوته إىل جملـس        . بضرورة متديد والية الربملان االحتادي االنتقايل     

األمن لتوفري املزيد مـن الـدعم إىل بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال واالضـطالع مبـسؤولياته                     
ألنـصبة املقـررة لألمـم املتحـدة         الـصومال، مبـا يف ذلـك تـوفري التمويـل عـن طريـق ا                الكاملة إزاء 

وعــالوة علــى . أجــل دفــع بــدالت القــوات وســداد تكــاليف املعــدات اململوكــة للوحــدات مــن
ذلك، دعا هذا املؤمتر األمم املتحدة إىل نشر عمليـة ختلـف بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال                     

  .ق االستقرار وإعادة اإلعمار يف الصومال على املدى الطويلوإىل تقدمي الدعم لتحقي
 مع رئيس مفوضـية االحتـاد األفريقـي، جـان بينـغ،             قمت،،  يناير/ كانون الثاين  ٣١ويف    - ٣٧
وتــرأس هــذا االجتمــاع رئــيس . عقــد اجتمــاع رفيــع املــستوى بــشأن الــصومال يف أديــس أبابــاب

وأكد املـشاركون   .  املعنية بالتنمية، ميليس زيناوي    وزراء إثيوبيا ورئيس اهليئة احلكومية الدولية     
 / آب ٢٠ وهـو    ،من جديد على ضرورة إجناز مهام االنتقال املتبقية، مع مراعاة املوعد النـهائي            
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 رئيس اهليئة احلكومية الدوليـة املعنيـة بالتنميـة أنـه جيـب احلفـاظ علـى                  ذكرو. ٢٠١١أغسطس  
نبغـي أن تظـل املؤسـسات االنتقاليـة قائمـة بعـد       املكاسب اليت حتققت من عمليـة الـسالم وأنـه ي         

ودعــا املــشاركون إىل الوحــدة والــتالحم بــني املؤســسات االحتاديــة       . ٢٠١١أغــسطس /آب
 للحكومــة االحتاديــة االنتقاليــة  ةاالنتقاليــة مــن أجــل توســيع نطــاق التوعيــة واملــصاحلة الــسياسي  

وا أيضاً إىل زيادة املساعدة الدوليـة       ودع. وإجناز املهام االنتقالية، ال سيما عملية وضع الدستور       
ــة،     ــة االنتقاليـ ــة االحتاديـ ــدم إىل احلكومـ ــدعم املقـ ــسيق الـ ــي   وتنـ ــاد األفريقـ ــة االحتـ ــز بعثـ وتعزيـ

  .مكانية إيصال املعونة اإلنسانيةالصومال وزيادة إ يف
 إىل  ٦ يف الفتـرة مـن    ونظمت اململكة املتحدة مـؤمتراً بـشأن الـصومال يف ولتـون بـارك                 - ٣٨
 سـبل إهنـاء     ، الـذي حـضره ممثلـي اخلـاص        ،ونـاقش املـشاركون يف هـذا املـؤمتر        . فربايـر /طشبا ٩

وطغــى علــى املناقــشات القــرار الــذي اختــذه الربملــان االحتــادي  . املرحلــة االنتقاليــة يف الــصومال
علــى  الــصوماليني ســيطرةووافــق املــشاركون علــى ضــرورة  . االنتقــايل مــؤخراً بتمديــد واليتــه 

  . مع استمرار دعم اجملتمع الدويلية وقيادهتا،لعملية االنتقالا
ووقــع كــل مــن بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال، واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة    - ٣٩

لـــى اســـتراتيجية إقليميـــة مـــشتركة لـــصومال علبالتنميـــة، ومكتـــب األمـــم املتحـــدة الـــسياسي 
ــتراتيجية املـــسائل وال . فربايـــر/شـــباط ٢٣ يف تحـــديات الـــسياسية واألمنيـــة وحتـــدد هـــذه االسـ

 وكذلك املؤسسية واملاليـة املـشتركة الـيت تـؤثر يف عمليـة الـسالم الـصومالية وإدارة                   ،واإلنسانية
وقد أعـدَّت هـذه االسـتراتيجية لتعزيـز التنـسيق والتعـاون وتبـادل املعلومـات                 . املرحلة االنتقالية 

  .آلخرينجملتمع الدويل والشركاء ابني املؤسسات الثالث وكذلك مع ا
لـرئيس مفوضـية االحتـاد األفريقـي        للـصومال   مارس، كرر املمثل اخلاص     / آذار ١٠ويف    - ٤٠

الطلبات الـيت وجهتـها منظمتـه إىل جملـس األمـن، مبـا فيهـا مـنح اإلذن بـإجراء عمليـات الـردع                         
البحري واملراقبة اجلوية منعاً لدخول مقاتلني أجانب إىل الصومال وإيـصال الـذخائر واملعـدات               

  . اجلماعات املسلحةإىل
مــارس، وافــق جملــس خارجيــة االحتــاد األورويب علــى أن يكــون الــدعم   / آذار٢١ويف   - ٤١

، مـشروطاً   ألعـضاء الربملـان   للمؤسسات االحتادية االنتقالية مستقبالً، مبا يف ذلـك دفـع مرتبـات             
ــة     ــام االنتقالي ــدم يف جمــال اإلصــالح وأداء امله ــإحراز التق ــى   . ب ــه عل ــس أن ــتعداد وأكــد اجملل  اس

للمسامهة يف تنفيـذ برنـامج إصـالحي متفـق عليـه للمؤسـسات االحتاديـة االنتقاليـة علـى أسـاس                  
أنـه يـسعي إىل تعزيـز       وأشـار أيـضا إىل      . مقاييس متفق عليها واضحة مـع جـدول زمـين للتنفيـذ           

  .السالم واالستقرار والدميقراطيةالدعم ملناطق الصومال امللتزمة ب
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  ستور وضع الدعملية  -باء   

واصــلت األمــم املتحــدة دعــم املــساعي الــيت تبــذهلا الــصومال مــن أجــل وضــع دســتور    - ٤٢
لـــصومال لويف األشـــهر القليلـــة املاضـــية، أجـــرى مكتـــب األمـــم املتحـــدة الـــسياسي   . جديـــد

مشاورات مع املؤسسات االحتادية االنتقالية، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميـة، واالحتـاد             
 والشركاء الدوليني لالتفاق علـى خريطـة طريـق مـن أجـل وضـع اللمـسات األخـرية                األفريقي،

 حتديد املـسائل ذات األولويـة       حولرت هذه املناقشات إىل حد كبري       داو.  مشروع الدستور  يف
ار مــشروع الدســتور واملــسائل اخلالفيــة للتــشاور بــشأهنا مــع الــشعب الــصومايل، وطرائــق إقــر  

  .وخطة التنفيذ
فاق علـى خريطـة طريـق سياسـية تـبني اخلطـوات العامـة ملختلـف عناصـر هـذه                ومت االت   - ٤٣

وتتمثـل الركيـزة   . وحتدد هـذه اخلريطـة ثـالث ركـائز لنجـاح إجنـاز مـشروع الدسـتور         . العملية
ــصعيدين        ــى ال ــشطني عل ــا الن ــا ودعمه ــد واخنراطه ــسياسية للبل ــادات ال ــشاركة القي األوىل يف م

وجيــب . ه العمليــة الــشعب الــصومايل هلــذقيــادة يفلثانيــة  الركيــزة اتتمثــلو. الــوطين واإلقليمــي
عـن تطلعـاهتم ويعكـس       تتمخض عملية وضع الدستور عن دستور يؤيده الصوماليون ويعرب         أن

وتقـوم عمليـة وضـع الدسـتور        . أما الركيزة الثالثة فهي مواصلة االلتزام بعملية الـسالم        . آراءهم
وجيب أن تقوم هـذه العمليـة مبـصاحلة         . وبناء األمة الصومايل أساساً على املصاحلة وبناء السالم       

  . وتوحيدهم يف سبيل قضية مشتركةالصوماليني
  

  اجلزاءات املستهدفة  -جيم   
خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، اجتمعـت جلنـة جملـس األمـن املنـشـأة عمـالً بـالقرارين               - ٤٤
ــصومال و ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ و) ١٩٩٢ (٧٥١ ــشأن الــ ــا يف بــ ــباط٩إريتريــ ربايــــر ويف ف/ شــ
  .٢٠١١مارس /آذار ١١
فربايـر، عـرض منـسق فريـق الرصـد املعـين       / شـباط ٩وخالل االجتمـاع الـذي عقـد يف         - ٤٥

) ي (٦ عمـالً بـالفقرة      ،الصومال وإريتريا إحاطة منتصف املـدة الـيت قـدمها الفريـق إىل اللجنـة              
سـتقرار،   واليت ركزت على جمموعة مـن التهديـدات للـسالم واال           ،)٢٠١٠ (١٩١٦من القرار   

وأشـــار إىل . مــل لتوريـــد األســـلحة وكــذلك علـــى مواصـــلة انتــهاكات احلظـــر الـــشامل والكا  
 حيــصل علــى إيــرادات ،حركــة الــشباب حتولــت إىل كيــان علــين وقــائم بذاتــه إىل حــد كــبري أن

الحــظ وأبلــغ اللجنــة أن الفريــق قــد .  وال ســيما يف مينــاء كيــسمايو،كــبرية مــن فــرض الرســوم
  .صة يف انتهاك حظر توريد األسلحةنشطة شركات األمن اخلاأيضاً بقلق تزايد أ
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ــارس، اســـ / آذار١١ويف   - ٤٦ ــش   تمـ ــسيق الـ ــن مكتـــب تنـ ــة مـ ــة إىل إحاطـ ن ؤومعت اللجنـ
انية لــشؤون اإلنــسلاملقــيم األمــم املتحــدة اإلنــسانية بــشأن التقريــر الثالــث الــذي يقدمــه منــسق  

ن قـرار جملـس األمـن        مـ  ١١قرة  ، عمـالً بـالف    )S/2011/125(يومـا    ١٢٠أجل الصومال كل     من
وشدد منسق الشؤون اإلنسانية يف تقريره على أن استمرار حالـة الطـوارئ             ). ٢٠١٠ (١٩١٦

اإلنسانية املعقدة يف الصومال قد تفاقم بسبب حدة القتال وطول أمده، وانعدام األمـن املـدين،                
  . األمن الغذائي بسبب شح األمطارومواصلة تشريد السكان، وانعدام

مـن  ) ز (١١ عمـالً بـالفقرة      ، يومـاً  ١٢٠وقدم رئيس اللجنة التقرير الذي يقدمـه كـل            - ٤٧
مـارس  / آذار ١٧ويف  . ٢٠١١مـارس   / آذار ١٥، إىل جملـس األمـن يف        )٢٠٠٨ (١٨٤٤القرار  
املـساعدة اإلنـسانية    ”الـذي ميـدد مبوجبـه       ) ٢٠١١( ١٩٧٢، اختذ جملس األمـن القـرار        ٢٠١١

  .لستة عشر شهراً) ٢٠١٠ (١٩١٦ من القرار ٥ة  الواردة يف الفقر“االستثنائية
  

  )٢٠١٠ (١٩٦٤تنفيذ القرار   -رابعا   
   يف مقديشوجود غري ملموس و مع لألمم املتحدة يف الصومالوجودإنشاء   -ألف   

ما زالت احلالـة األمنيـة العامـة يف مقديـشو غـري مـستقرة وعدائيـة، وتـؤثر بـذلك علـى                         - ٤٨
ففــي الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تواصــل قــصف املدينــة  . تحــدةالــسري اآلمــن لعمليــات األمــم امل

بقذائف اهلاون واملدفعيـة؛ وانفجـار األجهـزة املتفجـرة املرجتلـة املوضـوعة علـى جانـب الطريـق                    
احملمولـــة علـــى مركبـــات أو الـــيت حيملـــها مفجـــرون انتحـــاريون؛ وتواصـــلت االشـــتباكات  أو

وال يـزال هنـاك خطـر كـبري جـدا          . ت مـن ُبعـد    املسلحة؛ واهلجمـات بالقنابـل اليدويـة واهلجمـا        
غـري  . عـدي الـدويل    - حيدق بالبعثـات داخـل مقديـشو، وال سـيما خـارج منطقـة مطـار عـدن                 

ــة األخــرية الــيت   أن ــهااملكاســب اإلقليمي ــة    حققت ــصومال واحلكوم ــة االحتــاد األفريقــي يف ال  بعث
املنـاطق املتامخـة لـه لـنريان        االحتادية االنتقالية حّدت بدرجة كبرية مـن احتمـال تعـرض املطـار و             

  .غري مباشرة وهجمات بقذائف اهلاون
أجهـــزة أخـــرى عـــدة وانفجـــرت ثالثـــة مـــن األجهـــزة املتفجـــرة املرجتلـــة واكُتـــشفت   - ٤٩
وزادت اهلجمـات بالقنابـل اليدويـة ضـد احلكومـة االحتاديـة       . ٢٠١١مقديشو يف أوائل عام   يف

ونتيجة لـذلك، ال تـزال      . دة واملنظمات غري احلكومية   االنتقالية واملرافق اليت تشغلها األمم املتح     
  .العمليات اإلنسانية يف مقديشو مقتصرة على األنشطة األساسية إلنقاذ احلياة

، وّجه إيل رئيس الوزراء حممد رسالة بشأن وجـود األمـم            ٢٠١١أبريل  / نيسان ٤ويف    - ٥٠
ــصومال  ــم املتحــدة ووكاال    . املتحــدة يف ال ــب األم ــل مكات ــى نق ــا وصــناديقها إىل  وحــثّ عل هت
واسـتجابة هلـذه   .  يوما للمساعدة يف دعم احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة       ٩٠الصومال يف غضون    
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الدعوة، التقى ممثلي اخلاص برئيس الوزراء، وأعرب عن التزام األمـم املتحـدة بتعزيـز وجودهـا                 
 رابط حاليـا ويـ . يف البلد، وخباصة يف مقديشو، مبجرد أن تسمح بذلك ظروف األمن والسالمة    

  . الصومال، مبا يف ذلك العاصمةيف موظفا من موظفي األمم املتحدة ٨٥٠
ألمــم املتحــدة ل  يف إنــشاء وجــود غــري ملمــوس ، أُحــرز تقــدم كــبري  نفــسهويف الوقــت  - ٥١
ووافقـت إدارة شـؤون الـسالمة واألمـن علـى           . ٢٠١٠ديـسمرب   /مقديشو منذ كانون األول    يف

عـايري الـسالمة املطلوبـة، داخـل املنطقـة اخلاضـعة حلمايـة بعثـة                أماكن إقامـة إضـافية تـستجيب مل       
ينـاير، ُرفـع احلـد األقـصى ملـوظفي األمـم            /ويف كـانون الثـاين    . االحتاد األفريقي يف املطار الدويل    

وحتـتفظ حاليـا دائـرة األمـم     .  موظفـا ٥٢ إىل ١٤املتحدة الدوليني املـأذون بـه يف مقديـشو مـن          
 باأللغـام، وبرنـامج األغذيـة العـاملي، ومكتـب األمـم املتحـدة لـدعم                 املتحدة لإلجراءات املتعلقة  

بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال، وإدارة شــؤون الــسالمة واألمــن، ومكتــب األمــم املتحــدة 
السياسي للصومال مبوظفني دوليني يعملون بالتنـاوب، وعـادة مـا يتـراوح عـددهم يف املتوسـط              

  . موظفا يف اليوم٢٨  و٢٤بني 
، يواصل جممـع األمـم املتحـدة املـشترك، وجممـع اليونيـسيف، ومرفـق            نفسه ويف الوقت   - ٥٢

برنامج األغذية العاملي يف ميناء مقديشو، توفري أمـاكن إقامـة ومكاتـب ملـوظفي األمـم املتحـدة                   
 موظفا من موظفي األمم املتحدة يف مقديشو ويعيـشون فيهـا،            ٦٠ويعمل حاليا حنو    . الوطنيني

  .يبا موظفون دوليون يقيمون يف املطار الدويل لدواعي أمنيةونصف هؤالء تقر
ــادة عــدد         - ٥٣ ــاطق أخــرى لزي ــدوليني إىل من ــوظفني ال ــل امل ــسياسي نق ــب ال وواصــل املكت

ــاك  ــوطنيني هن ، “صــوماليالند”وبــدأت عمليــات النقــل أساســا إىل هرجيــسة يف   . املــوظفني ال
  .“بونتالند”وغاروي يف 

  
  مقديشو وإعادة إعمارهاجهود حتقيق االستقرار يف     

متاشيا مع النهج االستراتيجي الثالثي املسارات املتبـع يف الـسعي إىل حتقيـق األهـداف         و  - ٥٤
 يف جمـال    السياسية واألمنية واإلنـسانية واإلنعاشـية، وبـالنظر إىل املكاسـب الـيت حتققـت مـؤخرا                

إىل حتقيـق االنتعـاش   ، كثّف ممثلـي اخلـاص جهـوده لتنـسيق خطـط األمـم املتحـدة الراميـة              األمن
ويف إطــار هــذا النــهج املتكامــل، جتــري مــشاورات مــع احلكومــة        . واالســتقرار يف مقديــشو 

االحتادية االنتقالية لالتفاق سوية على األولويات اليت من شأهنا أن تعـود بـأكرب قـدر مـن النفـع                    
 مـن املـوارد   وتتواصل اجلهود املبذولة على الصعيد الدويل لتعبئة مـا يلـزم          . على سكان مقديشو  

  .والدعم لتحقيق انتعاش فوري
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وتقــوم األمــم املتحــدة بتــوفري اخلــربة التقنيــة والــدعم املــايل واملــوظفني لــوزارات املاليــة     - ٥٥
التابعــة للحكومــة االحتاديــة ) الــيت تــشمل اآلن الــشؤون اإلنــسانية(واألشــغال العامــة والداخليــة 
 يت وزارتــباكمــم املتحــدة بإصــالح وجتهيــز م وتقــوم وكــاالت األ. االنتقاليــة، وإلدارة بنــادير

  .املاليةوالعدل 
عامــل يف مقديــشو إلصــالح البنيــة  ٢ ٥٠٠وتــوفر األمــم املتحــدة فــرص عمــل لنحــو    - ٥٦

 وأحــد مكاتــب اإلدارة ،التحتيــة األساســية، ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال أحــد املستــشفيات   
. ريبا من هؤالء العمـال هـم مـن النـساء           يف املائة تق   ٤٠ و. األسواق واملدارس والطرق  واحمللية،  

 يف مقديشو لتنفيذ مشاريع إمنائية بالتـشاور        قاطعاتوتقوم األمم املتحدة أيضا بدعم إدارات امل      
  .مع اجملتمعات احمللية

ــة          - ٥٧ ــتدعم احلكوم ــوازم، وس ــدات والل ــدريب واملع ــوفري الت ــم املتحــدة ت وستواصــل األم
يمي أقوى يف مقديشو كـي يتـسىن ضـمان جـودة اخلـدمات               دور تنظ   أداء االحتادية االنتقالية يف  

املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة حمـدودة       هذه  غري أن   . األساسية اليت يقدمها القطاع اخلاص    
  . متويل يتسم باملرونة وسرعة االستجابة االفتقار إىلبسبب

  
  استعراض االستراتيجية املتبعة يف الصومال وهنج األمم املتحدة املنسق  -باء   

ومكتــب للــصومال  التعــاون بــني مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي   التحــسن يفاســتمر  - ٥٨
.  وفريــق األمــم املتحــدة القطــري    يف الــصومالدعم بعثــة االحتــاد األفريقــي  لــاألمــم املتحــدة  

ــه يف كــانون    ــذي قّدمُت ــسمرب / األولواســتجابة للطلــب ال  لوضــع إطــار اســتراتيجي   ٢٠١٠دي
منـسق الـشؤون اإلنـسانية، ومـدير        /متكامل بشأن الصومال، قام ممثلي اخلـاص، واملنـسق املقـيم          

مكتب دعم بعثة االحتاد األفريقي، بوضـع اإلطـار يف صـيغته النهائيـة مـن خـالل عمليـة تـشاور              
إعـداد حتليـل مـشترك للحالـة        وقـاموا ب  .  كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة         نطـاق أعـرض مـن      مع
الصومال، وحتديد رؤية مشتركة لألهداف االستراتيجية الرئيسية اخلمـسة والنتـائج اخلمـس              يف

  .ذات األولوية لتوطيد السالم خالل األشهر االثين عشر املقبلة
ضـمان وجـود اتفـاق واسـع النطـاق علـى        ) أ(: واجملاالت الرئيسية للُنهج املشتركة هي      - ٥٩

ودعم هياكل حوكمـة تعمـل بفعاليـة        ) ب(ي جديد يتمتع بقدر أكرب من الشرعية؛        نظام سياس 
وحتــسني ســالمة اجملتمــع وأمنــه ) ج(أكــرب مبــا حيفــز علــى حتقيــق الــسالم والعدالــة االجتماعيــة؛  

ــذلك يف      يف ــة، وكـ ــة االنتقاليـ ــة االحتاديـ ــسيطرة احلكومـ ــعة لـ ــاطق اخلاضـ ــوماليالند”املنـ  “صـ
ــد” و ــادود “بونتالنــ ــصومال؛     ، ويف جلجــ ــن الــ ــة مــ ــطى اجلنوبيــ ــة الوســ ــدج يف املنطقــ ومــ
ج تراعـي   ومواصلة تقـدمي اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية وتوسـيع نطاقهـا، مـع اتبـاع ُنهُـ                   )د(

ــة يف وضــع         ــة املعني ــسلطات اإلقليمي ــة وال ــة االنتقالي ــة االحتادي ــم احلكوم ــرتاع؛ ودع ظــروف ال
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ــيح حتقيــق منــو    ــة تت  عــادل وتعــاجل األســباب املباشــرة   سياســات واســتراتيجيات اقتــصادية وطني
  .وسيخضع اإلطار االستراتيجي املتكامل للرصد على أساس ربع سنوي. للرتاع

  
  تعزيز العملية السياسية  -جيم   

مع اقتراب هناية الفترة االنتقالية، كثّـف ممثلـي اخلـاص مـشاوراته مـع خمتلـف الـشركاء                   - ٦٠
سـعى إىل التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بـشأن            و. واألطراف املعنيـة بعمليـة الـسالم يف الـصومال         

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        . كيفية إهناء املرحلة االنتقالية وبشأن النظام السياسي املقبل       
وحـثّ  . مقديشو ثالث مرات إلشراك قيادات املؤسسات االحتادية االنتقاليـة        ممثلي اخلاص   زار  

وقــام ممثلــي . فيــذ املهــام االنتقاليــة األساســية القــادة علــى أن يبقــوا متحــدين ويركــزوا علــى تن  
 للتـــشاور “بونتالنـــد ” و“صـــوماليالند”اخلـــاص، منـــذ توليـــه هـــذا املنـــصب، بزيـــارتني إىل  

  .ويعتزم مواصلة زيارة املنطقتني بصفة منتظمة. القيادة مع
تقيـيم اجلهـود    ) S/PRST/2011/6انظـر   (مارس، طلب مين جملـس األمـن        / آذار ١٠ويف    - ٦١

بــذهلا املؤســسات االحتاديــة االنتقاليــة للتوصــل إىل اتفــاق بــشأن ترتيبــات مــا بعــد املرحلــة  الــيت ت
ــدويل    ــشاور مــع اجملتمــع ال ــة، بالت ــة أن جتــري    . االنتقالي ــة االنتقالي وأهــاب باملؤســسات االحتادي

اءة وأكثـــر انفتاحـــا وشـــفافية تـــساعد علـــى توســـيع نطـــاق احلـــوار واملـــشاركة مـــشاورات بّنـــ
وسيواصل ممثلي اخلاص إجـراء مـشاورات هتـدف         . تماشى وروح اتفاق جيبويت   السياسيني مبا ي  

ــة       إإىل  ــة االنتقالي ــا بعــد املرحل ــات م ــد ترتيب ــشأن حتدي ــصوماليني ب ــق يف اآلراء بــني ال جيــاد تواف
  .ومسؤوليات كل طرف من األطراف املعنية دون استثناء

صومال، قــام مكتــب نطــاق أنــشطة التواصــل مــع اجلمــاهري يف الــ عمــال علــى توســيع و  - ٦٢
، بالتعــاون مــع املنظمــة الفنلنديــة للمعونــة الكنــسية واجمللــس  للــصومالاألمــم املتحــدة الــسياسي

األفريقـي للزعمــاء الــدينيني، بعقــد االجتمــاع الثـاين مــع زعمــاء الــصومال الــدينيني والتقليــديني   
ات متكّـن  وأعـرب املـشاركون عـن اسـتيائهم مـن عـدم وجـود آليـ               . فربايـر /جيبويت يف شباط   يف

الــسكان مــن مــساءلة احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة، وعــدم تــوفري اخلــدمات االجتماعيــة علــى    
 آليـة للتـشاور مـع شـيوخ وزعمـاء العـشائر بـشأن عمليـة                 االفتقـار إىل  مستوى اجملتمع احمللـي، و    

ا إىل اعتمــاد واليــة أوســع نطاقــ يف الــصومال ودعــوا بعثــة االحتــاد األفريقــي  . املــصاحلة الوطنيــة
. ويندرج هذا االجتمـاع يف إطـار عمليـة تـشاورية ستـستمر علـى مـدار الـسنة                  . حلماية املدنيني 

مــارس، أوضــح خاللــه /وعقــد موظفــو املكتــب الــسياسي اجتمــاع متابعــة يف مقديــشو يف آذار 
  . رؤيتهم بشأن االجتماعات املقبلة للشيوخ يف الصومالزعماء املنطقة الوسطى اجلنوبية
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س، قام املكتب السياسي برعايـة املـؤمتر األول لألئمـة والزعمـاء الـدينيني               مار/ويف آذار   - ٦٣
وناقش املشاركون جمموعة مـن الـشواغل       . “صوماليالند”من مجيع املناطق، وهو مؤمتر نظمته       

  .املشتركة، من بينها اإلرهاب، وتعزيز الوحدة الوطنية، واملفاهيم والقيم اإلسالمية
  

ــرز صــــوب حت   -دال    ــدم احملــ ــي  التقــ ــاد األفريقــ ــة االحتــ ــل لبعثــ ــشار الكامــ ــق االنتــ   قيــ
  يف الصومال وتعزيزها

ذي طلــب مبوجبــه اجمللــس إىل االحتــاد  الــ) ٢٠١٠ (١٩٦٤عمــال بقــرار جملــس األمــن   - ٦٤
 جنـدي  ٨ ٠٠٠ القوام املأذون به لقوة بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال مـن             األفريقي زيادة 

غنــدا تأكيــد التزامهمــا بنــشر القــوات اإلضــافية   جنــدي، أعــادت بورونــدي وأو١٢ ٠٠٠إىل 
 ١ ٠٠٠وكخطــوة أوىل، نــشرت بورونــدي قــوات إضــافية قوامهــا   . جنــدي ٤ ٠٠٠البالغــة 

 ٩ ٠٠٠، ليـــصل قـــوام البعثـــة إىل حنـــو  ٢٠١١مـــارس /جنـــدي يف األســـبوع األول مـــن آذار
ة بقــوات،  لنــشر الكتائــب اإلضــافية بــني البلــدان املــسامه عــدادويتواصــل التنــسيق واإل. جنــدي

دعم لـ ويف حـني يتـوىل مكتـب األمـم املتحـدة            . ومفوضية االحتاد األفريقي، والشركاء اآلخرين    
مهمة التنسيق امليداين مع البلدان املـسامهة بقـوات والـشركاء    يف الصومال بعثة االحتاد األفريقي  

 مفوضـية   بشأن الدعم املقـدم للبعثـة، فـإن مكتـب األمـم املتحـدة لـدى االحتـاد األفريقـي يـدعم                     
. االحتاد األفريقي يف ختطيط وإدارة عمليات البعثـة، مبـا يف ذلـك مـساعدهتا يف تكـوين القـوات                   

وقد شارك املخططون العسكريون للمكتب يف عدد من الزيـارات وعمليـات التفتـيش الـسابقة           
  .لنشر الوحدات لكفالة إدماج القوات بسالسة ضمن الوحدات املنتشرة

ثة االحتاد األفريقي تقدمي جمموعة من خدمات الدعم اللوجـسيت          ويواصل مكتب دعم بع     -  ٦٥
للبعثة، تشمل اللوازم واملعدات األساسية، واألعمال اهلندسية وأعمال البناء، واخلـدمات الطبيـة،             
ــة،       ــصاالت االســتراتيجية والتكتيكي ــدرات يف جمــال االت ــز الق ــل، وتعزي وخــدمات الطــريان والنق

ؤثر تـ  يف هـذه اخلـدمات،        حيويـة  ري أنـه مـا زالـت هنـاك ثغـرات          غـ . والدعم اإلعالمي، والتدريب  
وميكـن اسـتخدام صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين لـدعم بعثـة االحتـاد           . سلبا على فعالية البعثة   

  .ةيوياألفريقي يف الصومال لتوفري األموال الالزمة لسد هذه الثغرات احل
عثـة االحتـاد األفريقـي علـى مخـسة      وركّزت مشاريع البناء املدعومـة مـن مكتـب دعـم ب          - ٦٦

ــة مواقــع  ــة يف مقديــشوآمن تــشييد الطــرق يف  مــع املكتــب ون املتعاقــدون املقــاولشــرعو. للبعث
 بإصـالحات كـبرية يف أحـد مستـشفيات املـستوى            واالساحلية الرابطة بني املطار واملينـاء، وقـام       

  .الثاين التابعة للبعثة
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ن إقامة تـستجيب ملعـايري العمـل األمنيـة الـدنيا           وجيري العمل على توفري مكاتب وأماك       - ٦٧
املؤقتة للموظفني املدنيني وأفراد الشرطة التابعني للبعثة يف موقع مشترك مع القوة املؤقتـة للبعثـة                

وجيـري تـشييد املقـر الـدائم، الـذي سـيأوي العناصـر الثالثـة للبعثـة، فـضال                    . يف مقر هذه القـوة    
ــدائم واملبــاين املخصــصة    وُيتوقــع اال. مــوظفي األمــم املتحــدة  عــن ــهاء مــن تــشييد املكتــب ال نت

، يف حـني أنـه مـن املقـرر االنتـهاء      ٢٠١١يونيـه  /الجتماعات كبار الشخصيات حبلول حزيـران     
  .٢٠١١سبتمرب /من باقي املرافق حبلول أيلول

وقام مكتب دعم بعثة االحتاد األفريقي، وفقا للوالية املوكلة إليه، بتكثيف وترية دعمـه                - ٦٨
وزاد . فربايـر /لوجسيت خالل اهلجمـات العـسكرية املدعومـة مـن البعثـة، الـيت بـدأت يف شـباط                  ال

املكتــب مــن عمليــات النقــل البحــري للمــواد األساســية والنقــل اجلــوي لالحتياجــات التــشغيلية   
وخـالل هـذه    . ة، إذ قام بتسليم مواد دفاعية إضافية وتسعة أطنان من اإلمـدادات احليويـة             عاجلال

 رحلـة مـن رحـالت اإلعـادة إىل الـوطن واإلجـالء الطـيب والنقـل                  ٥٨م املكتب بتسيري    الفترة، قا 
جـواً  املكتـب    نقَـل    كمـا . من مقديشو إىل كينيا وجيبويت وبوروندي وأوغنـدا وجنـوب أفريقيـا           

  .نقَل رفات القتلى إىل بوروندي وأوغنداو ، فردا من أفراد البعثة املصابني٢٥٨
جمموعـة مـن اإلجـراءات لتقييـد العمليـات         يف الـصومال    فريقـي   واختذت بعثة االحتاد األ     - ٦٩

 سياســتها بــشأن اســتخدام  صــقلالــيت قــد تلحــق ضــررا عــشوائيا باملــدنيني، وذلــك مــن خــالل 
فربايـر، أوفـد االحتـاد األفريقـي فريقـا مـن اخلـرباء الـدوليني إىل                 /ويف شـباط  . النريان غري املباشرة  

لـق بـالنريان غـري املباشـرة، وذلـك هبـدف ختفيـف حـدة         مقديشو لتقييم ممارسات البعثة فيمـا يتع   
الضرر الذي قد تلحقه باملـدنيني وتقـدمي تعويـضات عـن اخلـسائر البـشرية يف صـفوف املـدنيني                     

ــال  ــات القت ــق   . خــالل عملي ــا علــى توصــيات الفري ــة عموم ــيتووافقــت البعث ــز   ال  تقتــضي تعزي
كمـا أن دعـم اجلهـات       . ة للقـوة  القدرات، األمر الذي يستلزم توفري دعـم دويل ومـوارد إضـافي           

املاحنة للنهج الشمويل املقترح لتحسني عمليات البعثة وختفيف الضرر الذي قد يلحق باملـدنيني              
  .ا ضرورياأمريعد 
ــصاالت          - ٧٠ ــال االتـ ــة يف جمـ ــه للبعثـ ــي دعمـ ــاد األفريقـ ــة االحتـ ــم بعثـ ــب دعـ ــّزز مكتـ وعـ

تـــصدي بفعاليـــة للخـــسائر البـــشرية االســـتراتيجية، مبـــا يف ذلـــك اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا البعثـــة لل
وإذاعـة بـار كـوالن، الـيت تبـث براجمهـا علـى مـدار الـساعة يف مقديـشو،                     . صفوف املـدنيني   يف

. واحــدة مــن احملطــات اإلذاعيــة الــثالث األكثــر شــعبية، وفقــا الســتطالعات الــرأي العــام    هــي
قـد وضـع    و. ويوجد فريق دعم إعالمـي بـشكل دائـم يف موقـع مـشترك مـع البعثـة يف مقديـشو                    

ــذ        ــة تنــسيق ملواءمــة ختطــيط وتنفي ــة االحتــاد األفريقــي آلي ــسياسي ومكتــب دعــم بعث املكتــب ال
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ــة       ــشاملة يف جمــال االتــصاالت االســتراتيجية، وذلــك يف إطــار دعــم اجلهــود املبذول األنــشطة ال
  .إلحالل السالم واألمن يف الصومال

ةَ يف تعـــيني مـــوظفني  األمـــم املتحـــدة لـــدى االحتـــاد األفريقـــي البعثـــ وســـاعد مكتـــب  - ٧١
سـتراتيجيتها املتعلقـة باالتـصاالت وتلـك املتعلقـة          ا حتديثوتعزيز مكاتبها اإلعالمية، و    مدنيني،
  .املدنيني حبماية

  
  منية الصومالية ووضع استراتيجية لألمن الوطينتعزيز املؤسسات األ  -هاء   

  السياسات والتنسيق    
ــاير، عقـــدت اللجنـــة / كـــانون الثـــاين٢٠يف   - ٧٢ ــا الـــسابع  ينـ  األمنيـــة املـــشتركة اجتماعهـ
وأوصــت . جيبــويت، واتفقــت علــى أولويــات تطــوير قطــاع األمــن خــالل الفتــرة االنتقاليــة    يف

عتمد يف غـضون    اللجنة األمنية املشتركة مبراجعة خطة األمن الوطين وحتقيق االستقرار، اليت ستُ          
وحتليـل املخـاطر، ويف توصـيات       ومن شأن هذه العملية النظر يف التهديدات احلالية         . ستة أشهر 

وسوف تركز األفرقة العاملة التقنية األربعة التابعة للجنة علـى          . ٢٠١٠تقييم قطاع األمن لعام     
األولويــات، مبــا يف ذلــك حتقيــق العدالــة، واملؤســسات اإلصــالحية، ونــزع الــسالح واالنتعــاش  

جـدول زمـين يـتم االتفـاق     واإلجراءات املتعلقة باأللغام واحلد من العنف املـسلح، علـى أسـاس          
 خــبري أمــين ١٨ فريــق مكــون مــن ، أجــرىويف أوائــل هــذا العــام. عليــه ومعــايري قابلــة للتنفيــذ 

وعسكري صومايل يف الشتات تقييما على مدى شهر لقطاع األمن، بـدعم مـن مكتـب األمـم           
وســوف يــشكل تقريــره أساســا ملراجعــة اخلطــة الوطنيــة لتحقيــق  . املتحــدة الــسياسي للــصومال

  .من واالستقراراأل
  

  جليشا    
يواصل مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال مساعدة احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة              - ٧٣

وتتيح االجتماعات الدوريـة الـيت      . يف تطوير قواهتا املسلحة وفقا ألحكام اتفاق جيبويت للسالم        
عـاون األمـين املـشتركة تقـدمي     يعقدها الفريق العامل العسكري  التقين التابع للجنـة التنـسيق والت      

وقــد انتــهت بعثــة . املــشورة االســتراتيجية، وتــسهيل املــساعدة الدوليــة وتعزيــز شــراكات فعالــة
جمند صومايل يف شهر كـانون       ١ ٠٠٠التدريب التابعة لالحتاد األورويب يف أوغندا من تدريب         

 توجــد حاليــا  مقديــشو، وهــىومت نــشر هــذه القــوات يف وقــت الحــق يف. ٢٠١١ينــاير /الثــاين
خميم اجلزيرة لتلقى تدريبات علـى اإلدمـاج حتـت إشـراف بعثـة املـراقبني العـسكريني التابعـة                      يف

 جمنـــدا ٩٨٦وقـــد بـــدأ تـــدريب الدفعـــة الثانيـــة املكونـــة مـــن . لالحتـــاد األفريقـــي يف الـــصومال
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ة لالحتـاد  وباالنتهاء من تدريب هذه الدفعة الثانية، تكون بعثة التـدريب التابعـ           . فرباير/شباط يف
  . مهمتهاتلمكاألورويب قد أ

ــشر      - ٧٤ ــها يف ن ــويت رغبت ــدت جيب ــد أب ــادة    ٣٠٠وق ــى إع ــصومال عل ــساعدة ال  مــدرب مل
  .من الوطينتشكيل وتدريب مؤسسات قوات األ

ويتم دفع رواتب أفراد اجليش الصومايل بانتظام بفضل التمويل الذي تـوفره الواليـات                - ٧٥
ملعاجلة التغيريات املتكررة يف الرواتـب، قـدمت الواليـات املتحـدة            و. وإيطاليااألمريكية  املتحدة  

ــة        ــات لإلحــصائيات احليوي ــدة بيان ــة يف اســتحداث قاع ــة االنتقالي ــة االحتادي ــساعدة للحكوم امل
  .٢٠١١يناير /شهر كانون الثاين يف
  

  الشرطة    
ة الــشرطة  وذلــك يف أكادمييــ، جمنــدا يف الــشرطة الــصومالية٤٩٩مت االنتــهاء مــن تــدريب   - ٧٦

 ماليــني دوالر ١٠وكــان التــدريب جــزءا مــن مــشروع لبنــاء القــدرات تكلــف  . الوطنيــة جبيبــويت
وشـارك يف التـدريب     . ملساعدة قوة الـشرطة الـصومالية، قـام بـه املكتـب الـسياسي ومولتـه اليابـان                 

سي وقدم مكتب األمم املتحدة الـسيا     . مدربو شرطة من بعثة االحتاد األفريقي والصومال وجيبويت       
  .أيضا معدات اتصال لدعم شبكة االتصاالت الالسلكية التابعة للشرطة الصوماليةيف الصومال 

مـرأة بـني جمنـدي قـوة الـشرطة       ا ٨٣ولتعزيز دور املرأة الـصومالية يف األمـن، كـان مثـة               - ٧٧
وأسـهم التـدريب أيـضا يف رفـع     .  فـردا ٤٩٩الصومالية الذين تلقوا تدريبا يف جيبويت وقـوامهم         

  .ي باملسائل املتعلقة باملرأة يف جمايل السلم واألمنالوع
ويف مقديــشو، واصــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي دعــم تكــاليف تــشغيل مقــر            - ٧٨

ينـاير،  /ويف شهر كـانون الثـاين     . الشرطة، وشعبة التحقيقات اجلنائية، ومثانية مراكز للشرطة هبا       
، ليـسدد متـأخرات الفتـرة       اضابط ٢ ٣٢٢واتب  نتهى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من دفع ر       ا

وســوف يقــوم مكتــب األمــم املتحــدة  . ٢٠٠٩ديــسمرب /ســبتمرب إىل كــانون األول/مــن أيلــول
ينـاير إىل   /، من خالل متويل ياباين، بدفع رواتب الفترة من كـانون الثـاين            يف الصومال السياسي  

 بـشأن آليـة الـدفع املناسـبة،         وينسق املكتب السياسي مع الشركاء الرئيسيني     . ٢٠١٠مايو  /يارأ
  . وما بعده٢٠١٠يونيه /وضمان دفع الرواتب من شهر حزيران

فربايــر، قــدم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي الــدعم لالتفاقيــة الثانيــة  /ويف شــهر شــباط  - ٧٩
ــة يف   ــة     “يالندصــومال”للــشرطة الوطني ــة مــن عملي ــة الثاني ــدء للمرحل ، الــيت أطلقــت إشــارة الب
، قـــدم برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي الـــدعم يف شـــهر “بونتالنـــد”ويف . إصـــالح الـــشرطة
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ــشروع        /آذار ــساعدة يف ال ــسان للم ــوق اإلن ــشرطة وحق ــل حــول إصــالح ال ــة عم ــارس حللق م
  .شرطةيف الإجراء إصالحات  يف
  

  اإلجراءات املتعلقة باأللغام    
ــدات املتفجــرة يف        - ٨٠ ــن املع ــتخلص م ــى ال ــدريب عل ــن الت ــهاء م ــد االنت ــانون  بع  شــهر ك
 رجل شـرطة تـابعني للحكومـة االحتاديـة االنتقاليـة مـن أجـل الـتخلص                  ٥٦يناير، مت نشر    /الثاين

ــشو    ــدات املتفجــرة يف مقدي ــن املع ــات احلــرب      . م ــن خملف ــيم املتفجــرات م ــؤالء بتقي ــوم ه ويق
 واملخزون املكدس يف مراكز الشرطة يف املناطق اليت ميكن الوصول إليها بغيـة إزالـة املتفجـرات                

واســتمر تــدريب مــدريب الكــالب املتخصــصة يف الكــشف عــن املتفجــرات،   . والــتخلص منــها
أفرقـة تـدريب كـالب تابعـة للحكومـة االحتاديـة االنتقاليـة ألول مـرة مـن أجـل تـأمني                        نشر مع

  .أدى الدويل - مداخل مطار عدن
  

  العدالة واملؤسسات اإلصالحية    
تــدريب للقــضاة واملــدعي العــام ومــوظفي دعــم يــوفر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ال  - ٨١

احملكمــة لتعزيــز القــدرات الالزمــة للنظــر يف القــضايا اجلنائيــة اخلطــرية وإصــدار أحكــام بــشأهنا، 
ــنة  مبـــــا ــيا وعـــــضوا يف النيابـــــة  ٤٩، أمت ٢٠١٠ويف عـــــام . يف ذلـــــك قـــــضايا القرصـــ  قاضـــ
بــدأ مخــسة ومثــانون و.  برناجمــا تــدريبيا مدتــه تــسعة أشــهر “بونتالنــد”و “ يالندصــومال” مــن

ووفـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي معـدات            . مـارس /قاضيا التـدريب يف منتـصف شـهر آذار        
مكتبية ونسخا من القوانني حملكمـة اجلنايـات، املكلفـة بـالنظر يف قـضايا القرصـنة، يف بوساسـو                    

تـب  وسـيتم االنتـهاء مـن تـشييد مـبىن حمكمـة اجلنايـات يف هرجيـسا ومك                 . مارس/يف شهر آذار  
  .٢٠١١أبريل /جديد للمدعي العام يف بوراو حبلول شهر نيسان

وتفتقر سجون جنـوب وسـط الـصومال إىل احلـد األدىن مـن املعـايري املطلوبـة مبوجـب                      - ٨٢
ويعــاين ضــباط الــسجون ). ١٩٥٥( قواعــد األمــم املتحــدة الــدنيا النموذجيــة ملعاملــة الــسجناء 

نــسان، وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج، نقــص التــدريب املناســب يف جمــاالت حقــوق اإل مــن
  .واملعايري الدولية املتعلقة مبعاملة اجملرمني

وقـــد شـــرع برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي يف تـــدريب أعـــضاء الـــسلطة القـــضائية    - ٨٣
وقام بشراء معدات للمحاكم إىل جانـب النـصوص      . ٢٠١١أبريل  /مقديشو يف شهر نيسان    يف

  .القانونية األساسية
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  زع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجن    
رغم عدم توفر الظروف املالئمة للقيام بعمليات تسريح ونـزع سـالح وإعـادة إدمـاج                  - ٨٤

شــاملة يف الــصومال حــىت اآلن، ســيكون الفريــق العامــل املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بــرتع    
 التنـسيق    تنـسيقية للجنـة    السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف الصومال بعد تنشيطه مبثابة هيئة         

  . األمين املشتركة، ال سيما فريقه العامل التقين املعين بالتخطيط االستراتيجي والربجمةوالتعاون
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أبلغت احلكومة االحتادية االنتقالية املكتـب الـسياسي            و  - ٨٥

تطلـب  تو.  حمتجزين لـديها      من حركة الشباب كانوا    “هاربا” ٨٠ أهنا تبحث عن حل حلوايل    
وسـتقوم  . سـليم للـسياسات احلكوميـة       اهلاربني هنجا يقوم على األدلـة، فـضال عـن إطـار            سألةم

فرقــة عمــل معنيــة باهلــاربني أنــشأها ممثلــي اخلــاص بتنــسيق الــدعم الــدويل املقــدم للمؤســسات    
حتياجـات امللحـة    اهلـاربني، مـع تلبيـة اال   سألةاالحتادية االنتقالية من أجل وضـع هنـج مناسـب ملـ         

  .لعبء القضايا املبلغ عنها حاليا
  

  األنشطة اإلنسانية واإلنعاشية واإلمنائية  -واو   
  األنشطة اإلنسانية    

بيــد أن التحــديات الــيت . رفعــت الوكــاالت درجــة اســتجابتها ملوجــة اجلفــاف احلاليــة   - ٨٦
يـزال يعرقـل    ود فيهـا ال تعترض الوصول إىل معظم املناطق املتضررة ووجود األمم املتحدة احملد         

. النـاس احتياجـا     يف املائـة مـن أكثـر       ٨٠ حيـث يعـيش      ،ال سيما يف اجلنـوب     جهود االستجابة، 
وقد أجرت وكيلة األمـني العـام للـشؤون اإلنـسانية، فـالريي امـوس، تقييمـا لتلـك التحـديات،                     

ثري وأعربـت عـن قلقهـا مـن تـأ         . ٢٠١١فربايـر   /خالل أول زيارة هلـا للـصومال يف شـهر شـباط           
  .اجلفاف والرتاع واحلاجة إىل تأمني محاية أفضل للمدنيني

 ماليـني دوالر  ٤,٥يناير، خصص الصندوق اإلنساين املـشترك  /ويف شهر كانون الثاين   - ٨٧
إضـافية مـن خـالل الـصندوق          مليـون دوالر   ١٥ومت تـوفري    . للجهود الطارئـة ملواجهـة اجلفـاف      

ــا      واعترافــا منــه بــشدة اجلفــاف، خــصص     . املركــزي ملواجهــة الطــوارئ جيــري صــرفها حالي
  .فرباير/ مليون دوالر للغرض نفسه يف شباط٣٥الصندوق اإلنساين املشترك 

ــعيد البلـــد ككـــل، مت توزيـــع     - ٨٨ ــة    ١٥ ٤٠٠وعلـــى صـ ــواد الغذائيـ طـــن متـــري مـــن املـ
ــاين   يف ــصومال، خــالل شــهري كــانون الث ــاير وشــباط /ال ــر،/ين ــها   فرباي  ٨٤٠ ٠٠٠اســتفاد من

وجبــة يوميــا علــى األشــخاص الــضعفاء  ٨٥ ٠٠٠ مقديــشو، يــتم توزيــع ويف. شــخص شــهريا
وتقـدم  . ٢٠١٠ديـسمرب  /وجبة منـذ شـهر كـانون األول    ٥ ٠٠٠ موقعا، بزيادة قدرها    ١٩ يف

 ٢٠ ٧٠٠ ىلإمراكــز التغذيــة التكميليــة لألطفــال الــذين يعــانون مــن ســوء التغذيــة مــساعدات  
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ركـزا لـصحة األم والطفـل خـدمات ألكثـر      ويقـدم مخـسة عـشر م    . مستفيد شهريا يف هذا البلد    
كمــا مت توزيــع  . شــخص مــن املــشردين داخليــا واملتــضررين مــن اجلفــاف       ٢٩٠ ٠٠٠مــن 
مـارس، يف منـاطق     /فربايـر وآذار  /حقيبة حتمل سلعا غـري غذائيـة خـالل شـهري شـباط             ٨ ٠٠٠

ويـــستفيد أكثـــر . خيمـــة للنـــازحني اجلـــدد ١ ٢٠٠او، ونـــصبت حـــشـــىت مـــن بينـــها بيليـــت 
 مــصدرا مــن مــصادر امليــاه ٢٧٥  معاجلــةمــن املقــيمني واملــشردين داخليــا مــن ٤٨٣ ٠٠٠ مــن

 مركـــزا مـــن مراكـــز صـــحة األم والطفـــل وأكثـــر  ١٧ويف شـــابيل الـــسفلى، يـــوفر . بـــالكلور
مركــزا صــحيا فرعيــا تقــع يف مثــاين منــاطق، اخلــدمات الــصحية اخلاصــة بــاألم والطفــل  ٢٠ مــن

  .ة الذين تضرروا من اجلفاف واملشردين داخليا الرعا-من املزارعني  ١٢٠ ٠٠٠ألكثر من 
مـــــــرأة  ا٢٨٨ ٠٠٠طفـــــــل دون ســـــــن اخلامـــــــسة و  ٤٢١ ٠٠٠وقـــــــد اســـــــتفاد   -  ٨٩
ــومال” يف ــن “يالندصـ ــرب مـ ــا يقـ ــل و  ١٥٠ ٠٠٠ ، ومـ ــرأة يف  ا٩٨ ٣٠٠طفـ ــد”مـ  “بونتالنـ
، مت نـشر أفرقـة لالسـتجابة الـسريعة وإصـالح تـسعة        “يالندصـومال ”ويف  . أيام صـحة الطفـل     من
ــار ــن    آب ــر م ــها أكث ــتفاد من ــابيع، اس ــا إصــالح   . شــخص ٥٧ ٠٠٠ أو ين ــرا ١١وجيــري حالي  بئ

 ٦٥ ٠٠٠، ليـستفيد منـها أكثـر مـن          “بونتالنـد  ”استراتيجية يف املناطق املتضررة من اجلفاف يف      
 شــخص يف مقاطعــة وانــال ويــن مبنطقــة شــابيل الــسفلى  ٩١ ٠٠٠ويــستفيد أكثــر مــن . شــخص

 “بونتالنـد ”ومت توزيع لـوازم تعليميـة يف        . الصابون وصفائح املاء  توزيع أقراص تنقية املياه، و     من
ــر مــن   ــة، حيــث شــكلت الفتيــ   ٢٨ ٠٠٠علــى أكث ــة ٤٠ات تلميــذ يف املــدارس االبتدائي  يف املائ

  .املستفيدين من
  

  اإلنعاش والتنميةأنشطة     
خلـدمات،  يعمل برنامج األمم املتحدة املـشترك املعـين بـاحلكم احمللـي والمركزيـة تقـدمي ا                  -  ٩٠
املؤسسات احلكومية املركزية واحمللية، على حتسني تقـدمي اخلـدمات األساسـية يف مجيـع أحنـاء                   مع

 ربنـامج املـشترك العمـل يف      ال، واصل   ٢٠١١ويف عام   . البالد من خالل هياكل المركزية للحكم     
  .“بونتالند”  مناطق يف٤ و“ يالندصومال ”مناطق يف ٦ مقديشو وحوهلا؛ و منطقة داخل ١٦
 ، تقوم احلكومات احملليـة املـشاركة بتنفيـذ مـشاريع          “بونتالند”و  “ يالندصومال”يف  و  - ٩١

 تركيب نظم املياه، وبناء املرافق الصحية، وبناء أسواق حملية، وإنـشاء مراكـز لتجميـع                من قبيل 
، ميـول صـندوق بنـاء الـسالم     “بونتالنـد ”ويف  . القمامة، وإصـالح الطـرق يف املنـاطق احلـضرية         

  لـشؤون الالجـئني     األمـم املتحـدة    مفوضـية  ينفـذمها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي و           مشروعني
 ماليني دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة لـدعم إصـالح الـشرطة واألمـن العـام،                 ٣بقيمة  

  .واالضطالع بأنشطة هتدف إىل نزع فتيل التوترات وإعادة توطني املشردين داخليا
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، أطلقــت األمــم املتحــدة مبــادرة مــشتركة بــني  ٢٠١١ينــاير /ويف شــهر كــانون الثــاين  - ٩٢
خانات ل سـ   بنـاء   الوكـاالت  عتـزم وت. الوكاالت هتدف إىل إجياد فرص مستدامة لكـسب الـرزق         

، وشــرعت يف عقــد دورات تدريبيــة يف جمــال جتهيــز     “يالندصــومال” يف يف منطقــة توغــدير، 
  .نتاج األعالف يف منطقيت سول وسناجإالعسل و

  
  شؤون اجلنسانيةال  -زاي   

مارس، استضاف املكتب السياسي أول زيارة يقوم هبـا لـنريويب           /يف منتصف شهر آذار     - ٩٣
عـدد  ومتـت مناقـشة     . الوزير اجلديد املعـين بالـشؤون اجلنـسانية يف احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة              

إشـراك مزيـد   اجملاالت اليت ميكن تقدمي الدعم فيها لـوزارة الـشؤون اجلنـسانية، مبـا يف ذلـك               من
وســاطة، ويف أنــشطة التوعيــة واملــصاحلة، ويف مكافحــة الالــسالم وجهــود إقــرار مــن النــساء يف 

العنف اجلنسي املرتبط بالرتاعات، والعنف اجلنسي والقائم على نـوع اجلـنس، ويف املـشاورات               
  .اجلارية ملراجعة الدستور

 املتحـــدة الـــسياسي فربايـــر، أجـــرى مكتـــب األمـــم / شـــباط١٠ إىل ٨ويف الفتـــرة مـــن   -  ٩٤
 بـشأن   ،“صـوماليالند ”مناقشات مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية يف هرجيـسا،          للصومال  

ــسياسة اجلنــسانية الوطنيــة   ــن  . ال ــد معهــد الــسياسات    / آذار١٠إىل  ٥ويف الفتــرة م مــارس، عق
 ١٣٢٥ ومقره هرجيسا، ثالث حلقات عمل بشأن نـشر قـرار جملـس األمـن          ،اجلنسانية واإلمنائية 

ديـسمرب  /، وذلك من خالل توقيع مذكرة تفاهم مع املكتب السياسي يف كانون األول            )٢٠٠٠(
، اســتهدفت املــسؤولني احلكــوميني وممثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة ومنظمــات  ٢٠١٠

 مــشاركا ١٣٣وســوف تــسهم توصــيات  . اجملتمــع املــدين، ومعاهــد البحــوث ووســائل اإلعــالم  
  .“يالندصومال” وضع إطار للتنفيذ يف حضروا حلقات العمل هذه يف

  
  تعبئة املوارد  -خامسا  

ملـــايل لبعثـــة االحتـــاد األفريقـــي وافـــق االحتـــاد األورويب علـــى مواصـــلة تقـــدمي الـــدعم ا   - ٩٥
 مليـون  ٦٥,٩وسيقدم كجزء من االتفـاق  . ٢٠١١الصومال خالل النصف األول من عام        يف

خصـصة لبعثـة االحتـاد األفريقـي        مـوع املبـالغ امل    يورو إضافية لالحتاد األفريقي، وبذلك يـصل جم       
ووافق االحتاد األورويب علـى زيـادة بـدل         . ٢٠٠٧ مليون يورو منذ عام      ٢٠٨الصومال إىل    يف

قــوات بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال إىل مــستويات بــدالت األمــم املتحــدة وأن يواصــل   
  .ف املوظفني والتكاليف التشغيليةتغطية تكالي
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د حصل الصندوق االسـتئماين لبعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال حـىت اآلن علـى                   وق  - ٩٦
وحــصل خــالل الفتــرة .  مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة ٣٨,٣يقــرب مــن  مــا

 مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة مــن اململكــة العربيــة  ٢املــشمولة بــالتقرير علــى 
ر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة مــن الــدامنرك لألغــراض   مليــون دوال١,٨الــسعودية وعلــى 

 مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات  ٣,٨وحــصل كــذلك علــى  ) غــري الفتاكــة (العــسكرية 
وقـد أكـدت اململكـة املتحـدة عزمهـا          . املتحدة من اململكة املتحدة لألغراض العسكرية والطبية      

  .ت الواليات املتحدة بدون حماذير مليون دوالر من دوالرا٢,٥تقدمي تربع إضايف قيمته 
ــدعم املؤســسات         - ٩٧ ــصندوق االســتئماين ل ــالتقرير، حــصل ال ــشمولة ب ــرة امل وخــالل الفت

 مــن دوالرات الواليــات املتحــدة   ماليــني دوالر١٠األمنيــة الــصومالية علــى تــربع ثــان قيمتــه   
بلــغ، وقــدره وع املومــن جممــ. اليابــان يف إطــار دعمهــا املتواصــل لقــوة الــشرطة الــصومالية  مــن
الــصندوق مبلــغ غــري مربــوط قــدره  مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة، لــدى   ٢٢
وقــد تعهــدت اململكــة العربيــة الــسعودية . مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة ٠,٤

  .ر من دوالرات الواليات املتحدةماليني دوال ٦بتربع قدره 
لــدعم مبــادرات الــدول الــيت تكــافح القرصــنة قبالــة   وقــد تلقــى الــصندوق االســتئماين    - ٩٨

، تربعـــات بلـــغ جمموعهـــا ٢٠١٠ينـــاير /ســـواحل الـــصومال، منـــذ تأسيـــسه يف كـــانون الثـــاين
 مـشروعا يبلـغ     ١٢وميّول الـصندوق حاليـا      . مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٦,٢

وقـد شـاركت اإلمـارات      .  مليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة          ٤,٢جمموع كلفتها   
أبريـل، علـى   / نيسان ١٩العربية املتحدة يف استضافة اجتماع جلمع تربعات لدعم الصندوق يف           

  .أبريل يف ديب/ نيسان١٩ و ١٨ومي هامش املؤمتر الدويل املعين بالقرصنة الذي عقد ي
  

  التوصيات/املالحظات  -سادسا  
مساعيها العـسكرية لتوسـيع املنطقـة الـيت         أرحب جبهود احلكومة االحتادية االنتقالية يف         - ٩٩

وقد فتحت احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة   . تسيطر عليها يف مقديشو من أجل تعزيز أمن سكاهنا        
ويف هـذا  . وحلفاؤها جبهات جديدة يف جنوب وسط الصومال وسيطروا على املـدن الرئيـسية      

. لتزامهمــا حنــو الــصومالالــصدد، أشــيد حبكــوميت بورونــدي وأوغنــدا الســتمرار تــضحياهتما وا
 جـادوا بـأرواحهم     نكما أعرب جمددا عن تعازيَّ ألسر الضحايا، مبن فيهم أقربـاء اجلنـود الـذي              

واآلن وقـد بـدأت اخلطـى       . من احلكومة االحتادية االنتقالية وبعثة االحتاد األفريقي إىل الصومال        
حتقـق نتـائج علـى مـسارات        تثبت على مسار األمن، جيب على احلكومة االحتادية االنتقاليـة أن            

  .ليت حتققت بصعوبة واحلفاظ عليهاالسياسة والتنمية، بدعم من شركائها، لتوطيد املكاسب ا
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ولقد وقع الكثري من املدنيني ضحايا يف تبادل إطالق النار، ألن معظـم القتـال جيـري             - ١٠٠
، واحترامهـــا وإين أدعـــو مجيـــع األطـــراف أن تكفـــل محايتـــها للمـــدنيني. يف املراكـــز احلـــضرية

وأديـــن . للمبـــادئ اإلنـــسانية، وأن تـــسمح بإيـــصال املـــساعدات ملـــن حيتاجهـــا دون أي قيـــود 
املتعمـد للمـدنيني كـدروع بـشرية وشـّنها اهلجمـات مـن منـاطق                “ الـشباب ”استخدام حركـة    
وأرحب باخلطوات الـيت تتخـذها بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال لتقليـل          . مأهولة بالسكان 

ية لتعزيـز   وينبغـي أن تـوفر للبعثـة مجيـع املـوارد الـضرور            .  من املدنيني أثناء القتـال     وقوع ضحايا 
  .قدراهتا يف هذا الصدد

ويؤدي اخـتالف املؤسـسات االحتاديـة االنتقاليـة فيمـا بينـها اآلن حـول متديـد الفتـرة             - ١٠١
ــيت تواجه        فهنــاك . هــااالنتقاليــة إىل صــرف االنتبــاه عــن الــضرورة امللّحــة للمهــام املتعــددة ال

توفري اخلـدمات األساسـية، واإلنعـاش وإعـادة اإلعمـار واملعونـة             : احتياجات فورية جيب تلبيتها   
ومــن الــضروري أيــضا اختــاذ إجــراءات فوريــة مــن أجــل حتقيــق االســتقرار يف احلالــة . اإلنــسانية

ات ، مثل تعزيز قدرات الشرطة وإنـشاء خـدم  “الشباب”األمنية يف املناطق املستردة من مجاعة      
ن يـشهدوا   فـشعب الـصومال، وال سـيما آالف املـشردين داخليـا، يـستحقون أ              . إدارية أساسية 

  .حتسنا يف أوضاع حياهتم
 ومثة جمال ثان له أمهية حيوية مماثلة ويتطلب قيادة فعالة يف الـصومال، أال وهـو إجنـاز             - ١٠٢

ستور، الـيت تيـسر املـصاحلة    على رأس هذه املهام عملية وضع الد. املهام االنتقالية ذات األولوية   
فيجب على املؤسسات االحتادية االنتقالية أن تعمل معـا إلجنـاز عمليـة تعـزز               . واحلوار الوطنيني 

ويتـضمن ذلـك   . املصاحلة الوطنية، وتكـون موثوقـة وتوافقيـة وحتظـى بتأييـد أغلبيـة الـصوماليني           
وجيـب إفـساح اجملـال      . شعبيةإشراك مزيد من الصوماليني على املستويات اإلقليميـة واحملليـة والـ           

ضة املسلحة املـستعدة    لكل من يرغب يف االنضمام إىل هذه العملية، مبا يف ذلك مجاعات املعار            
  .لنبذ العنف

وتزداد األوضاع سـوءا باألعمـال   . ويساورين القلق إزاء اجلفاف املتزايد يف الصومال   - ١٠٣
س خيارا سـوى الفـرار مـن بيـوهتم وقـراهم،      ويف أحيان كثرية ال جيد النا  . العدائية اجلارية هناك  

ويــسعى النــداء اإلنــساين للــصومال هلــذا العــام إىل احلــصول علــى  . أو مواجهــة اجملاعــة واملــوت
، سـوى   ٢٠١١بريـل   أ/غري أنـه مل يـتم، حـىت نيـسان         .  مليون دوالر لسد احلاجات امللحة     ٥٢٩

  .متويل ربعها فقط
قـوات إضـافية لبعثـة االحتـاد األفريقـي إىل           ولقد أصـبحت احلاجـة إىل التعجيـل بنـشر             - ١٠٤

ومـن شـأن تقويـة    . الصومال، حسب تفويض جملـس األمـن، ملّحـة أكثـر مـن أي وقـت مـضى             
بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال أن تــساعد احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة يف إدخــال املزيــد   
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. مات لــشعب الــصومالاألراضــي حتــت ســيطرهتا واحملافظــة عليهــا والبــدء يف تقــدمي اخلــد    مــن
ت قـوات بعثـة االحتـاد األفريقـي         وأرحب بقـرار االحتـاد األفريقـي واالحتـاد األورويب رفـع بـدال             

بيد أن القلق يساورين من أن تـستمر ثغـرات   . الصومال إىل مستويات بدالت األمم املتحدة    يف
ملـسامهة يف هــذه  املـوارد يف إحــداث تـأثري ســليب علـى فعاليــة البعثـة ممــا قـد يثــبط عزميـة الــدول ا      

للـدول  ) ٢٠١٠ (١٩٦٤وأعيد تكرار الـدعوة الـيت وجههـا جملـس األمـن يف قرارهـا                . القوات
األعضاء كي تساهم بسخاء وعلى الفـور يف صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين لبعثـة االحتـاد                    

وأشـكر الـدول   . األفريقي يف الصومال بدون حمـاذير، أو تقـدم تربعـات مباشـرة ثنائيـة لـدعمها           
  .ليت استجابت بالفعل هلذه الدعوةاألعضاء واملنظمات اإلقليمية ا

ولقد أصدرُت تعليمات إىل ممثلي اخلاص بالتركيز على املزيد من التطـوير ملؤسـسات                - ١٠٥
وعلـى  . ذلـك أهنـا عنـصر رئيـسي لترسـيخ املكاسـب احملـرزة حـىت اآلن                . قطاع األمن الـصومالية   

  .ت احلكومة االحتادية االنتقاليةيادة والسيطرة لقوااملدى القصري، جيب حتسني هياكل الق
ويعــد تقويــة القطــاع األمــين وســيادة القــانون يف الــصومال أمــرا ضــروريا أيــضا إلجنــاز      - ١٠٦

ولقد دعوُت دوما إىل اتباع هنج متكامل ملكافحة القرصـنة   . اخلطوات األوىل يف مكافحة القرصنة    
  .التطوير قانون، كما يسعى يف الوقت نفسه إىليسعى إىل الردع وحتقيق األمن وسيادة ال

ومن الصعب هزميـة متمـردين جيـري تزويـدهم بـصورة مـستمرة بالـسالح والـذخرية                    - ١٠٧
وأنـا أشـجع الـدول األعـضاء        . لحةوالبضائع من خـارج الـصومال، انتـهاكا حلظـر توريـد األسـ             

وقـد  . “الـشباب ” جملس األمـن علـى اختـاذ مزيـد مـن التـدابري لقطـع خطـوط إمـداد حركـة                   يف
تقدم االحتـاد األفريقـي مبقترحـات يف هـذا الـصدد، مبـا فيهـا خيـار اعتـراض طريـق الـسفن الـيت                          

  .من ميناء كيسمايو“ الشباب”تزود حركة 
ويـــسرين أن اإلطـــار االســـتراتيجي املتكامـــل قـــد أجنـــز وأن مكتـــب األمـــم املتحـــدة    - ١٠٨

ويبقـى  .  يف جمـاالت مواضـيعية حمـددة       السياسي للصومال قـد عـزز تعاونـه مـع الفريـق القطـري             
هديف متمثال يف حتقيق التكامل اهليكلي الكلي جلميع أعضاء أسـرة األمـم املتحـدة يف الـصومال                

ن هـذا التكامـل إىل جملـس األمـن          وأنـوي تقـدمي مقترحـات إضـافية بـشأ         . يف أقرب وقت ممكـن    
  .األشهر القادمة يف

فهـي  . ن املساعدة من شـركائها الـدوليني      وحتتاج الصومال بشكل عاجل إىل مزيد م        - ١٠٩
تواجه مستويات من العنف وظروفا مناخية ضارة وافتقارا إىل األمـن علـى حنـو كفيـل بزعزعـة            

وقــد حققــت بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال واحلكومــة االحتاديــة  . حــىت البلــدان املــستقرة
وعلـى اجملتمـع الـدويل أن حيـافظ         . االنتقالية بعض التقدم، ولكنهما حباجة إىل املزيد مـن الـدعم          

وحتتاج احلكومة االحتادية االنتقالية إىل مـساعدة عاجلـة مـن أجـل      . على تعهداته يف هذا الشأن    



S/2011/277  
 

11-30410 27 
 

فــإذا دّعمنــا املكاســب العــسكرية،  . حتقيــق االســتقرار يف مقديــشو وإنعاشــها وإعــادة إعمارهــا 
وضـع الـصومال علـى مـسار     وقدمنا اإلغاثة اإلنسانية وحققنـا التقـدم الـسياسي، سـنتمكن مـن          

أما إذا فشلنا، فإننا جنازف بتعاظم األزمة اإلنـسانية، وتـدهور احلالـة             . زيادة االستقرار والسالم  
  .واالستقرار على الصعيد اإلقليمياألمنية، وبتهديد أكرب للسالم 

ــدفع قــضية     وأخــريا، أ  - ١١٠ ــه والتزامــه ب عــرب عــن تقــديري العميــق ملمثلــي اخلــاص لتفاني
كما أشيد بالرجال والنساء الـذين خيـدمون األمـم    .  واملصاحلة الوطنية قدما يف الصومال     السالم

  . الصلة ويعملون يف ظل ظروف صعبةاملتحدة واملنظمات األخرى ذات
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	تقرير الأمين العام عن الصومال
	أولا - مقدمة
	1 - يُقدَّم هذا التقرير عملاً ببياني رئيس مجلس الأمن المؤرخين 31 تشرين لأول/أكتوبر 2001 (S/PRST/2001/30) و 10 آذار/مارس 2011 (S/PRST/2011/6) وقرارات مجلس الأمن 1863 (2009) و 1872 (2009) و 1910 (2010)، ووفقاً لما هو محدد في الفقرة 20 من القرار 1964 (2010) التي طلب فيها المجلس مني أن أقدم تقريراً عن جميع جوانب القرار كل أربعة أشهر. ويعرض هذا التقرير معلومات مستكملة بشأن التطورات الرئيسية في الصومال منذ تقريري المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2010 (S/2010/675) حتى 15 نيسان/أبريل 2011 ويقيِّم الحالة السياسية والأمنية وحالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية، فضلاً عن التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتعلقة بالصومال. ويغطي التقرير أيضا الأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فضلا عن التطورات في أنشطة مكافحة القرصنة بعد تقريري المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (S/2010/556).
	ثانيا - التطورات الرئيسية في الصومال
	2 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شنت الحكومة الاتحادية الانتقالية وحلفاؤها، بدعم من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، هجوما كبيرا في مقديشو ومناطق في جنوب وسط الصومال ونجحت في أن تكسب أرضا من حركة الشباب. وازدادت المشاورات المتعلقة بسبل إنهاء الفترة الانتقالية، بينما تواصلت الخلافات الدائرة داخل المؤسسات الاتحادية الانتقالية. وأدى الجفاف والعمليات الأمنية المستمرة إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا.
	ألف - التطورات السياسية
	3 - تسارعت وتيرة المشاورات المتعلقة بالنظام السياسي الذي سيعقب انتهاء الفترة الانتقالية في آب/أغسطس 2011. وعقب قرار الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الذي صدر في 30 كانون الثاني/يناير 2011 داعيا الى ”الحاجة الملحة لتمديد“ فترة ولاية البرلمان، قرر البرلمان الاتحادي الانتقالي في 4 شباط/فبراير تمديد فترة ولايته لمدة ثلاث سنوات. وفي 27 آذار/ مارس، أعلن مجلس وزراء الحكومة الاتحادية الانتقالية اعتزامه تمديد فترة ولايته الفعلية لمدة سنة واحدة، حتى آب/أغسطس 2012.
	4 - وأدى قرار البرلمان الاتحادي الانتقالي إلى وقوع خلاف بين الرئيس الشيخ شريف شيخ أحمد ورئيس البرلمان الاتحادي الانتقالي، شريف حسن شيخ عدن. ورفض الرئيس، مستندا إلى حكم في الدستور الصومالي لعام 1960، التوقيع على مشروع قانون التمديد بحجة أن القرار اتخذ دون إجراء المشاورات المناسبة. وأصر رئيس البرلمان على أن الرئيس ملزم بالتوقيع على مشروع القانون طالما أن الاقتراح تم تمريره بأغلبية الثلثين، وفقا للميثاق الاتحادي الانتقالي.
	5 - وتشمل شروط التمديد حسبما صدرت، إدخال إصلاحات، من بينها: جعل البرلمان أكثر فعالية ؛ الانتهاء من عملية وضع الدستور، وإجراء انتخابات للرئيس ورئيس البرلمان قبل نهاية الفترة الانتقالية. غير أن الرئيس ذكر أنه لا بد أيضا من تمديد فترة ولاية الحكومة الاتحادية الانتقالية لتمكينها من إنجاز المهام الانتقالية الرئيسية، لا سيما عملية وضع الدستور وإحلال الاستقرار في الوضع الأمني في البلد.
	6 - وقد أثار قرار البرلمان الاتحادي الانتقالي تمديد فترة ولايته أيضا رد فعل سلبي من مختلف الشركاء، فضلا عن خروج مظاهرة صغيرة في مقديشو. وفي 5 شباط/فبراير، أدانت ”بونتلاند“ القرار، قائلة إنه قد يمنع البلاد من الانتقال بنجاح إلى ما بعد المرحلة الانتقالية. ووصف الشركاء والأطراف المعنية الدولية تمديد فترة ولاية البرلمان الاتحادي الانتقالي بأنه إجراء من جانب واحد، وقالوا إن القرار اتخذ دون إجراء المشاورات والإصلاحات اللازمة. ويرأس ممثلي الخاص للصومال، السيد أوغسطين ماهيغا، المناقشات التي تجرى مع المؤسسات الاتحادية الانتقالية، والأطراف المعنية الإقليمية والشركاء الدوليين بشأن ترتيبات إنهاء المرحلة الانتقالية. وعملا على تيسير الحوار والتوصل إلى توافق في الآراء بين الصوماليين، دعا الممثل الخاص إلى عقد اجتماع تشاوري ويسر عقده في نيروبي يومي 12 و 13 نيسان/أبريل، حضره رئيس البرلمان الاتحادي الانتقالي، ورؤساء الإدارات الإقليمية في ”بونتلاند“ وغالغودود ومودوغ، وقادة أهل السنة والجماعة، وأعضاء في المجتمع الدولي.
	7 - وقامت الحكومة الاتحادية الانتقالية في كانون الثاني/يناير بتنقيح خريطة الطريق التي وضعتها وأعدت خطة عمل وزارية، وبرنامج عمل للمائة يوم الأولى من ولايتها. بيد أن رئيس الوزراء محمد عبد الله محمد، أشار في خطابه الذي ألقاه أمام مجلس الأمن في 10 آذار/مارس، إلى أن حكومته تغير المشهد السياسي في الصومال. وقال إن الحكومة الاتحادية الانتقالية قامت بتحصيل إيرادات أكبر في ميناء مقديشو ومطارها؛ وأنشأت فرقة عمل لمكافحة الفساد؛ وتوسعت في تقديم الخدمات العامة، بما فيها تحسين السلامة العامة، وتقديم خدمات صحية جديدة أو تحسينها، والمدارس، وخدمات إضاءة الشوارع وجمع القمامة. وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى إنجازات الحكومة الاتحادية الانتقالية في تسوية النزاع بين عشيرتي سعد (هابرغدير) وعمر محمود (ماجرتين) في المناطق الشمالية من جنوب وسط الصومال و ”بونتلاند“. وذكر أن العمليات الأمنية المشتركة التي تجري حاليا مع أهل السنة والجماعة أظهرت أن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية الانتقالية وأهل السنة والجماعة يجري تنفيذه.
	8 - وفي خطوة مفاجئة، قام الرئيس شريف بإقالة قادة الجيش والشرطة والاستخبارات وخدمات السجون في 7 آذار/مارس. واتهم الرئيس القادة بأنهم فاسدون وقال إن ثمة حاجة لترشيد عمليات الأجهزة الأمنية. وتم تعيين قادة جدد في 29 آذار/مارس.
	9 - وساءت العلاقات بين الحكومة الاتحادية الانتقالية و ”بونتلاند“ بعد أن قطعت الأخيرة العلاقات في 16 كانون الثاني/يناير ومنعت القيادة السياسية للحكومة الاتحادية الانتقالية وموظفي الخدمة المدنية فيها من دخول إقليم ”بونتلاند“ في 23 كانون الثاني/يناير. واتهمت ”بونتلاند“ الحكومة الاتحادية الانتقالية بعدم التشاور معها على نحو سليم وعرقلة مشاركتها في اجتماع كان قد خطط له مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال في جيبوتي. واتهمت ”بونتلاند“ كذلك الحكومة الاتحادية الانتقالية بعدم الالتزام باتفاق غالكاكيوالذي أبرم في آب/أغسطس 2009، وبأنها لم تخصص ”لبونتلاند“ أموال التنمية التي تلقتها.
	10 - وقد استمر ”بونتلاند“ و ”أرض الصومال“ كلاهما في تعزيز تقديم الخدمات لسكان كل منهما. وتصاعدت حدة التوتر بين المنطقتين نتيجة القتال الدائر بين قوات ”صوماليلاند“ والميليشيات التي تنتمي إلى سول سناج - كاين، والتي قيل إنها مدعومة من قبل ”بونتلاند“ المجاورة.
	باء - الحالة الأمنية
	11 - بدأ هجوم عسكري كبير ضد حركة الشباب في 19 شباط / فبراير. وفي مقديشو، حققت قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية، تدعمها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، مكاسب كبيرة على الأرض، كما أنها تواصل تحقيقها رغم تكرار الهجمات المضادة. ودمرت شبكة من الأنفاق والخنادق التي تستخدمها حركة الشباب. وأفادت الأنباء بوقوع خسائر كبيرة في الأرواح في الجانبين.
	12 - وقد ركز الهجوم الذي شنته أهل السنة والجماعة وغيرها من الجماعات المتحالفة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية ضد حركة الشباب في جنوب وسط الصومال على المناطق الحدودية بين إثيوبيا وكينيا والصومال. و تركزت الأعمال العدائية في مناطق غيدو وباي وباكول، وكان النزاع المسلح أكثر انتشارا في بولا حاوا، وبدرجة أقل، على مقربة من بيليتوين ودولو. ومن المتوقع أن تندلع اشتباكات في مدن استراتيجية رئيسية أخرى بمنطقة هيران. ويواصل أهل السنة والجماعة اتخاذ موقف دفاعي في دوشاماريب، مع الاستمرار أيضا في توفير الضمانات الأمنية للأمم المتحدة وشركائها في الأنشطة الإنسانية من أجل الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
	13 - وقد سيطرت القوات المتحالفة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية على مدينة دوبلي القريبة من الحدود الكينية، في 3 نيسان/أبريل. وتردد أن حركة الشباب نقلت معظم قواتها من الحدود الكينية الصومالية لتعزيز دفاعها عن ميناء كيسمايو.
	14 - وتشير التقارير التي تفيد بوقوع خسائر فادحة في الأرواح وتكثيف جهود التجنيد في صفوف حركة الشباب، إلى أن قدرات المجموعة ربما تكون قد انخفضت بسبب تعرضها للاستنزاف. ولا تزال حركة الشباب تتلقى أسلحة وذخيرة من خلال الموانئ الصومالية الجنوبية، وتحصل على موارد مالية عن طريق الابتزاز، والصادرات غير المشروعة وفرض الضرائب.
	15 - وفي شباط/فبراير، انفجرت سيارة مفخخة بجهاز تفجير يدوي الصنع أمام منشأة لتدريب قوات الشرطة تابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية في مقديشو، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، من بينهم مدنيون. وفي 21 شباط/فبراير، شنت حركة الشباب هجوما انتحاريا باستخدام سيارة ملغومة على معسكر للشرطة في منطقة حمر جباب. وقتل أحد عشر شخصا، من بينهم رجال شرطة ومدنيون، كما أصيب 40 آخرون بجروح.
	16 - وأدت الخلافات حول موارد المياه في منطقة بوهودل المتنازع عليها إلى اندلاع القتال في أواخر شباط/فبراير بين جيش ”صوماليلاند“ وميليشيات سول - سناج - كاين، وأفادت التقارير بأن هذه المليشيات تدعمها قوات ”بونتلاند“. وقد تحقق وقف مبدئي لإطلاق النار منذ شهر آذار/مارس، ساعد عليه انسحاب ”بونتلاند“ وتدابير بناء السلام التي اتخذتها ”صوماليلاند“. ومع ذلك، لا تزال بوهودل منطقة عسكرية ويمكن أن يستأنف النزاع مع تزايد المنافسة على موارد المياه والمراعي في المناطق المتضررة من الجفاف.
	جيم - القرصنة
	17 - تزايدت هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وابتداء من 15 نيسان/أبريل 2011، شن القراصنة 113 هجمة. وتشير التقارير الواردة من المنظمة البحرية الدولية إلى أن عدد المحتجزين في الصومال، منذ 15 نيسان/أبريل، بلغ 550 شخصا و 26 سفينة. وما زال مستوى العنف المستخدم من قبل القراصنة فضلا عن نطاقه الجغرافي يتزايد باطراد.
	18 - وفي 10 كانون الثاني/يناير، قدم مستشاري الخاص المعني بالمسائل القانونية المتعلقة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، السيد جاك لانغ، بعد انتهاء ولايته، تقريره (S/2011/30). وقد سلط فيه الضوء على الحاجة الملحة إلى إنشاء قدرة قضائية فعالة للمحاكمات المتعلقة بالقرصنة في الصومال، واقترح إنشاء محكمة صومالية إضافية خارج الصومال. وأوصى أيضا بأن تنظر الصومال في مراجعة تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالمناطق البحرية بل وتحديثها، إذا لزم الأمر، بمساعدة الأمم المتحدة.
	19 - وفي 3 شباط/فبراير 2011، حضرت تدشين المنظمة البحرية الدولية لموضوع يوم الملاحة البحرية العالمي لعام 2011: ”القرصنة: تنسيق الاستجابة“، في لندن.
	20 - وفي 16 شباط/فبراير، حشدت الأمم المتحدة في لندن، بدعم من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ممثلين رفيعي المستوى للحكومة الانتقالية، و ”بونتلاند“، و ”صوماليلاند“ وجنوب وسط الصومال لعقد اجتماع بشأن القرصنة، في إطار ”عملية كمبالا“. وكان آخر اجتماع من هذا القبيل قد عقد في نيسان/أبريل 2010. والتزم ممثلو الأطراف المختلفة بمواصلة تبادل وجهات النظر على نحو منتظم في إطار عملية كمبالا خلال العام الحالي.
	21 - ويتتبع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ما يقرب من 940 شخصا صوماليا تم احتجازهم للمحاكمة بتهم تتعلق بالقرصنة في 17 بلدا، معظمهم ألقى القبض عليه العام الماضي. واستمرت كينيا وسيشيل في استقبال مشتبه بهم في قضايا تتعلق بالقرصنة لمحاكمتهم. ومن بين الخطوات الهامة التي اتخذت نحو إعادة السجناء الصوماليين إلى بلدهم، توقيع اتفاق لنقل السجناء بين سيشل و ”بونتلاند“في آذار/مارس، بدعم من الحكومة الاتحادية الانتقالية وتيسير من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويشكل هذا الاتفاق وعمل مكتب الأمم المتحدة المتعلق بالسجون في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ خطوة هامة نحو إعادة السجناء الصوماليين إلى بلدهم.
	22 - وفي 28 آذار/مارس، سلّم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سجنا إلى ”صوماليلاند“ في هرجيسا يحتجز قراصنة أدانتهم المحاكم في ”صوماليلاند“، بالإضافة إلى مجرمين آخرين. ويفي السجن بالمعايير الدولية الدنيا، وتبلغ قدرته الاستيعابية 465 شخصا، وتم تجديده بتكلفة بلغت 1.5 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، بتمويل جزئي من الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال.
	23 - وعقد فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال اجتماعه العام الثامن في نيويورك في 21 آذار/مارس 2011، برئاسة تركيا. وشدد الفريق على الحاجة إلى ما يلي، ضمن جملة أمور أخرى: (أ) اتباع نهج شامل لمكافحة القرصنة، من خلال بذل جهود في البر و البحر؛ (ب) اتباع نهج متعددة لمحاكمة وسجن القراصنة، وقادتهم ومموليهم؛ (ج) حشد مزيد من الموارد، لا سيما من خلال المساهمات في الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول بشأن القرصنة قبالة سواحل الصومال؛ (د) قيام أصحاب السفن ومشغليها بتنفيذ أفضل الممارسات الإدارية التي طورها قطاع النقل البحري؛ (هـ) استمرار وجود استجابة عسكرية قوية؛ و (و) قيام الصومال نفسها بدور حاسم في هذه الجهود، وإصدار السلطات الصومالية وتنفيذها لتشريعات مكافحة القرصنة.
	دال - الحالة الإنسانية
	24 - بلغ عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية ودعم سبل الرزق في الصومال 2.4 مليون شخص، وهي زيادة نسبتها 20 في المائة مقارنة بالأشهر الستة السابقة. وتأثر الصوماليون سلباً باستمرار انعدام الأمن المدني، والتشرد، وانعدام الأمن الغذائي. وأظهرت الدراسات الاستقصائية التغذوية التي أجريت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً مطرداً في المعدلات الإجمالية لسوء التغذية الحاد، لا سيما في جنوب وسط الصومال، وارتفاع هذه المعدلات من 17.9 إلى 25 في المائة في منطقة جيدو ومن 25 إلى 30 في المائة في منطقة جوبا في أقل من ستة أشهر. ويعاني طفل من كل أربعة في جنوب الصومال من سوء التغذية بشكل حاد.
	25 - وشكل الجفاف والنزاع الأسباب الرئيسية لوقوع حالات تشريد جديدة. فقد شرد نحو 000 55 شخص بسبب الجفاف منذ كانون الأول/ديسمبر 2010. ويتوجه الكثيرون إلى المناطق الحضرية بحثاً عن المساعدة. وأدى تفاقم انعدام الأمن في العديد من أنحاء جنوب وسط الصومال أثناء الفترة المشمولة بالتقرير إلى المزيد من حالات التشريد. وأسفر القتال في بولا حاوا عن نزوح السكان إلى إثيوبيا وكينيا، وإن كان معظمهم قد عاد إلى بولا حاوا وقت إعداد هذا التقرير.
	26 - وفي مقديشو، شرد نحو 000 16 شخص في أول شهرين من السنة بسبب ضراوة المعارك. وتم تأكيد وقوع إصابتين بالكوليرا في مقديشو في آذار/مارس.
	27 - ويؤدي احتدام النزاع في جنوب وسط الصومال إلى تفاقم المعاناة التي يسببها عدم هطول أمطار كافية أثناء الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر (أمطار الشتاء). ومن المتوقع أن تكون مستويات هبوط الأمطار هزيلة في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيه (أمطار الصيف) بما قد يسفر عن المزيد من تدهور الأمن الغذائي، لا سيما في جنوب وسط الصومال.
	هاء - حقوق الإنسان وحماية المدنيين
	28 - وفقاً لما أفادت به مصادر المستشفيات في مقديشو، قتل 62 شخصاً وأصيب 232 آخرون خلال الأسبوعين الأولين من الهجوم الذي حصل في شباط/فبراير. ولا تتيح المعلومات المتوافرة في معظم الأحيان توجيه الاتهام بشكل نهائي إلى أي من الطرفين. وأفادت الأنباء بأن حركة الشباب قد شنت هجمات متعمدة وعشوائية على المدنيين، بما في ذلك عن طريق القصف، في انتهاك للقانون الإنساني. وأدى ضعف القيادة والسيطرة على قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية، وهشاشة دمج الميليشيات والفصائل العشائرية إلى سلسلة من الأحداث أسفرت عن حدوث خسائر بشرية في صفوف المدنيين. وقتل 16 شخصاً على الأقل أثناء تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية في كانون الثاني/يناير. وأعربت الحكومة علناً عن أسفها لهذا الحادث واعتقلت خمسة أشخاص.
	29 - ولم تشهد حالة حقوق الإنسان تحسناً في المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب. وتلقى مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال تقارير عن ست حالات إعدام دون محاكمة على الأقل، معظمها بسبب صلات مزعومة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية. وتلقى هذا المكتب أيضاً ادعاءات عن وقوع حالات تعذيب وضروب أخرى من العقوبات اللاإنسانية، بما في ذلك ثلاث عمليات بتر للأطراف وخمس حالات تعرض فيها أشخاص للجلد.
	30 - وقد يسرت الأمم المتحدة تقديم المساعدة إلى السلطات الصومالية بشأن إعداد التقرير الوطني الذي تقدمه إلى الاستعراض الدوري الشامل. ونظمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال أيضاً، بالتعاون مع جيبوتي وإيطاليا، حلقة عمل عن الاستعراض الدوري الشامل من 15 إلى 17 شباط/فبراير 2011 في جيبوتي، حضرها سبعة وزراء في الحكومة الاتحادية الانتقالية.
	31 - وركزت لجنة حقوق الإنسان في ”صوماليلاند“ على الشكاوى الواردة بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. وفي ”بونتلاند“، تحسنت العلاقات بين وسائط الإعلام والإدارة عقب الإفراج عن صحفيين مسجونين. غير أن أكثر من 250 شخصاً، أغلبهم من الرجال المشردين داخلياً من جنوب وسط الصومال، ألقي عليهم القبض في بوساسو منذ كانون الثاني/يناير، أو اعتقلوا عند نقاط التفتيش في غاروي وأحضروا إلى غالكاسيو بهدف الحيلولة دون تسلل حركة الشباب إلى المنطقة.
	32 - ووردت تقارير مهمة عن وقوع أعمال العنف الجنسي في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وهي أعمال تعترف هاتان المنطقتان بأنها إجرامية. وأفيد عن وقوع نحو 140 حادثة في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى بداية آذار/مارس، شملت 99 حالة اغتصاب. وجرت معاينة معظم هذه الحالات من خلال نظام القانون العرفي. وقد تؤدي التسويات التي يتم التوصل إليها خارج إطار المحكمة إما إلى زواج الضحية بالمعتدي عليها أو إلى عزلها عن المجتمع. والتقى الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، خلال الزيارة التي قام بها إلى ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ في شهر شباط/فبراير، بالمنظمات النسائية والناجيات من هذا العنف. وأشارت المنظمات والناجيات إلى أن النظام العرفي لا يكفل إنصاف الضحايا على النحو السليم مع أنه يسهم في كفالة إقرار السلام بين العشائر.
	واو - حماية الأطفال
	33 - لا يزال انتشار تجنيد الأطفال واستخدامهم بصورة منتظمة في النزاع المسلح الدائر في جنوب وسط الصومال مدعاة للقلق الشديد. وتكتسب أنماط تجنيد الأطفال طابعاً أكثر عدوانية إلى حد كبير من جانب حركة الشباب. ووقت إعداد هذا التقرير، أفادت الأنباء عن احتجاز 80 منشقاً من حركة الشباب، نصفهم من الأطفال، في منطقة ”تجميع“ تابعة للحكومة بمقديشو. وسمح لبعثة قامت بها فرقة العمل المعنية بالمنشقين إلى مقديشو في الفترة من 19 إلى 26 آذار/مارس بالاجتماع بهؤلاء المنشقين. وتسعى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) للحصول على دعم الحكومة من أجل السماح بوصول الشركاء في مجال حماية الأطفال لكفالة تلبية الاحتياجات الإنسانية واستيفاء المعايير الدولية الأساسية للحماية، بما في ذلك الفصل الفوري للأطفال عن الراشدين.
	34 - ونتيجة للأعمال العدائية، أفيد عن مقتل 8 أطفال وتشويه 69 طفلاً، معظمهم في مقديشو. وأفيد أيضاً عن وقوع ثلاث وخمسين حالة اغتصاب وعنف جنسي ضد الأطفال، أغلبهم في ”صوماليلاند“ حيث تزيد القدرة على رصد هذه الحالات والوصول إليها.
	35 - وفي متابعة للزيارة التي قامت بها ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة إلى الصومال وكينيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، جرى تعيين وزير دولة منسقاً لحماية الأطفال وحقوق الإنسان في 18 كانون الأول/ديسمبر 2010. غير أن الأطفال لا يزالون في عداد قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية والمليشيات الحليفة لها. ويتخذ مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال تدابير لبناء قدرته على حماية الأطفال، تشمل، فيما تشمل، مساعدة الحكومة الاتحادية الانتقالية على وضع معايير الفرز وإجراءاته لتقدير سن المجندين.
	ثالثاً - أنشطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
	ألف - الدعم الدولي
	36 - أيد مؤتمر الاتحاد الأفريقي، خلال دورته العادية السادسة عشرة التي عقدت في 30 و 31 كانون الثاني/يناير 2011، القرار الصادر عن الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بشأن الصومال والمتعلق بضرورة تمديد ولاية البرلمان الاتحادي الانتقالي. وكرر مؤتمر الاتحاد الأفريقي دعوته إلى مجلس الأمن لتوفير المزيد من الدعم إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والاضطلاع بمسؤولياته الكاملة إزاء الصومال، بما في ذلك توفير التمويل عن طريق الأنصبة المقررة للأمم المتحدة من أجل دفع بدلات القوات وسداد تكاليف المعدات المملوكة للوحدات. وعلاوة على ذلك، دعا هذا المؤتمر الأمم المتحدة إلى نشر عملية تخلف بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وإلى تقديم الدعم لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في الصومال على المدى الطويل.
	37 - وفي 31 كانون الثاني/يناير، قمت، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، جان بينغ، بعقد اجتماع رفيع المستوى بشأن الصومال في أديس أبابا. وترأس هذا الاجتماع رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ميليس زيناوي. وأكد المشاركون من جديد على ضرورة إنجاز مهام الانتقال المتبقية، مع مراعاة الموعد النهائي، وهو 20 آب/ أغسطس 2011. وذكر رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية أنه يجب الحفاظ على المكاسب التي تحققت من عملية السلام وأنه ينبغي أن تظل المؤسسات الانتقالية قائمة بعد آب/أغسطس 2011. ودعا المشاركون إلى الوحدة والتلاحم بين المؤسسات الاتحادية الانتقالية من أجل توسيع نطاق التوعية والمصالحة السياسية للحكومة الاتحادية الانتقالية وإنجاز المهام الانتقالية، لا سيما عملية وضع الدستور. ودعوا أيضاً إلى زيادة المساعدة الدولية وتنسيق الدعم المقدم إلى الحكومة الاتحادية الانتقالية، وتعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وزيادة إمكانية إيصال المعونة الإنسانية.
	38 - ونظمت المملكة المتحدة مؤتمراً بشأن الصومال في ولتون بارك في الفترة من 6 إلى 9 شباط/فبراير. وناقش المشاركون في هذا المؤتمر، الذي حضره ممثلي الخاص، سبل إنهاء المرحلة الانتقالية في الصومال. وطغى على المناقشات القرار الذي اتخذه البرلمان الاتحادي الانتقالي مؤخراً بتمديد ولايته. ووافق المشاركون على ضرورة سيطرة الصوماليين على العملية الانتقالية وقيادتها، مع استمرار دعم المجتمع الدولي.
	39 - ووقع كل من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال على استراتيجية إقليمية مشتركة في 23 شباط/فبراير. وتحدد هذه الاستراتيجية المسائل والتحديات السياسية والأمنية والإنسانية، وكذلك المؤسسية والمالية المشتركة التي تؤثر في عملية السلام الصومالية وإدارة المرحلة الانتقالية. وقد أعدَّت هذه الاستراتيجية لتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين المؤسسات الثلاث وكذلك مع المجتمع الدولي والشركاء الآخرين.
	40 - وفي 10 آذار/مارس، كرر الممثل الخاص للصومال لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الطلبات التي وجهتها منظمته إلى مجلس الأمن، بما فيها منح الإذن بإجراء عمليات الردع البحري والمراقبة الجوية منعاً لدخول مقاتلين أجانب إلى الصومال وإيصال الذخائر والمعدات إلى الجماعات المسلحة.
	41 - وفي 21 آذار/مارس، وافق مجلس خارجية الاتحاد الأوروبي على أن يكون الدعم للمؤسسات الاتحادية الانتقالية مستقبلاً، بما في ذلك دفع مرتبات لأعضاء البرلمان، مشروطاً بإحراز التقدم في مجال الإصلاح وأداء المهام الانتقالية. وأكد المجلس أنه على استعداد للمساهمة في تنفيذ برنامج إصلاحي متفق عليه للمؤسسات الاتحادية الانتقالية على أساس مقاييس متفق عليها واضحة مع جدول زمني للتنفيذ. وأشار أيضا إلى أنه يسعي إلى تعزيز الدعم لمناطق الصومال الملتزمة بالسلام والاستقرار والديمقراطية.
	باء - عملية وضع الدستور
	42 - واصلت الأمم المتحدة دعم المساعي التي تبذلها الصومال من أجل وضع دستور جديد. وفي الأشهر القليلة الماضية، أجرى مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال مشاورات مع المؤسسات الاتحادية الانتقالية، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والاتحاد الأفريقي، والشركاء الدوليين للاتفاق على خريطة طريق من أجل وضع اللمسات الأخيرة في مشروع الدستور. ودارت هذه المناقشات إلى حد كبير حول تحديد المسائل ذات الأولوية والمسائل الخلافية للتشاور بشأنها مع الشعب الصومالي، وطرائق إقرار مشروع الدستور وخطة التنفيذ.
	43 - وتم الاتفاق على خريطة طريق سياسية تبين الخطوات العامة لمختلف عناصر هذه العملية. وتحدد هذه الخريطة ثلاث ركائز لنجاح إنجاز مشروع الدستور. وتتمثل الركيزة الأولى في مشاركة القيادات السياسية للبلد وانخراطها ودعمها النشطين على الصعيدين الوطني والإقليمي. وتتمثل الركيزة الثانية في قيادة الشعب الصومالي لهذه العملية. ويجب أن تتمخض عملية وضع الدستور عن دستور يؤيده الصوماليون ويعبر عن تطلعاتهم ويعكس آراءهم. أما الركيزة الثالثة فهي مواصلة الالتزام بعملية السلام. وتقوم عملية وضع الدستور الصومالي أساساً على المصالحة وبناء السلام وبناء الأمة. ويجب أن تقوم هذه العملية بمصالحة الصوماليين وتوحيدهم في سبيل قضية مشتركة.
	جيم - الجزاءات المستهدفة
	44 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اجتمعت لجنة مجلس الأمن المنشـأة عملاً بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا في 9 شباط/فبراير وفي 11 آذار/مارس 2011.
	45 - وخلال الاجتماع الذي عقد في 9 شباط/فبراير، عرض منسق فريق الرصد المعني الصومال وإريتريا إحاطة منتصف المدة التي قدمها الفريق إلى اللجنة، عملاً بالفقرة 6 (ي) من القرار 1916 (2010)، والتي ركزت على مجموعة من التهديدات للسلام والاستقرار، وكذلك على مواصلة انتهاكات الحظر الشامل والكامل لتوريد الأسلحة. وأشار إلى أن حركة الشباب تحولت إلى كيان علني وقائم بذاته إلى حد كبير، يحصل على إيرادات كبيرة من فرض الرسوم، ولا سيما في ميناء كيسمايو. وأبلغ اللجنة أن الفريق قد لاحظ أيضاً بقلق تزايد أنشطة شركات الأمن الخاصة في انتهاك حظر توريد الأسلحة.
	46 - وفي 11 آذار/مارس، استمعت اللجنة إلى إحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن التقرير الثالث الذي يقدمه منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية من أجل الصومال كل 120 يوما (S/2011/125)، عملاً بالفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 1916 (2010). وشدد منسق الشؤون الإنسانية في تقريره على أن استمرار حالة الطوارئ الإنسانية المعقدة في الصومال قد تفاقم بسبب حدة القتال وطول أمده، وانعدام الأمن المدني، ومواصلة تشريد السكان، وانعدام الأمن الغذائي بسبب شح الأمطار.
	47 - وقدم رئيس اللجنة التقرير الذي يقدمه كل 120 يوماً، عملاً بالفقرة 11 (ز) من القرار 1844 (2008)، إلى مجلس الأمن في 15 آذار/مارس 2011. وفي 17 آذار/مارس 2011، اتخذ مجلس الأمن القرار 1972 (2011) الذي يمدد بموجبه ”المساعدة الإنسانية الاستثنائية“ الواردة في الفقرة 5 من القرار 1916 (2010) لستة عشر شهراً.
	رابعا - تنفيذ القرار 1964 (2010)
	ألف - إنشاء وجود للأمم المتحدة في الصومال مع وجود غير ملموس في مقديشو
	48 - ما زالت الحالة الأمنية العامة في مقديشو غير مستقرة وعدائية، وتؤثر بذلك على السير الآمن لعمليات الأمم المتحدة. ففي الفترة المشمولة بالتقرير، تواصل قصف المدينة بقذائف الهاون والمدفعية؛ وانفجار الأجهزة المتفجرة المرتجلة الموضوعة على جانب الطريق أو المحمولة على مركبات أو التي يحملها مفجرون انتحاريون؛ وتواصلت الاشتباكات المسلحة؛ والهجمات بالقنابل اليدوية والهجمات من بُعد. ولا يزال هناك خطر كبير جدا يحدق بالبعثات داخل مقديشو، ولا سيما خارج منطقة مطار عدن - عدي الدولي. غير أن المكاسب الإقليمية الأخيرة التي حققتها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والحكومة الاتحادية الانتقالية حدّت بدرجة كبيرة من احتمال تعرض المطار والمناطق المتاخمة له لنيران غير مباشرة وهجمات بقذائف الهاون.
	49 - وانفجرت ثلاثة من الأجهزة المتفجرة المرتجلة واكتُشفت عدة أجهزة أخرى في مقديشو في أوائل عام 2011. وزادت الهجمات بالقنابل اليدوية ضد الحكومة الاتحادية الانتقالية والمرافق التي تشغلها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. ونتيجة لذلك، لا تزال العمليات الإنسانية في مقديشو مقتصرة على الأنشطة الأساسية لإنقاذ الحياة.
	50 - وفي 4 نيسان/أبريل 2011، وجّه إلي رئيس الوزراء محمد رسالة بشأن وجود الأمم المتحدة في الصومال. وحثّ على نقل مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها إلى الصومال في غضون 90 يوما للمساعدة في دعم الحكومة الاتحادية الانتقالية. واستجابة لهذه الدعوة، التقى ممثلي الخاص برئيس الوزراء، وأعرب عن التزام الأمم المتحدة بتعزيز وجودها في البلد، وبخاصة في مقديشو، بمجرد أن تسمح بذلك ظروف الأمن والسلامة. ويرابط حاليا 850 موظفا من موظفي الأمم المتحدة في الصومال، بما في ذلك العاصمة.
	51 - وفي الوقت نفسه، أُحرز تقدم كبير في إنشاء وجود غير ملموس للأمم المتحدة في مقديشو منذ كانون الأول/ديسمبر 2010. ووافقت إدارة شؤون السلامة والأمن على أماكن إقامة إضافية تستجيب لمعايير السلامة المطلوبة، داخل المنطقة الخاضعة لحماية بعثة الاتحاد الأفريقي في المطار الدولي. وفي كانون الثاني/يناير، رُفع الحد الأقصى لموظفي الأمم المتحدة الدوليين المأذون به في مقديشو من 14 إلى 52 موظفا. وتحتفظ حاليا دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وإدارة شؤون السلامة والأمن، ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال بموظفين دوليين يعملون بالتناوب، وعادة ما يتراوح عددهم في المتوسط بين 24 و 28 موظفا في اليوم.
	52 - وفي الوقت نفسه، يواصل مجمع الأمم المتحدة المشترك، ومجمع اليونيسيف، ومرفق برنامج الأغذية العالمي في ميناء مقديشو، توفير أماكن إقامة ومكاتب لموظفي الأمم المتحدة الوطنيين. ويعمل حاليا نحو 60 موظفا من موظفي الأمم المتحدة في مقديشو ويعيشون فيها، ونصف هؤلاء تقريبا موظفون دوليون يقيمون في المطار الدولي لدواعي أمنية.
	53 - وواصل المكتب السياسي نقل الموظفين الدوليين إلى مناطق أخرى لزيادة عدد الموظفين الوطنيين هناك. وبدأت عمليات النقل أساسا إلى هرجيسة في ”صوماليلاند“، وغاروي في ”بونتلاند“.
	جهود تحقيق الاستقرار في مقديشو وإعادة إعمارها

	54 - وتماشيا مع النهج الاستراتيجي الثلاثي المسارات المتبع في السعي إلى تحقيق الأهداف السياسية والأمنية والإنسانية والإنعاشية، وبالنظر إلى المكاسب التي تحققت مؤخرا في مجال الأمن، كثّف ممثلي الخاص جهوده لتنسيق خطط الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق الانتعاش والاستقرار في مقديشو. وفي إطار هذا النهج المتكامل، تجري مشاورات مع الحكومة الاتحادية الانتقالية للاتفاق سوية على الأولويات التي من شأنها أن تعود بأكبر قدر من النفع على سكان مقديشو. وتتواصل الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لتعبئة ما يلزم من الموارد والدعم لتحقيق انتعاش فوري.
	55 - وتقوم الأمم المتحدة بتوفير الخبرة التقنية والدعم المالي والموظفين لوزارات المالية والأشغال العامة والداخلية (التي تشمل الآن الشؤون الإنسانية) التابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية، ولإدارة بنادير. وتقوم وكالات الأمم المتحدة بإصلاح وتجهيز مكاتب وزارتي العدل والمالية.
	56 - وتوفر الأمم المتحدة فرص عمل لنحو 500 2 عامل في مقديشو لإصلاح البنية التحتية الأساسية، ومن ذلك على سبيل المثال أحد المستشفيات، وأحد مكاتب الإدارة المحلية، والأسواق والمدارس والطرق. و 40 في المائة تقريبا من هؤلاء العمال هم من النساء. وتقوم الأمم المتحدة أيضا بدعم إدارات المقاطعات في مقديشو لتنفيذ مشاريع إنمائية بالتشاور مع المجتمعات المحلية.
	57 - وستواصل الأمم المتحدة توفير التدريب والمعدات واللوازم، وستدعم الحكومة الاتحادية الانتقالية في أداء دور تنظيمي أقوى في مقديشو كي يتسنى ضمان جودة الخدمات الأساسية التي يقدمها القطاع الخاص. غير أن هذه المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة محدودة بسبب الافتقار إلى تمويل يتسم بالمرونة وسرعة الاستجابة.
	باء - استعراض الاستراتيجية المتبعة في الصومال ونهج الأمم المتحدة المنسق
	58 - استمر التحسن في التعاون بين مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وفريق الأمم المتحدة القطري. واستجابة للطلب الذي قدّمتُه في كانون الأول/ديسمبر 2010 لوضع إطار استراتيجي متكامل بشأن الصومال، قام ممثلي الخاص، والمنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، ومدير مكتب دعم بعثة الاتحاد الأفريقي، بوضع الإطار في صيغته النهائية من خلال عملية تشاور مع نطاق أعرض من كيانات منظومة الأمم المتحدة. وقاموا بإعداد تحليل مشترك للحالة في الصومال، وتحديد رؤية مشتركة للأهداف الاستراتيجية الرئيسية الخمسة والنتائج الخمس ذات الأولوية لتوطيد السلام خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
	59 - والمجالات الرئيسية للنُهج المشتركة هي: (أ) ضمان وجود اتفاق واسع النطاق على نظام سياسي جديد يتمتع بقدر أكبر من الشرعية؛ (ب) ودعم هياكل حوكمة تعمل بفعالية أكبر بما يحفز على تحقيق السلام والعدالة الاجتماعية؛ (ج) وتحسين سلامة المجتمع وأمنه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية الانتقالية، وكذلك في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“، وفي جلجادود ومدج في المنطقة الوسطى الجنوبية من الصومال؛ (د) ومواصلة تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية وتوسيع نطاقها، مع اتباع نُهُج تراعي ظروف النزاع؛ ودعم الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية المعنية في وضع سياسات واستراتيجيات اقتصادية وطنية تتيح تحقيق نمو عادل وتعالج الأسباب المباشرة للنزاع. وسيخضع الإطار الاستراتيجي المتكامل للرصد على أساس ربع سنوي.
	جيم - تعزيز العملية السياسية
	60 - مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية، كثّف ممثلي الخاص مشاوراته مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية بعملية السلام في الصومال. وسعى إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن كيفية إنهاء المرحلة الانتقالية وبشأن النظام السياسي المقبل. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، زار ممثلي الخاص مقديشو ثلاث مرات لإشراك قيادات المؤسسات الاتحادية الانتقالية. وحثّ القادة على أن يبقوا متحدين ويركزوا على تنفيذ المهام الانتقالية الأساسية. وقام ممثلي الخاص، منذ توليه هذا المنصب، بزيارتين إلى ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ للتشاور مع القيادة. ويعتزم مواصلة زيارة المنطقتين بصفة منتظمة.
	61 - وفي 10 آذار/مارس، طلب مني مجلس الأمن (انظر S/PRST/2011/6) تقييم الجهود التي تبذلها المؤسسات الاتحادية الانتقالية للتوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات ما بعد المرحلة الانتقالية، بالتشاور مع المجتمع الدولي. وأهاب بالمؤسسات الاتحادية الانتقالية أن تجري مشاورات بنّاءة وأكثر انفتاحا وشفافية تساعد على توسيع نطاق الحوار والمشاركة السياسيين بما يتماشى وروح اتفاق جيبوتي. وسيواصل ممثلي الخاص إجراء مشاورات تهدف إلى إيجاد توافق في الآراء بين الصوماليين بشأن تحديد ترتيبات ما بعد المرحلة الانتقالية ومسؤوليات كل طرف من الأطراف المعنية دون استثناء.
	62 - وعملا على توسيع نطاق أنشطة التواصل مع الجماهير في الصومال، قام مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، بالتعاون مع المنظمة الفنلندية للمعونة الكنسية والمجلس الأفريقي للزعماء الدينيين، بعقد الاجتماع الثاني مع زعماء الصومال الدينيين والتقليديين في جيبوتي في شباط/فبراير. وأعرب المشاركون عن استيائهم من عدم وجود آليات تمكّن السكان من مساءلة الحكومة الاتحادية الانتقالية، وعدم توفير الخدمات الاجتماعية على مستوى المجتمع المحلي، والافتقار إلى آلية للتشاور مع شيوخ وزعماء العشائر بشأن عملية المصالحة الوطنية. ودعوا بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى اعتماد ولاية أوسع نطاقا لحماية المدنيين. ويندرج هذا الاجتماع في إطار عملية تشاورية ستستمر على مدار السنة. وعقد موظفو المكتب السياسي اجتماع متابعة في مقديشو في آذار/مارس، أوضح خلاله زعماء المنطقة الوسطى الجنوبية في الصومال رؤيتهم بشأن الاجتماعات المقبلة للشيوخ.
	63 - وفي آذار/مارس، قام المكتب السياسي برعاية المؤتمر الأول للأئمة والزعماء الدينيين من جميع المناطق، وهو مؤتمر نظمته ”صوماليلاند“. وناقش المشاركون مجموعة من الشواغل المشتركة، من بينها الإرهاب، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمفاهيم والقيم الإسلامية.
	دال - التقدم المحرز صوب تحقيق الانتشار الكامل لبعثة الاتحاد الأفريقيفي الصومال وتعزيزها
	64 - عملا بقرار مجلس الأمن 1964 (2010) الذي طلب بموجبه المجلس إلى الاتحاد الأفريقي زيادة القوام المأذون به لقوة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال من 000 8 جندي إلى 000 12 جندي، أعادت بوروندي وأوغندا تأكيد التزامهما بنشر القوات الإضافية البالغة 000 4 جندي. وكخطوة أولى، نشرت بوروندي قوات إضافية قوامها 000 1 جندي في الأسبوع الأول من آذار/مارس 2011، ليصل قوام البعثة إلى نحو 000 9 جندي. ويتواصل التنسيق والإعداد لنشر الكتائب الإضافية بين البلدان المساهمة بقوات، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والشركاء الآخرين. وفي حين يتولى مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال مهمة التنسيق الميداني مع البلدان المساهمة بقوات والشركاء بشأن الدعم المقدم للبعثة، فإن مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي يدعم مفوضية الاتحاد الأفريقي في تخطيط وإدارة عمليات البعثة، بما في ذلك مساعدتها في تكوين القوات. وقد شارك المخططون العسكريون للمكتب في عدد من الزيارات وعمليات التفتيش السابقة لنشر الوحدات لكفالة إدماج القوات بسلاسة ضمن الوحدات المنتشرة.
	65 - ويواصل مكتب دعم بعثة الاتحاد الأفريقي تقديم مجموعة من خدمات الدعم اللوجستي للبعثة، تشمل اللوازم والمعدات الأساسية، والأعمال الهندسية وأعمال البناء، والخدمات الطبية، وخدمات الطيران والنقل، وتعزيز القدرات في مجال الاتصالات الاستراتيجية والتكتيكية، والدعم الإعلامي، والتدريب. غير أنه ما زالت هناك ثغرات حيوية في هذه الخدمات، تؤثر سلبا على فعالية البعثة. ويمكن استخدام صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لتوفير الأموال اللازمة لسد هذه الثغرات الحيوية.
	66 - وركّزت مشاريع البناء المدعومة من مكتب دعم بعثة الاتحاد الأفريقي على خمسة مواقع آمنة للبعثة في مقديشو. وشرع المقاولون المتعاقدون مع المكتب في تشييد الطرق الساحلية الرابطة بين المطار والميناء، وقاموا بإصلاحات كبيرة في أحد مستشفيات المستوى الثاني التابعة للبعثة.
	67 - ويجري العمل على توفير مكاتب وأماكن إقامة تستجيب لمعايير العمل الأمنية الدنيا المؤقتة للموظفين المدنيين وأفراد الشرطة التابعين للبعثة في موقع مشترك مع القوة المؤقتة للبعثة في مقر هذه القوة. ويجري تشييد المقر الدائم، الذي سيأوي العناصر الثلاثة للبعثة، فضلا عن موظفي الأمم المتحدة. ويُتوقع الانتهاء من تشييد المكتب الدائم والمباني المخصصة لاجتماعات كبار الشخصيات بحلول حزيران/يونيه 2011، في حين أنه من المقرر الانتهاء من باقي المرافق بحلول أيلول/سبتمبر 2011.
	68 - وقام مكتب دعم بعثة الاتحاد الأفريقي، وفقا للولاية الموكلة إليه، بتكثيف وتيرة دعمه اللوجستي خلال الهجمات العسكرية المدعومة من البعثة، التي بدأت في شباط/فبراير. وزاد المكتب من عمليات النقل البحري للمواد الأساسية والنقل الجوي للاحتياجات التشغيلية العاجلة، إذ قام بتسليم مواد دفاعية إضافية وتسعة أطنان من الإمدادات الحيوية. وخلال هذه الفترة، قام المكتب بتسيير 58 رحلة من رحلات الإعادة إلى الوطن والإجلاء الطبي والنقل من مقديشو إلى كينيا وجيبوتي وبوروندي وأوغندا وجنوب أفريقيا. كما نقَل المكتب جواً 258 فردا من أفراد البعثة المصابين، ونقَل رفات القتلى إلى بوروندي وأوغندا.
	69 - واتخذت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال مجموعة من الإجراءات لتقييد العمليات التي قد تلحق ضررا عشوائيا بالمدنيين، وذلك من خلال صقل سياستها بشأن استخدام النيران غير المباشرة. وفي شباط/فبراير، أوفد الاتحاد الأفريقي فريقا من الخبراء الدوليين إلى مقديشو لتقييم ممارسات البعثة فيما يتعلق بالنيران غير المباشرة، وذلك بهدف تخفيف حدة الضرر الذي قد تلحقه بالمدنيين وتقديم تعويضات عن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين خلال عمليات القتال. ووافقت البعثة عموما على توصيات الفريق التي تقتضي تعزيز القدرات، الأمر الذي يستلزم توفير دعم دولي وموارد إضافية للقوة. كما أن دعم الجهات المانحة للنهج الشمولي المقترح لتحسين عمليات البعثة وتخفيف الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين يعد أمرا ضروريا.
	70 - وعزّز مكتب دعم بعثة الاتحاد الأفريقي دعمه للبعثة في مجال الاتصالات الاستراتيجية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها البعثة للتصدي بفعالية للخسائر البشرية في صفوف المدنيين. وإذاعة بار كولان، التي تبث برامجها على مدار الساعة في مقديشو، هي واحدة من المحطات الإذاعية الثلاث الأكثر شعبية، وفقا لاستطلاعات الرأي العام. ويوجد فريق دعم إعلامي بشكل دائم في موقع مشترك مع البعثة في مقديشو. وقد وضع المكتب السياسي ومكتب دعم بعثة الاتحاد الأفريقي آلية تنسيق لمواءمة تخطيط وتنفيذ الأنشطة الشاملة في مجال الاتصالات الاستراتيجية، وذلك في إطار دعم الجهود المبذولة لإحلال السلام والأمن في الصومال.
	71 - وساعد مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي البعثةَ في تعيين موظفين مدنيين، وتعزيز مكاتبها الإعلامية، وتحديث استراتيجيتها المتعلقة بالاتصالات وتلك المتعلقة بحماية المدنيين.
	هاء - تعزيز المؤسسات الأمنية الصومالية ووضع استراتيجية للأمن الوطني
	السياسات والتنسيق

	72 - في 20 كانون الثاني/يناير، عقدت اللجنة الأمنية المشتركة اجتماعها السابع في جيبوتي، واتفقت على أولويات تطوير قطاع الأمن خلال الفترة الانتقالية. وأوصت اللجنة الأمنية المشتركة بمراجعة خطة الأمن الوطني وتحقيق الاستقرار، التي ستُعتمد في غضون ستة أشهر. ومن شأن هذه العملية النظر في التهديدات الحالية وتحليل المخاطر، وفي توصيات تقييم قطاع الأمن لعام 2010. وسوف تركز الأفرقة العاملة التقنية الأربعة التابعة للجنة على الأولويات، بما في ذلك تحقيق العدالة، والمؤسسات الإصلاحية، ونزع السلاح والانتعاش والإجراءات المتعلقة بالألغام والحد من العنف المسلح، على أساس جدول زمني يتم الاتفاق عليه ومعايير قابلة للتنفيذ. وفي أوائل هذا العام، أجرى فريق مكون من 18 خبير أمني وعسكري صومالي في الشتات تقييما على مدى شهر لقطاع الأمن، بدعم من مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال. وسوف يشكل تقريره أساسا لمراجعة الخطة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار.
	الجيش

	73 - يواصل مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال مساعدة الحكومة الاتحادية الانتقالية في تطوير قواتها المسلحة وفقا لأحكام اتفاق جيبوتي للسلام. وتتيح الاجتماعات الدورية التي يعقدها الفريق العامل العسكري  التقني التابع للجنة التنسيق والتعاون الأمني المشتركة تقديم المشورة الاستراتيجية، وتسهيل المساعدة الدولية وتعزيز شراكات فعالة. وقد انتهت بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في أوغندا من تدريب 000 1 مجند صومالي في شهر كانون الثاني/يناير 2011. وتم نشر هذه القوات في وقت لاحق في مقديشو، وهى توجد حاليا في مخيم الجزيرة لتلقى تدريبات على الإدماج تحت إشراف بعثة المراقبين العسكريين التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. وقد بدأ تدريب الدفعة الثانية المكونة من 986 مجندا في شباط/فبراير. وبالانتهاء من تدريب هذه الدفعة الثانية، تكون بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي قد أكملت مهمتها.
	74 - وقد أبدت جيبوتي رغبتها في نشر 300 مدرب لمساعدة الصومال على إعادة تشكيل وتدريب مؤسسات قوات الأمن الوطني.
	75 - ويتم دفع رواتب أفراد الجيش الصومالي بانتظام بفضل التمويل الذي توفره الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا. ولمعالجة التغييرات المتكررة في الرواتب، قدمت الولايات المتحدة المساعدة للحكومة الاتحادية الانتقالية في استحداث قاعدة بيانات للإحصائيات الحيوية في شهر كانون الثاني/يناير 2011.
	الشرطة

	76 - تم الانتهاء من تدريب 499 مجندا في الشرطة الصومالية، وذلك في أكاديمية الشرطة الوطنية بجيبوتي. وكان التدريب جزءا من مشروع لبناء القدرات تكلف 10 ملايين دولار لمساعدة قوة الشرطة الصومالية، قام به المكتب السياسي ومولته اليابان. وشارك في التدريب مدربو شرطة من بعثة الاتحاد الأفريقي والصومال وجيبوتي. وقدم مكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال أيضا معدات اتصال لدعم شبكة الاتصالات اللاسلكية التابعة للشرطة الصومالية.
	77 - ولتعزيز دور المرأة الصومالية في الأمن، كان ثمة 83 امرأة بين مجندي قوة الشرطة الصومالية الذين تلقوا تدريبا في جيبوتي وقوامهم 499 فردا. وأسهم التدريب أيضا في رفع الوعي بالمسائل المتعلقة بالمرأة في مجالي السلم والأمن.
	78 - وفي مقديشو، واصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم تكاليف تشغيل مقر الشرطة، وشعبة التحقيقات الجنائية، وثمانية مراكز للشرطة بها. وفي شهر كانون الثاني/يناير، انتهى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من دفع رواتب 322 2 ضابطا، ليسدد متأخرات الفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2009. وسوف يقوم مكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال، من خلال تمويل ياباني، بدفع رواتب الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2010. وينسق المكتب السياسي مع الشركاء الرئيسيين بشأن آلية الدفع المناسبة، وضمان دفع الرواتب من شهر حزيران/يونيه 2010 وما بعده.
	79 - وفي شهر شباط/فبراير، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم للاتفاقية الثانية للشرطة الوطنية في ”صوماليلاند“، التي أطلقت إشارة البدء للمرحلة الثانية من عملية إصلاح الشرطة. وفي ”بونتلاند“، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم في شهر آذار/مارس لحلقة عمل حول إصلاح الشرطة وحقوق الإنسان للمساعدة في الشروع في إجراء إصلاحات في الشرطة.
	الإجراءات المتعلقة بالألغام

	80 - بعد الانتهاء من التدريب على التخلص من المعدات المتفجرة في شهر كانون الثاني/يناير، تم نشر 56 رجل شرطة تابعين للحكومة الاتحادية الانتقالية من أجل التخلص من المعدات المتفجرة في مقديشو. ويقوم هؤلاء بتقييم المتفجرات من مخلفات الحرب والمخزون المكدس في مراكز الشرطة في المناطق التي يمكن الوصول إليها بغية إزالة المتفجرات والتخلص منها. واستمر تدريب مدربي الكلاب المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، مع نشر أفرقة تدريب كلاب تابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية لأول مرة من أجل تأمين مداخل مطار عدن - أدى الدولي.
	العدالة والمؤسسات الإصلاحية

	81 - يوفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التدريب للقضاة والمدعي العام وموظفي دعم المحكمة لتعزيز القدرات اللازمة للنظر في القضايا الجنائية الخطيرة وإصدار أحكام بشأنها، بما في ذلك قضايا القرصنة. وفي عام 2010، أتم 49 قاضيا وعضوا في النيابة من ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ برنامجا تدريبيا مدته تسعة أشهر. وبدأ خمسة وثمانون قاضيا التدريب في منتصف شهر آذار/مارس. ووفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معدات مكتبية ونسخا من القوانين لمحكمة الجنايات، المكلفة بالنظر في قضايا القرصنة، في بوساسو في شهر آذار/مارس. وسيتم الانتهاء من تشييد مبنى محكمة الجنايات في هرجيسا ومكتب جديد للمدعي العام في بوراو بحلول شهر نيسان/أبريل 2011.
	82 - وتفتقر سجون جنوب وسط الصومال إلى الحد الأدنى من المعايير المطلوبة بموجب قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء (1955). ويعاني ضباط السجون من نقص التدريب المناسب في مجالات حقوق الإنسان، وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، والمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة المجرمين.
	83 - وقد شرع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تدريب أعضاء السلطة القضائية في مقديشو في شهر نيسان/أبريل 2011. وقام بشراء معدات للمحاكم إلى جانب النصوص القانونية الأساسية.
	نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

	84 - رغم عدم توفر الظروف الملائمة للقيام بعمليات تسريح ونزع سلاح وإعادة إدماج شاملة في الصومال حتى الآن، سيكون الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في الصومال بعد تنشيطه بمثابة هيئة تنسيقية للجنة التنسيق والتعاون الأمني المشتركة، لا سيما فريقه العامل التقني المعني بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة.
	85 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أبلغت الحكومة الاتحادية الانتقالية المكتب السياسي أنها تبحث عن حل لحوالي 80 ”هاربا“ من حركة الشباب كانوا محتجزين لديها . وتتطلب مسألة الهاربين نهجا يقوم على الأدلة، فضلا عن إطار سليم للسياسات الحكومية. وستقوم فرقة عمل معنية بالهاربين أنشأها ممثلي الخاص بتنسيق الدعم الدولي المقدم للمؤسسات الاتحادية الانتقالية من أجل وضع نهج مناسب لمسألة الهاربين، مع تلبية الاحتياجات الملحة لعبء القضايا المبلغ عنها حاليا.
	واو - الأنشطة الإنسانية والإنعاشية والإنمائية
	الأنشطة الإنسانية

	86 - رفعت الوكالات درجة استجابتها لموجة الجفاف الحالية. بيد أن التحديات التي تعترض الوصول إلى معظم المناطق المتضررة ووجود الأمم المتحدة المحدود فيها لا يزال يعرقل جهود الاستجابة، لا سيما في الجنوب، حيث يعيش 80 في المائة من أكثر الناس احتياجا. وقد أجرت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، فاليري اموس، تقييما لتلك التحديات، خلال أول زيارة لها للصومال في شهر شباط/فبراير 2011. وأعربت عن قلقها من تأثير الجفاف والنزاع والحاجة إلى تأمين حماية أفضل للمدنيين.
	87 - وفي شهر كانون الثاني/يناير، خصص الصندوق الإنساني المشترك 4.5 ملايين دولار للجهود الطارئة لمواجهة الجفاف. وتم توفير 15 مليون دولار إضافية من خلال الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ يجري صرفها حاليا. واعترافا منه بشدة الجفاف، خصص الصندوق الإنساني المشترك 35 مليون دولار للغرض نفسه في شباط/فبراير.
	88 - وعلى صعيد البلد ككل، تم توزيع 400 15 طن متري من المواد الغذائية في الصومال، خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، استفاد منها 000 840 شخص شهريا. وفي مقديشو، يتم توزيع 000 85 وجبة يوميا على الأشخاص الضعفاء في 19 موقعا، بزيادة قدرها 000 5 وجبة منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2010. وتقدم مراكز التغذية التكميلية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية مساعدات إلى 700 20 مستفيد شهريا في هذا البلد. ويقدم خمسة عشر مركزا لصحة الأم والطفل خدمات لأكثر من 000 290 شخص من المشردين داخليا والمتضررين من الجفاف. كما تم توزيع 000 8 حقيبة تحمل سلعا غير غذائية خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس، في مناطق شتى من بينها بيليت حاو، ونصبت 200 1 خيمة للنازحين الجدد. ويستفيد أكثر من 000 483 من المقيمين والمشردين داخليا من معالجة 275 مصدرا من مصادر المياه بالكلور. وفي شابيل السفلى، يوفر 17 مركزا من مراكز صحة الأم والطفل وأكثر من 20 مركزا صحيا فرعيا تقع في ثماني مناطق، الخدمات الصحية الخاصة بالأم والطفل لأكثر من 000 120 من المزارعين - الرعاة الذين تضرروا من الجفاف والمشردين داخليا.
	89 - وقد استفاد 000 421 طفل دون سن الخامسة و 000 288 امرأة في ”صوماليلاند“، وما يقرب من 000 150 طفل و 300 98 امرأة في ”بونتلاند“ من أيام صحة الطفل. وفي ”صوماليلاند“، تم نشر أفرقة للاستجابة السريعة وإصلاح تسعة آبار أو ينابيع، استفاد منها أكثر من 000 57 شخص. ويجري حاليا إصلاح 11 بئرا استراتيجية في المناطق المتضررة من الجفاف في ”بونتلاند“، ليستفيد منها أكثر من 000 65 شخص. ويستفيد أكثر من 000 91 شخص في مقاطعة وانلا وين بمنطقة شابيل السفلى من توزيع أقراص تنقية المياه، والصابون وصفائح الماء. وتم توزيع لوازم تعليمية في ”بونتلاند“ على أكثر من 000 28 تلميذ في المدارس الابتدائية، حيث شكلت الفتيات 40 في المائة من المستفيدين.
	أنشطة الإنعاش والتنمية

	90 - يعمل برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالحكم المحلي ولامركزية تقديم الخدمات، مع المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية، على تحسين تقديم الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد من خلال هياكل لامركزية للحكم. وفي عام 2011، واصل البرنامج المشترك العمل في 16 منطقة داخل مقديشو وحولها؛ و 6 مناطق في ”صوماليلاند“ و 4 مناطق في ”بونتلاند“.
	91 - وفي ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“، تقوم الحكومات المحلية المشاركة بتنفيذ مشاريع من قبيل تركيب نظم المياه، وبناء المرافق الصحية، وبناء أسواق محلية، وإنشاء مراكز لتجميع القمامة، وإصلاح الطرق في المناطق الحضرية. وفي ”بونتلاند“، يمول صندوق بناء السلام مشروعين ينفذهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 3 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة لدعم إصلاح الشرطة والأمن العام، والاضطلاع بأنشطة تهدف إلى نزع فتيل التوترات وإعادة توطين المشردين داخليا.
	92 - وفي شهر كانون الثاني/يناير 2011، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة مشتركة بين الوكالات تهدف إلى إيجاد فرص مستدامة لكسب الرزق. وتعتزم الوكالات بناء سلخانات في منطقة توغدير، في ”صوماليلاند“، وشرعت في عقد دورات تدريبية في مجال تجهيز العسل وإنتاج الأعلاف في منطقتي سول وسناج.
	زاي - الشؤون الجنسانية
	93 - في منتصف شهر آذار/مارس، استضاف المكتب السياسي أول زيارة يقوم بها لنيروبي الوزير الجديد المعني بالشؤون الجنسانية في الحكومة الاتحادية الانتقالية. وتمت مناقشة عدد من المجالات التي يمكن تقديم الدعم فيها لوزارة الشؤون الجنسانية، بما في ذلك إشراك مزيد من النساء في جهود إقرار السلام والوساطة، وفي أنشطة التوعية والمصالحة، وفي مكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وفي المشاورات الجارية لمراجعة الدستور.
	94 - وفي الفترة من 8 إلى 10 شباط/فبراير، أجرى مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال مناقشات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هرجيسا، ”صوماليلاند“، بشأن السياسة الجنسانية الوطنية. وفي الفترة من 5 إلى 10 آذار/مارس، عقد معهد السياسات الجنسانية والإنمائية، ومقره هرجيسا، ثلاث حلقات عمل بشأن نشر قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع المكتب السياسي في كانون الأول/ديسمبر 2010، استهدفت المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، ومعاهد البحوث ووسائل الإعلام. وسوف تسهم توصيات 133 مشاركا حضروا حلقات العمل هذه في وضع إطار للتنفيذ في ”صوماليلاند“.
	خامسا - تعبئة الموارد
	95 - وافق الاتحاد الأوروبي على مواصلة تقديم الدعم المالي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال خلال النصف الأول من عام 2011. وسيقدم كجزء من الاتفاق 65.9 مليون يورو إضافية للاتحاد الأفريقي، وبذلك يصل مجموع المبالغ المخصصة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى 208 مليون يورو منذ عام 2007. ووافق الاتحاد الأوروبي على زيادة بدل قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى مستويات بدلات الأمم المتحدة وأن يواصل تغطية تكاليف الموظفين والتكاليف التشغيلية.
	96 - وقد حصل الصندوق الاستئماني لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال حتى الآن على ما يقرب من 38.3 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وحصل خلال الفترة المشمولة بالتقرير على 2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة من المملكة العربية السعودية وعلى 1.8 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة من الدانمرك للأغراض العسكرية (غير الفتاكة) وحصل كذلك على 3.8 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة من المملكة المتحدة للأغراض العسكرية والطبية. وقد أكدت المملكة المتحدة عزمها تقديم تبرع إضافي قيمته 2.5 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بدون محاذير.
	97 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حصل الصندوق الاستئماني لدعم المؤسسات الأمنية الصومالية على تبرع ثان قيمته 10 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة من اليابان في إطار دعمها المتواصل لقوة الشرطة الصومالية. ومن مجموع المبلغ، وقدره 22 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، لدى الصندوق مبلغ غير مربوط قدره 0.4 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وقد تعهدت المملكة العربية السعودية بتبرع قدره 6 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة.
	98 - وقد تلقى الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال، منذ تأسيسه في كانون الثاني/يناير 2010، تبرعات بلغ مجموعها 6.2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. ويموّل الصندوق حاليا 12 مشروعا يبلغ مجموع كلفتها 4.2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وقد شاركت الإمارات العربية المتحدة في استضافة اجتماع لجمع تبرعات لدعم الصندوق في 19 نيسان/أبريل، على هامش المؤتمر الدولي المعني بالقرصنة الذي عقد يومي 18 و 19 نيسان/أبريل في دبي.
	سادسا - الملاحظات/التوصيات
	99 - أرحب بجهود الحكومة الاتحادية الانتقالية في مساعيها العسكرية لتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها في مقديشو من أجل تعزيز أمن سكانها. وقد فتحت الحكومة الاتحادية الانتقالية وحلفاؤها جبهات جديدة في جنوب وسط الصومال وسيطروا على المدن الرئيسية. وفي هذا الصدد، أشيد بحكومتي بوروندي وأوغندا لاستمرار تضحياتهما والتزامهما نحو الصومال. كما أعرب مجددا عن تعازيَّ لأسر الضحايا، بمن فيهم أقرباء الجنود الذين جادوا بأرواحهم من الحكومة الاتحادية الانتقالية وبعثة الاتحاد الأفريقي إلى الصومال. والآن وقد بدأت الخطى تثبت على مسار الأمن، يجب على الحكومة الاتحادية الانتقالية أن تحقق نتائج على مسارات السياسة والتنمية، بدعم من شركائها، لتوطيد المكاسب التي تحققت بصعوبة والحفاظ عليها.
	100 -  ولقد وقع الكثير من المدنيين ضحايا في تبادل إطلاق النار، لأن معظم القتال يجري في المراكز الحضرية. وإني أدعو جميع الأطراف أن تكفل حمايتها للمدنيين، واحترامها للمبادئ الإنسانية، وأن تسمح بإيصال المساعدات لمن يحتاجها دون أي قيود. وأدين استخدام حركة ”الشباب“ المتعمد للمدنيين كدروع بشرية وشنّها الهجمات من مناطق مأهولة بالسكان. وأرحب بالخطوات التي تتخذها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لتقليل وقوع ضحايا من المدنيين أثناء القتال. وينبغي أن توفر للبعثة جميع الموارد الضرورية لتعزيز قدراتها في هذا الصدد.
	101 -  ويؤدي اختلاف المؤسسات الاتحادية الانتقالية فيما بينها الآن حول تمديد الفترة الانتقالية إلى صرف الانتباه عن الضرورة الملحّة للمهام المتعددة التي تواجهها. فهناك احتياجات فورية يجب تلبيتها: توفير الخدمات الأساسية، والإنعاش وإعادة الإعمار والمعونة الإنسانية. ومن الضروري أيضا اتخاذ إجراءات فورية من أجل تحقيق الاستقرار في الحالة الأمنية في المناطق المستردة من جماعة ”الشباب“، مثل تعزيز قدرات الشرطة وإنشاء خدمات إدارية أساسية. فشعب الصومال، ولا سيما آلاف المشردين داخليا، يستحقون أن يشهدوا تحسنا في أوضاع حياتهم.
	102 -  وثمة مجال ثان له أهمية حيوية مماثلة ويتطلب قيادة فعالة في الصومال، ألا وهو إنجاز المهام الانتقالية ذات الأولوية. على رأس هذه المهام عملية وضع الدستور، التي تيسر المصالحة والحوار الوطنيين. فيجب على المؤسسات الاتحادية الانتقالية أن تعمل معا لإنجاز عملية تعزز المصالحة الوطنية، وتكون موثوقة وتوافقية وتحظى بتأييد أغلبية الصوماليين. ويتضمن ذلك إشراك مزيد من الصوماليين على المستويات الإقليمية والمحلية والشعبية. ويجب إفساح المجال لكل من يرغب في الانضمام إلى هذه العملية، بما في ذلك جماعات المعارضة المسلحة المستعدة لنبذ العنف.
	103 -  ويساورني القلق إزاء الجفاف المتزايد في الصومال. وتزداد الأوضاع سوءا بالأعمال العدائية الجارية هناك. وفي أحيان كثيرة لا يجد الناس خيارا سوى الفرار من بيوتهم وقراهم، أو مواجهة المجاعة والموت. ويسعى النداء الإنساني للصومال لهذا العام إلى الحصول على 529 مليون دولار لسد الحاجات الملحة. غير أنه لم يتم، حتى نيسان/أبريل 2011، سوى تمويل ربعها فقط.
	104 -  ولقد أصبحت الحاجة إلى التعجيل بنشر قوات إضافية لبعثة الاتحاد الأفريقي إلى الصومال، حسب تفويض مجلس الأمن، ملحّة أكثر من أي وقت مضى. ومن شأن تقوية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أن تساعد الحكومة الاتحادية الانتقالية في إدخال المزيد من الأراضي تحت سيطرتها والمحافظة عليها والبدء في تقديم الخدمات لشعب الصومال. وأرحب بقرار الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي رفع بدلات قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى مستويات بدلات الأمم المتحدة. بيد أن القلق يساورني من أن تستمر ثغرات الموارد في إحداث تأثير سلبي على فعالية البعثة مما قد يثبط عزيمة الدول المساهمة في هذه القوات. وأعيد تكرار الدعوة التي وجهها مجلس الأمن في قرارها 1964 (2010) للدول الأعضاء كي تساهم بسخاء وعلى الفور في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بدون محاذير، أو تقدم تبرعات مباشرة ثنائية لدعمها. وأشكر الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي استجابت بالفعل لهذه الدعوة.
	105 -  ولقد أصدرتُ تعليمات إلى ممثلي الخاص بالتركيز على المزيد من التطوير لمؤسسات قطاع الأمن الصومالية. ذلك أنها عنصر رئيسي لترسيخ المكاسب المحرزة حتى الآن. وعلى المدى القصير، يجب تحسين هياكل القيادة والسيطرة لقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية.
	106 -  ويعد تقوية القطاع الأمني وسيادة القانون في الصومال أمرا ضروريا أيضا لإنجاز الخطوات الأولى في مكافحة القرصنة. ولقد دعوتُ دوما إلى اتباع نهج متكامل لمكافحة القرصنة يسعى إلى الردع وتحقيق الأمن وسيادة القانون، كما يسعى في الوقت نفسه إلى التطوير.
	107 -  ومن الصعب هزيمة متمردين يجري تزويدهم بصورة مستمرة بالسلاح والذخيرة والبضائع من خارج الصومال، انتهاكا لحظر توريد الأسلحة. وأنا أشجع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على اتخاذ مزيد من التدابير لقطع خطوط إمداد حركة ”الشباب“. وقد تقدم الاتحاد الأفريقي بمقترحات في هذا الصدد، بما فيها خيار اعتراض طريق السفن التي تزود حركة ”الشباب“ من ميناء كيسمايو.
	108 -  ويسرني أن الإطار الاستراتيجي المتكامل قد أنجز وأن مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال قد عزز تعاونه مع الفريق القطري في مجالات مواضيعية محددة. ويبقى هدفي متمثلا في تحقيق التكامل الهيكلي الكلي لجميع أعضاء أسرة الأمم المتحدة في الصومال في أقرب وقت ممكن. وأنوي تقديم مقترحات إضافية بشأن هذا التكامل إلى مجلس الأمن في الأشهر القادمة.
	109 -  وتحتاج الصومال بشكل عاجل إلى مزيد من المساعدة من شركائها الدوليين. فهي تواجه مستويات من العنف وظروفا مناخية ضارة وافتقارا إلى الأمن على نحو كفيل بزعزعة حتى البلدان المستقرة. وقد حققت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والحكومة الاتحادية الانتقالية بعض التقدم، ولكنهما بحاجة إلى المزيد من الدعم. وعلى المجتمع الدولي أن يحافظ على تعهداته في هذا الشأن. وتحتاج الحكومة الاتحادية الانتقالية إلى مساعدة عاجلة من أجل تحقيق الاستقرار في مقديشو وإنعاشها وإعادة إعمارها. فإذا دعّمنا المكاسب العسكرية، وقدمنا الإغاثة الإنسانية وحققنا التقدم السياسي، سنتمكن من وضع الصومال على مسار زيادة الاستقرار والسلام. أما إذا فشلنا، فإننا نجازف بتعاظم الأزمة الإنسانية، وتدهور الحالة الأمنية، وبتهديد أكبر للسلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي.
	110 -  وأخيرا، أعرب عن تقديري العميق لممثلي الخاص لتفانيه والتزامه بدفع قضية السلام والمصالحة الوطنية قدما في الصومال. كما أشيد بالرجال والنساء الذين يخدمون الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة ويعملون في ظل ظروف صعبة.

