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 تقرير األمني العام عن الصومال    

  
 مقدمة  -أوال   

أكتـوبر  /تـشرين األول  ٣١ املـؤرخني  رئيس جملس األمـن  يقدم هذا التقرير عمال ببياين    - ١
٢٠٠١) S/PRST/2001/30 (ــارس /آذار ١٠ و ــرار) S/PRST/2011/6 (٢٠١١م ــس اتوق  جمل
يف حـــو املـــبني وعلـــى الن، )٢٠١٠ (١٩١٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٢ و، )٢٠٠٩ (١٨٦٣األمـــن 
قدم تقريـرا عـن مجيـع       أأن  فيها  طلب مين اجمللس    اليت  ،  )٢٠١٠ (١٩٦٤ من القرار    ٢٠الفقرة  

يقـدم هـذا التقريـر معلومـات مـستكملة عـن التطـورات        و .جوانب هذا القرار كل أربعة أشـهر     
) S/2011/277 (٢٠١١ أبريـل / نيـسان ٢٨يف الصومال منذ تقريري املؤرخ    اليت جرت   الرئيسية  

ــيم ٢٠١١أغــسطس /آب ١٥ حــىتو ــة و األحــوال ، ويق ــسياسية واألمني ــة  ال ــسانية واملتعلق اإلن
ــصومال        حب ــم املتحــدة لل ــتراتيجية األم ــذ اس ــدم احملــرز يف تنفي ــن التق ــضال ع ــسان، ف ــوق اإلن . ق

 .ألمم املتحدة واجملتمع الدويلاليت تضطلع هبا ايغطي التقرير األنشطة التنفيذية  كما
  

  يف الصوماليسية الرئالتطورات   -ثانيا   
كــسر مت و.  إجيابيــةتطــورات سياســية وأمنيــةحبــدوث متيــزت الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   - ٢

وحققـت  . اجلمود السياسي بني املؤسسات االحتادية االنتقالية من خـالل توقيـع اتفـاق كمبـاال              
جنــازات إقــوات احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة، بــدعم مــن بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال،  

املطـاف مـن    يف هنايـة    الـتمكن   مقديـشو و  من   متمردي حركة الشباب     بإخراجعسكرية كبرية،   
اجملاعة يف مخس مناطق من جنوب الـصومال وأزمـة الغـذاء يف             وكانت  . السيطرة على العاصمة  
، بـسبب اجلفـاف الـذي طـال أمـده، والزيـادة يف أسـعار املـواد الغذائيـة                    سائر األمكنـة األخـرى    

 .بالغ يف األشهر القليلة املاضيةالقلق لل مصدرا ،لرتاعواستمرار ا
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  التطورات السياسية  -ألف   

وحــدة املؤســسات االحتاديــة يف أهــم تطــور سياســي يف األشــهر األربعــة األخــرية  متثــل   - ٣
الــشيخ شــريف شــيخ أمحــد ورئــيس الربملــان اجلمهوريــة وكــان اخلــالف بــني رئــيس . االنتقاليــة

حالـة   إهنـاء    حنـو سياسي  الـ تقـدم   بوقـف ال  هـدد   قد   عدنيف حسن شيخ    االحتادي االنتقايل، شر  
رئـيس الربملـان،    وانتخابـات رئاسـة اجلمهوريـة،       ضـرورة إجـراء     رئـيس الربملـان     وأكد   .االنتقال

 بينمــا أعلــن، ٢٠١١أغــسطس / آب٢٠ونــواب رئــيس اجمللــس قبــل هنايــة الفتــرة االنتقاليــة يف  
 مبخـاوف أمنيـة، واحلاجـة       ا، متـذرع  ات ملـدة عـام     اجلمهورية عن ضرورة إرجاء االنتخابـ      رئيس

 .إىل تنفيذ املهام االنتقالية الرئيسية

، )S/PRST/2011/10(مـايو  /أيـار  ١١بيان جملس األمن الرئاسي يف صدور ب  اعقيف أ و  - ٤
ورئيس الربملان عدة مرات يف مقديشو يف حماولة فاشـلة للخـروج مـن           اجلمهورية  اجتمع رئيس   

لتوصـل إىل   ل املؤسـسات االحتاديـة االنتقاليـة        اتدعوتـه لقيـاد   مـن جديـد     س  لـ اجملوكـرر   . املأزق
إىل ة الـيت أوفـدها اجمللـس        بعثـ ال خـالل    يـه  عل األمر الذي اتفقوا  اتفاق بشأن توقيت االنتخابات،     

أرض ” و، “بونتالنــد”لــس مــع ممــثلني عــن    اجملاجتمــع كمــا . مــايو/أيــار ٢٥املنطقــة يــوم  
ــصومال ــاملودوغ” و “ال ــاو، “غ ــم املتحــدة القطــري، ومنظمــات    القي ــق األم ــة، وفري دة الكيني

 .هناء املرحلة االنتقاليةإ طريقة لكسر اجلمود بشأن للتوصل إىلاجملتمع املدين 

يـومي  الصومال، الذي اجتمـع يف كمبـاال، أوغنـدا،          ب املعيناالتصال الدويل   فريق   وقام  - ٥
اسـتكمال  التعجيـل ب  افـق يف اآلراء و    إىل تو على التوصل   القيادة  بتشجيع  ،  هيوني/ حزيران ٣  و ٢

تتــسم  ية، وأبرزهــا عمليــة صــياغة الدســتور، مــن خــالل عمليــة تــشاوراحلامســةاملهــام االنتقاليــة 
 يأوغــسطني ماهيغــا ممثلــعمــل الــسيد ، الفريــقيف هنايــة اجتمــاع و. تــشمل اجلميــعصداقية وباملــ

لعقـد لقـاء   أوغندا، ة رئيس مجهوريموسيفيين يوري الرئيس اخلاص للصومال، بشكل وثيق مع  
ونـتج عـن    . سـبوع تقريبـا   أمفاوضات مكثفة ملدة    إلجراء  ورئيس الربملان   اجلمهورية  رئيس  بني  

علــى تأجيــل واتفقــا فيــه  هيونيــ/حزيــران ٩كــال اجلــانبني يــوم الــذي وقعــه ذلــك اتفــاق كمبــاال 
 .٢٠١١ أغسطس/من آباعتبارا  شهرا ١٢االنتخابات ملدة 

 يومـا،   ٣٠قالة رئيس الوزراء حممد عبـد اهللا حممـد يف غـضون             تفاق على است  وينص اال   - ٦
، وتعهــد احلكومــة  وإقــرار الربملــان هلــذا التعــيني   جديــد  وتعــيني رئــيس وزراء وجملــس وزراء  

لعمل سـويا مـع اجملتمـع الـدويل لوضـع خارطـة             بااالحتادية االنتقالية والربملان االحتادي االنتقايل      
كمـا يـنص   . المتثـال لتنفيـذ املهـام ذات األولويـة       لآليات  معايري وجداول زمنية و   تتضمن  طريق  

فريقيـا،  أشرق  مجاعة  لتنمية و الدولية املعنية با  رؤساء دول وحكومات اهليئة احلكومية      على قيام   
 .رصد االمتثال خلارطة الطريقبمبشاركة األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، 
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مال ضــد االتفــاق بــني رئــيس غــضب شــعيب داخــل الــصواألمــر يف بدايــة وكــان هنــاك   - ٧
ــة  ــان  اجلمهوري ــيس الربمل ــى تنحــي  ورئ ــد، و    عل ــد اهللا حمم ــد عب ــوزراء، حمم ــيس ال ــمت ترئ م ينظ

أنـه  ليـه علـى   إاستقال رئيس الوزراء، الذي كـان ينظـر      وقد  . هاوخارج مظاهرات داخل البالد  
 التخطـيط  وزيـر أقـر الربملـان تعـيني       وقد  . هيوني/حزيران ١٩ على عدة جبهات، يف      اتقدمأحرز  

. رئيس الـوزراء اجلديـد بأغلبيـة سـاحقة        كـ  هيوني/ حزيران ٢٨حممد علي، يوم    عبدوايل  السابق،  
اتفـاق كمبـاال    بتأييـد    من أعضاء الربملـان االحتـادي االنتقـايل          ٣٩٣، صوت   يوليه/ متوز ١١يف  و

، عـني رئـيس الـوزراء       يوليـه / متـوز  ٢٠يف  و. عـن التـصويت    أعضاء   ٧وامتناع   صوتا   ٣٦مقابل  
 وزيـرا بعـد التـشاور علـى نطـاق واسـع مـع اجملتمعـات احملليـة                   ١٨ديد حكومـة جديـدة مـن        اجل

 يوليــه/ متــوز٢٣الربملــان يف بتأييــد جملــس الــوزراء حظــي وقــد . وأصــحاب املــصلحة الــسياسية
 .يوليه/ متوز٢٨اليمني الدستورية يف أدى و

لـس األمـن يف بيانـه       املنطقـة واجملتمـع الـدويل، مبـا يف ذلـك جم           بترحيـب   تفاق  حظي اال و  - ٨
ــي  ــؤرخ الرئاسـ ــران٢٤املـ ــه/ حزيـ ــت ). S/PRST/2011/13 (يونيـ ــةوأعربـ ــاء دول مجعيـ  رؤسـ

 يــــومي العاديــــة الــــسابعة عــــشرة الــــيت عقــــدت  ا االحتــــاد األفريقــــي يف دورهتــــوحكومــــات
تـشكيل  علـى التعجيـل ب    فـاق وشـجعت     عـن ترحيبـها باالت    ،  هيوليـ /متـوز  ١ و هيوني/حزيران ٣٠

التفـاق مـن   اتنفيـذ   تعجيـل ب   أن ال  توأكـد . الربملـان جانـب   الحقا من   ها  إقرارحكومة جديدة و  
احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة أحرزهتــا شــأنه أن يــساعد علــى ترســيخ املكاســب العــسكرية الــيت 

الثامنـة عـشرة جلمعيـة رؤسـاء        االسـتثنائية   دعـت الـدورة     و. الحتاد األفريقي يف الـصومال    ابعثة  و
التنفيـذ  إىل  يوليـه / متـوز ٤يف ة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة املعقـودة     احلكوميـ دول وحكومات اهليئـة    

 .التفاق كجزء من برنامج أوسع نطاقا للمصاحلة والتوعيةلالكامل 

االحتاديـة  قـوات احلكومـة     الـيت قامـت هبـا       شهر من العمليات العـسكرية املكثفـة        أبعد  و  - ٩
ــي،       ــاد األفريق ــة االحت ــوات بعث ــن ق ــدعم م ــة، ب ــاالنتقالي ــشباب يف  سحان ــة ال / آب ٦بت حرك

ويتـيح خـروج   . يف مقديـشو منـذ مـا يقـرب مـن عـامني          حتتلـها    تأغسطس من املواقع اليت كان    
ــشو    ــشباب مــن مقدي ــة     لحركــة ال ــة الفرصــة لتوســيع نطــاق املنطق ــة االنتقالي ــة االحتادي لحكوم

ــسيطرهتا   ــشملاخلاضــعة ل ــز شــرعيتها مــن خــالل تقــدمي اخلــدمات    العاصــمة بأســرها   لت وتعزي
 .سكانلل

الـيت تـدعي بأهنـا      مع حلول هناية الفتـرة االنتقاليـة، شـهد الـصومال انتـشار الكيانـات                و  - ١٠
قــام مكتــب األمــم املتحــدة و. بعينــهانــاطق تتعلــق مب بعــض املطالبــات وكانــتإدارات إقليميــة، 

ع هــذه اإلدارات الناشــئة علــى اعتمــاد هنــج موحــد والتعــاون مــع    يشجالــسياسي للــصومال بتــ 
 املــسار ج مــزدوابعــض الــدول األعــضاء ميــارس هنجــمــا فتــئ و. الحتاديــة االنتقاليــةاملؤســسات ا
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وقــد . املــشاركة يف مقديــشوتواصــل لتعزيــز عالقــات العمــل مــع اإلدارات اإلقليميــة، يف حــني 
ت يـ ىل تفتإقلق مـن أن مثـل هـذه الـسياسة قـد تـؤدي       عن الأعربت احلكومة االحتادية االنتقالية     

س كـامبوين   ا ر ت مجاعـة  يف تطـور ذي صـلة، طلبـ       و. قليميـة الكيانات اإل الدعم الدويل وانتشار    
دعم مـن   الـ ي يقـوده أمحـد مـادويب،        ذسالم الـ  سابق يف حركة حزب اإل    وهي عبارة عن فصيل     

 وبـني احلكومـة االحتاديـة       االتوفيـق بينـه   الـصومال مـن أجـل       مكتب األمم املتحـدة الـسياسي يف        
ذا التطـور، وطلـب الـدعم       هبـ يخ شريف شيخ أمحد     الشاجلمهورية  وقد رحب رئيس    . االنتقالية

سياسـة إقليميـة للتعامـل مـع     إطـار  وضـع  للصومال من أجل من مكتب األمم املتحدة السياسي      
 . على الصعيد دون اإلقليميالكيانات الناشئة

اجلماعـة حتـت    وومت تنظيم اجتماع حلسم اخلالفـات الداخليـة بـني فـصائل أهـل الـسنة                   - ١١
مجاعـة   وتـسعى . مـايو /أيـار  ١٤أديس أبابا يـوم     املعنية بالتنمية يف    كومية الدولية   رعاية اهليئة احل  

نــشاء قيــادة وطنيــة معتــرف هبــا ميكــن أن تــشارك بــصورة بنــاءة مــع  إىل أهــل الــسنة واجلماعــة إ
ــة   ــة االنتقالي ــا   يف احلكومــة االحتادي مــارس /آذار ١٥املــؤرخ اســتكمال تنفيــذ اتفــاق أديــس أباب

طـال  بعـد أن   هيوليـ /متـوز يف أواخـر   الـذي عقـد     اجلماعـة   ور أهل السنة    مؤمتوقد عجز   . ٢٠١٠
ــة، و عـــن انتظـــاره  ــه يفتقـــر إىل  بعـــض األعـــضاء اعتـــربه قـــدحـــسم مـــسألة القيـــادة الوطنيـ أنـ
 .التمثيلية الصفة

قـام   أربعة مـن أعـضاء اللجنـة االنتخابيـة و          “بونتالند”برملان  رشح   يوليه،/ متوز ٣يف  و  - ١٢
 “بونتالنـد ”دسـتور  يتـوخى   و.يف عملية دمقرطة النظام الـسياسي عضاء مخسة أتعيني  برئيسها  

نظـام سياسـي مـن خـالل جلنـة انتخابيـة       إىل  علـى أسـاس عـشائري       القائمـة   االنتقال من اإلدارة    
مستقلة مـسؤولة عـن إعـداد التـشريعات االنتخابيـة، وتنظـيم اسـتفتاء حـول الدسـتور، وإنـشاء                     

 . البلديةاالنتخاباتإجراء األحزاب السياسية و

، عقد مؤمتر للمـصاحلة     “أرض الصومال ”شهر من املفاوضات، اليت بدأها رئيس       أبعد  و  - ١٣
  كــاين- ســناغ -  ملنطقــة ســول، بــني حتالفــات ســوليونيــه/ حزيــران٢٦ إىل ٢٣يف الفتــرة مــن 

غـري  ومـسألة االسـتيالء    ،أسفر املؤمتر عن اتفاق يشمل اإلفراج عن الـسجناء       و.  دولبهانتا وعشرية
جلنـة  استقـصائية أجرهتـا     دراسـة   توصـلت   ويف الوقـت نفـسه      . شروع على األرض وحفر اآلبـار     امل
 .لتسجيلهلا بايسمح اليت لتوسع يف عدد األحزاب السياسية إىل وجود تأييد ل رمسيا ةعينم

 تني، الـذي يغطـي الـسن       يف الـصومال   وحدة إدارة املالية العامـة    صادر عن    تقرير   ادعىو  - ١٤
قيـــام الكيانـــات لماليـــة العامـــة، ولســـوء إدارة بوجـــود ، ٢٠١٠ و ٢٠٠٩مي  لعـــاتنياحملاســـبي

 .اجلهـات املاحنـة   أمـوال   التستر على اإليرادات واختالس األمـوال العامـة و        احلكومية الصومالية ب  
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فيـه  البحوث مع الـشركاء لتحديـد املـدى الـذي ميكـن       مزيد من   إجراء  ويضطلع البنك الدويل ب   
 . مستقلالتحقق من هذه املزاعم بشكل

  
  احلالة األمنية  - باء  

ــة االحتــاد     أحــرزت يف مقديــشو،   - ١٥ ــدعم مــن بعث ــة، ب ــة االنتقالي ــوات احلكومــة االحتادي ق
ــصومالاألفريقــي ــشباب يف    يف ال ــار، مكاســب ضــد حركــة ال ــايو/أي ــأثري كــبري   ،م ــا ت  كــان هل

، أغـسطس / آب١٥ويف . هيونيـ /حزيـران حبلـول أوائـل    ١٦الــ  مقاطعـات مقديـشو    من   ٨ على
 .العاصمة يف املائة من ٩٠ىل إهذا التأثري اتسع نطاق 

الــيت حلقــت هبــا، وتــشري  اهلــزائم مــن جــراء حركــة الــشباب يف مقديــشو مت إضــعاف و  - ١٦
بـارز وممثـل تنظـيم     القائـد   الاهللا حممـد،     يف قتل فضل عبد   ا  وؤقادهتا تواط إىل أن بعض    الشائعات  

تجنيــد وفــرض الــضرائب ورفــع احلظــر  الار اســتمركمــا يــشري . يونيــه/ حزيــران٨القاعــدة، يف 
 .لقتال على جبهات عدةنتيجة لقدراهتا إىل ضعف وكاالت املعونة املفروض على 

بعثـة االحتـاد األفريقـي يف       مقديشو إىل اضطرار    انسحاب حركة الشباب من     أدى  وقد    - ١٧
ــة   الــصومال  ــة االنتقالي ــها وقــوات احلكومــة االحتادي حلكومــة وفرضــت ا. إىل العمــل فــوق طاقت

خطـة أمـن   ”وضـعت  إخالؤهـا حـديثا، و  الـيت مت  نـاطق  املاالحتادية االنتقالية األحكام العرفية يف     
 .احتالل املناطق اليت يتم إخالؤهاب قوة الشرطة الصومالية اليت تنص على قيام “مقديشو

احلكومـــة االحتاديـــة ب يربطهـــاجمموعـــات قامـــت خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، و  - ١٨
 يتحركــة الــشباب يف جنــوب الــصومال، وحتديــدا يف مــنطقحتــالف غــري وثيــق بقتــال اليــة االنتق

أهنــا بجــد كــبري يف هــذه املنــاطق، ويعتقــد  اوتحافظــت حركــة الــشباب علــى  و. جيــدو وجوبــا
يف مانـــديرا، كينيـــا، يف أوائـــل شـــهر  مرجتلـــة هجمـــات بعبـــوات ناســـفة  شـــن مـــسؤولة عـــن 

 ةعاقـ إىل إ الـسياسية   و يةالرتاعـات العـشائر   أدت  وقـد   .  املاضـي  هيولي/أواخر متوز  و هيوني/حزيران
وأحـرز  . أي تقـدم يف بـاي وبـاكول       مل يتحقـق    عارضـو حركـة الـشباب و      مالتقدم الذي أحرزه    

ركـة الـشباب مكاسـب حمـدودة ضـد      حلأهل السنة واجلماعة وغريهـا مـن امليليـشيات املعارضـة         
 .حركة الشباب يف غالغودود وحريان

قــوات  ةهامجــمبوامليليــشيا التابعــة لــه املتعــاطف مــع حركــة الــشباب تــوم أالــشيخ وقــام   - ١٩
مـايو وال تـزال املنطقـة تعـاين      /أيـار قاطعـة بـاري، يف منتـصف شـهر          مب،  غلغلة قرب   “بونتالند”

يف جهـاز األمـن العـام       يواجه  و. مفاوضاتاحلديث عن إجراء    من انعدام األمن على الرغم من       
بــسبب  خــالل عمليــات القتــل واهلجمــات املتعــددة  مــنحتــديات مــرارا وتكــرارا  “بونتالنــد”

نـود عمليـات قتـل وهجمـات عنيفـة بـسبب            أشهدت الس   و. دينية وعقائدية ية و عشائرمسائل  
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ــني   ــصومال”اخلــالف ب ــد” و، “أرض ال ــالف ، و“بونتالن ــناغ- ســولحت ــاين  -  س ــى ك عل
ــااألر ــوت. يضـ ــوات قاتلـ ــصومال”ت قـ ــول  “أرض الـ ــشيات سـ ــنا- وميليـ ــاين يف  - غ سـ كـ
وأدى . أغـــسطس/آب يف “أرض الـــصومال ” و“بونتالنـــد”اشـــتبكت قـــوات مـــايو و /رأيـــا

إىل تفـاقم    “بونتالنـد ”مـن   نـود مـن قبـل شـريك جتـاري           ألتنقيب عن النفط مشال الس      اقتراح ا 
 .التوتر القائم

  
  القرصنة  - جيم  

 ملنظمـة تقـارير ا   أشـارت ،  )S/2011/277 (أبريـل / نيسان ٢٨ املؤرخمنذ تقريري األخري      - ٢٠
ىل إ ٥٥٠مـــن : احملتجـــزةالرهـــائن والـــسفن عـــدد اخنفـــاض يف إىل حـــدوث البحريـــة الدوليـــة 

وقد أصبحت القرصنة قبالة سـواحل الـصومال مؤسـسة          . ٢١ سفينة إىل    ٢٦من  رهينة و  ٤٤٨
، عملياهتا واتساع نطاق هجماهتـا    تزايد  وغرافية  عملها اجل منطقة  تتسم باتساع   راسخة  إجرامية  

الوضـع فيمـا    عـن    معلومـات مـستكملة   أعتـزم تقـدمي     إين  و. ف والفديـة  مـستويات العنـ   ارتفاع  و
ي الـذي سـأقدمه يف     يتعلق بالقرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال يف تقريـر           

 ).٢٠١٠ (١٩٥٠ من قرار جملس األمن ٢٢أكتوبر، عمال بالفقرة /تشرين األول
  

  الوضع اإلنساين  - دال  
. د سوءا بـسرعة مـع انتـشار اجملاعـة يف جنـوب ووسـط الـصومال                نساين يزدا الوضع اإل   - ٢١
ــه/ متــوز٢٠يف و ــشار اجمل ، أعلنــت األمــم املتحــدة  يولي ــاكول وشــبيلي   عــن انت اعــة يف جنــوب ب

أغـسطس  /آب ٣يف و. إجراءات عاجلة ملنع اجملاعة مـن االنتـشار   من الالزم اختاذ    أنب توحذر
 ومنـاطق النـازحني يف      ىيوغـ ممـر أف  و،  ي دكـسي  اجملاعة أيضا يف أجزاء من شـبيل      أعلن عن انتشار    

معـــدالت ســـوء التغذيـــة يف هـــذه املنـــاطق مـــن أعلـــى املعـــدالت يف العـــامل، وتعتـــرب . مقديــشو 
 مليـون  ٣,٧ما يقرب من نصف سـكان الـصومال   ويعيش .  يف املائة  ٥٠ هتا إىل ذرووصلت   إذ

الـذي  يف اجلنـوب،   مليون شخص يقيمـون  ٢,٨ من بينهم ما يقدر بنحو      ،يف أزمة حاليا  نسمة  
 .املناطق تضررا يف البالدأكثر بني يعترب من 

طفل يعـانون مـن سـوء التغذيـة احلـاد يف جنـوب الـصومال،                 ٦٤٠ ٠٠٠هناك حاليا   و  - ٢٢
. يعـانون مـن سـوء التغذيـة احلـاد يف الـبالد             الـذين     يف املائة من مجيـع األطفـال       ٨٢وهو ما ميثل    

 قـد ويعت.  ثالثـة أطفـال مـن سـوء التغذيـة احلـاد         مـن كـل   يعاين طفل   يف بعض مناطق اجلنوب،     و
سـن اخلامـسة    مزيد من التدهور، نظرا ملعدالت وفيـات األطفـال دون           بأن من املرجح حدوث     

واخنفــاض حمــصول لحبــوب، احملليــة لســعار األمــع توقــع حــدوث زيــادة مــستمرة يف  بــاالقتران 
 .توسطموسم األمطار إىل أقل من امل
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فـضال عـن   على نطاق واسع داخـل الـصومال        السكان  تشريد  إىل  أزمة اجلفاف   أدت  و  - ٢٣
ومال حـىت اآلن،    ــني يف الـص   نـازح ويقدر العدد اإلمجايل لل   . ثيوبياإىل كينيا و  إتدفقات الالجئني   

شـخص يف الـشهرين      ١٠٠ ٠٠٠وايل  ـــ ح إىل العاصمة    لــوقد وص . مةــ مليون نس  ١,٥بنحو  
سـبق أن وصـلوا     شـخص الـذين      ٣٧٠ ٠٠٠إىل  املاضيني هربا من اجلفاف واجملاعـة، باإلضـافة         

 كيلـومترا مـن ممـر       ١٥طريـق طولـه     امتـداد   علـى   نازح   ٤١٠ ٠٠٠ ـما يقدر ب  يوجد  و. بالفعل
 .ي خارج مقديشويوغفأ

ىل إالجــئ صــومايل احلــدود  ١ ٥٠٠يقــدر بنحــو  عــدد عــربي ،أغــسطس/آب ١منــذ و  - ٢٤
ويف . اــ شخـص  ٢٧٠ادمـــني يوميـــا     عـدد الالجـئني الق    متوسـط   يبلـغ   يف إثيوبيـا،    و. اكينيا يوميـ  

منـذ  و. الجـئ صـومايل    ٦٤ ٤٤٠ت كينيا   ، سجل أغسطس/ آب ٨ إىلمايو  /أيار ١الفتــرة من   
 .ثيوبياإ يف ا صومالياالجئ ٦٠ ٤٤٦بريل، مت تسجيل أ/نيسان ١٦

حـدوث املزيـد مـن    بـالغ األمهيـة ملنـع    بمتعددة القطاعـات   ويتسم وجود استجابة هائلة       - ٢٥
ال تقــل التــدخالت   و. الــرزق اجتماعيــا ويف ســبل    حليلولــة دون االهنيــار الكامــل   ت واايــوفال

املـرجح أن تـزداد     ألن مـن     الغذائيـة والتغذيـة العالجيـة، خاصـة          املعونـة الصحية أمهية عن تـوفري      
يف املياه الـصاحلة للـشرب، مـع بـدء موسـم األمطـار              توفر  خماطر األمراض الوبائية، بسبب عدم      

مـن   هأنـ بأغسطس املاضي، أفادت منظمة الصحة العاملية       /آبيف أوائل   و. أكتوبر/تشرين األول 
وأفيـــد عـــن . الكولريابـــ  عينـــة١٨ ثبتـــت إصـــابة  عينـــة بـــني النـــازحني يف مقديـــشو٣٠أصـــل 
ــوع ــازحني       وق ــني الن ــائي احلــاد، وخاصــة ب ــن حــاالت اإلســهال امل ــد م ــن العدي ــسمايو،  م كي

 .تايف و٤  حالة و٤٠ما ال يقل عن وحدوث 

التــدخالت عــن الــسماح بوصــول أعلنــت حركــة الــشباب ه، يوليــ/ متــوز٢١ و ٦يف و  - ٢٦
تراجـع  اليف وقـت الحـق      مت  و. املناطق اخلاضعة لسيطرهتا، وإن كان ذلك بشروط      إىل  اإلنسانية  

يقــدر بنحــو مــا ىل الوصــول إوكــاالت املعونــة غــري قــادرة علــى  ال تــزال  وعــن هــذا اإلعــالن،
مع اإلنـساين احلـوار مـع الـسلطات احملليـة وزعمـاء العـشائر               اجملتويواصل  . مليون صومايل  ٢,٢

 .األشخاص ضعفاأكثر يف حماولة لتأمني الوصول واالستجابة الحتياجات 

مـن  وزادت عمليات إزالة الغابات وتدهور األراضي يف املناطق اجلنوبية من الـصومال               - ٢٧
.  ومـن الـضعف إزاءهـا      اناتاجلفـاف والفيـض   كألخطـار الطبيعيـة وتغـري املنـاخ،         االتعرض آلثار   

الـيت تقطـع منـها      األرض  ألن   ،جتـارة الفحـم   إىل  إزالـة الغابـات     معظـم أعمـال     عـزى   يوميكن أن   
غالبــا جوبــا وشــبيلي، هنــري بــني كــاليت تقــع فحــم ال باســتمرار للحــصول علــى  الــسنطغابــات

ــا ــ م ــادة    ت ــؤدي إىل زي ــرتاعصبح غــري صــاحلة للرعــي، ممــا ي ــشري  ال ــاه وت د  علــى األراضــي واملي
 .احملليني السكان
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  حقوق اإلنسان ومحاية املدنيني  - هاء  

 ،أن عدد الضحايا من املـدنيني مرتفـع       بيعتقد  و. بالغال تزال محاية املدنيني مصدر قلق         - ٢٨
شكل اســتخدام املتفجــرات يف املنــاطق احلــضرية يــو. وإن مل يكــن معروفــا علــى وجــه التحديــد
 عـدد كـبري     سـببا يف وقـوع    حركـة الـشباب     تشنها  اليت  املأهولة بالسكان واهلجمات االنتحارية     

 .من الضحايا املدنيني

اجلهات الفاعلـة املـسلحة غـري احلكوميـة ارتكـاب انتـهاكات خطـرية حلقـوق                 وتواصل    - ٢٩
كمــا وقعــت خــالل الفتــرة  . أطراف الــرتاعبــاإلنــسان، مبــا يف ذلــك إعــدام املــدنيني املــرتبطني   

ــالتقرير  قــال واالحتجــاز غــري القــانوين وأعمــال تــصل إىل حــد    االعتحــاالت مــن   ،املــشمولة ب
 .بتر األطراف والرجم واجللدكالتعذيب وغريه من املمارسات الالإنسانية والقاسية واملهينة، 

املراجعـة  عـن   ، قدمت احلكومة االحتادية االنتقالية أول تقريـر         ٢٠١١مايو  /أيار ٣ويف    - ٣٠
فيهـا  كانـت آخـر مـرة قـدم الـصومال           و. نـسان نظر فيه جملس حقوق اإل    كي ي الدورية الشاملة ل  

عـدد  اليف  هلذه املشاركة   الدعم الدويل   جتلى  وقد  . ١٩٨٤تقريرا إىل هيئة معاهدة دولية يف عام        
ــها  كــبري مــن العــروض  ال ــيت قدمت ــدول األعــضاء ال ــرانو. ال ــه/يف حزي ــان  ، يوني ــر برمل أرض ”أق

سـتراتيجية  الان بـدء العمـل ب     علـن عـ    رمسيا سبعة من أعضاء جلنة حقوق اإلنـسان وأ         “الصومال
دافع عن حقوق اإلنـسان املنـصوص عليـه    املتعيني فهي بصدد  “بونتالند”أما . لعدلاخلمسية ل 
 . وتدعمهاشارك منظومة األمم املتحدة عن كثب يف هذه العملياتتو. يف الدستور

لـة حقـوق    ااملعـين حب  جمللـس حقـوق اإلنـسان       التـابع    اخلـبري املـستقل      قام،  يوليه/يف متوز و  - ٣١
ىل إوىل الـــسابعة إىل كينيـــا والـــصومال، مبـــا يف ذلـــك للمـــرة األببعثتـــه اإلنـــسان يف الـــصومال 

 الحــظ أن ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة بــشكل كــبري واســتمرار   ،خــالل الزيــارةو. مقديــشو
 .الصراع وانعدام األمن قد تسبب يف نزوح هائل للسكان

هنـاك تقـارير    و. لنـساء واألطفـال للعنـف اجلنـسي       اتعرض   خطر   منوزاد الرتاع الدائر      - ٣٢
مــزاعم عــن  للمقــاتلني، واقــسرمــن أجــل تــزوجيهن تجنيــد الفتيــات بحركــة الــشباب قيــام عــن 

  وســطيــة مــن نوباملنــاطق اجليف  احلكومــة االغتــصاب علــى أيــدي امليليــشيات املتحالفــة مــع     
حـاالت العنـف    ث  حـدو تأكيـد   مـن   كن  تمعلـى الـرغم مـن أن األمـم املتحـدة مل تـ             و. الصومال

كينيـا،  ب داداب،   إىل وصـلوا حـديثا      ني الـذين  الجـئ الاجلنسي على نطاق واسع خالل رحلة بني        
إىل كينيـا،   طريـق يف العالية املخاطر يف ضواحي املخيمـات و    مناطق  من املسلم به أن هناك      فإن  

 “قطـاع الطـرق   ”النساء واألطفال أكثر عرضة للعنف اجلنسي مـن قبـل           ميكن أن تكون    حيث  
 .“رجال حيملون البنادق”أو 
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  محاية الطفل  -واو   

ذات الـصلة،  ، مت وفقا لقرارات جملس األمـن    يوليه/ ومتوز يونيه/حزيران و مايو/أيارىف  و  - ٣٣
جتنيــد يف املقــام األول علــى  ضــد األطفــال تنطــوي ا انتــهاكا جــسيم٦٥٩وقــوع عــن اإلبــالغ 

 األطفـال السـتخدامهم يف األعمـال        جتنيـد ال يـزال    و. األطفال وقتلـهم وتـشويههم يف مقديـشو       
،  خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير      ومت. رتاعأخطر االنتهاكات يف املناطق املتأثرة بال     ميثل  العدائية  
تجنيـدهم يف   ب حركـة الـشباب      قامـت  حالـة مـن حـاالت األطفـال الـذين            ١٨٠أكثر من   توثيق  
 . على حنو متزايدجنيدتتهدف املدارس للسوت.  باي وباكوليف املنهجي جنيد والتيشبيل

ــذين      - ٣٤ ــال ال ــد هــرب بعــض األطف ــتوق ــشباب  قام ــدهم وب حركــة ال  التجــأوا إىلتجني
احلكومــة يف اآلونــة وقامــت . احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة للحــصول علــى املــساعدة واحلمايــة 

. ىل معــسكر التــدريب العــسكري الــسابق يف مقديــشومنــهم إعــددا غــري مؤكــد بنقــل األخــرية 
 .مدنيةبقيادة  ملساعدة هؤالء األطفال يف إطار عملية هاوكاالت محاية الطفل استعداد وتبدي

يف نع جتنيد األطفـال يف صـفوفها و  مبعلى الرغم من التزام احلكومة االحتادية االنتقالية  و  - ٣٥
إجـراءات  عـد وجـود     امليليشيات املتحالفة معها، فإنه ال يزال يشكل حتديا، وخصوصا يف ظـل             

 .فحص السنصارمة ل

أرض ” املنظمــات غــري احلكوميــة املــزود الرئيــسي خلــدمات محايــة الطفــل يف وال تــزال  - ٣٦
ــصومال ــد” و “ال ــصار الــ ، “بونتالن ــه  دور واقت ــضطلع ب ــذي ت ــى وضــع بعــض  اإلدارات ال عل

 .تنسيق واملعايريوالالسياسات 
  

  املرأة والسالم واألمن  -زاي   
بزيـارة  مـم املتحـدة للمـرأة       ألهيئـة ا   الـسياسية و   الـشؤون إدارة  بعثة مشتركة مـن     قامت    - ٣٧

 هيونيــ/حزيــران ٣إىل مــايو /أيــار ٢٩مــن مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال يف الفتــرة 
بـرزت  و. املكتب الـسياسي اليت جتري بقيادة الوساطة واملصاحلة عمليات  لدعم إدماج املرأة يف     

 وضـرورة وضـع     ؛بنـاء الـسالم    ل الرمسيـة ليـة   العمعدم وجود املرأة يف     : ثالثة حتديات رئيسية هي   
والتــزام املؤســسات االحتاديــة  ؛ جــدول أعمــال مــشترك للمــرأة مــن أجــل الــسالم يف الــصومال  

 .للمرأة يف جمال الوساطة الرمسية والعمليات السياسيةاملنصف تمثيل بكفالة الاالنتقالية 

شــعبية صــومالية مــع  ة جمموعــ٢٠عقــده أكثــر مــن الــذي الجتمــاع امتابعــة ويف إطــار   - ٣٨
الذي عقـد يف     االتصال الدويل    فريقبيانا إىل اجتماع    هذه اجملموعات   البعثة املشتركة، أرسلت    

ة مـشارك مـن أجـل   زمـة الـسياسية و  عرض البيان توصيات من أجل حل األ وقد  . هيوني/حزيران
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 حلقـة عقـدت   يف مبادرة مشتركة أخرى،     و. يف االجتماعات التشاورية يف املستقبل    اجملموعات  
يف نريويب لبناء قـدرات املـرأة الـصومالية مـن     يوليه / متوز١٥ إىل ١٣يف الفترة من عمل تدريبية  

رئيـسية مـن خمتلـف      ة   شـبك  ١١ ميثلون امرأة ورجل واحد     ٣٢حضرها  أجل السالم والوساطة    
 .أحناء البالد

مـن  ، “بونتالنـد ”ع خطاب اتفاق مـع وزارة تنميـة املـرأة وشـؤون األسـرة يف               يوقمت ت و  - ٣٩
  .مرسوم بشأن إلغاء ختان اإلناثأجل إعداد 

  
  أنشطة األمم املتحدة  - ثالثا  
  نسق يف الصومالامل هاوجود األمم املتحدة وهنج  - ألف  

مكتــب األمــم حيــرز تقــدما بانــضمام  يف مقديــشو وجــود غــري ملمــوسإنــشاء  ال يــزال  - ٤٠
مكتـب تنـسيق الـشؤون    و جئنيمفوضية األمم املتحدة لشؤون الال  و املتحدة السياسي للصومال  

 وبرنـامج األغذيـة العـاملي    املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام     دائـرة األمـم  إىل حاليا   اإلنسانية
إدارة األمـم املتحـدة لـشؤون        و مكتب األمم املتحدة لدعم بعثة االحتاد األفريقـي يف الـصومال          و

  متوســـطيبلـــغ ذينني، الـــ يف احلفـــاظ علـــى وجـــود دائـــم للمـــوظفني الـــدوليالـــسالمة واألمـــن
 . موظفـا  ٥٢هـو   املوظفني الـدوليني    املأذون به من     يزال احلد األقصى   الو . موظفا ٣٠ عددهم

ي ذاإلقامـة الدائمـة واملكاتـب الـ       مرفـق    مـن    ٢٠١١ديـسمرب   /كـانون األول  يف   وينبغي االنتـهاء  
حلـوايل   تـسع يلبتـشييده    مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال                 يقوم
مكتــب األمــم املتحــدة  وكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومالموظفــا إضــافيا تــابعني مل ٣٠

  .لدعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        املشترك الذي يـديره     مع  اجمل يزال اليف غضون ذلك،    و  - ٤١
 يف مقديشو، ومرفق برنامج األغذيـة العـاملي     )اليونيسيف(جممع منظمة األمم املتحدة للطفولة      و

ويبلـغ   .ألمـم املتحـدة  التـابعني ل  لمـوظفني الـوطنيني     ل كأماكن إقامة ومكاتب     تستخدميناء  امليف  
 يف مقديــشو حنــو بالغـة األمهيــة المتوسـط عــدد املــوظفني الـوطنيني العــاملني يف أنــشطة الربنــامج   

  .موظفا ٤٠
املــوظفني الــدوليني خــارج تنقــل ة الــيت تنطــوي علــى عمليــات األمــم املتحــد ال تــزالو  - ٤٢

يف الفتـرة  و . بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال     جدا، وتعتمد على مبخاطر عالية  حمفوفةاملطار  
هــذه مــن  ٧٨ إيفــاد  إدارة األمــم املتحــدة لــشؤون الــسالمة واألمــناملــشمولة بــالتقرير، يــسرت

ــا  املواقــع اجملــاز أو أكثــر مــنموقــعالبعثــات إىل  ــالغ عــددها مقديــشو يف مجيــع أحنــاءة أمني  والب
  .موقعا ٤٢
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 نـشر   مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال    خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أكمل      و  - ٤٣
 ،“الـصومال  أرض”  يف  وهرجيـسا  ،يف مقديشو ) ني والوطني نيالدولي( يف املائة من موظفيه      ٣٠

ــارو ــد”ي يف يوغ ــسق اإلقل و .“بونتالن ــضم املن ــي، ان ــسياسية  ويم ــشؤون ال وأحــد ، موظــف لل
وطين الـ وظـف   امل إىلوموظـف إداري    موظفي برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج،         

مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي      ، خيطـط   الوضـع اجلديـد يف العاصـمة       وبالنظر إىل  .يف مقديشو 
الوجـود غـري     مـن    بنشاط لتوسيع وجود األمـم املتحـدة داخـل الـصومال، بـدال            حاليا   للصومال
  .ىاملتوخ امللموس

 املـسؤولني كبـار  بني جلمع ايف نريويب  فريق كبار املسؤولني املعين بالسياسات      ويواصل    - ٤٤
مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بعثـة االحتـاد             و كتب األمم املتحدة السياسي للصومال    مب اإلداريني

تـب األمـم املتحـدة الـسياسي     مكم وقـ ي و. وفريـق األمـم املتحـدة القطـري     األفريقي يف الصومال  
 معا لـضمان    النعمي، و ةمشتركبطريقة  مع التربعات   جب وفريق األمم املتحدة القطري      للصومال
 مـن التحـديات      علـى حـل ثـالثٍ      فريـق عمـل ال  و .اإلنسانية للمجاعة واألزمة  ةستجابالاتكامل  
ــسبع ــا  ةال ــرة  ذلــك إعــداد خارطــة  يف  احملــددة يف اإلطــار االســتراتيجي املتكامــل، مب  طريــق للفت

ألعــداد ل وحتديــد معــايري “االســتقرار يف مقديــشواالنتعــاش واســتراتيجية ”االنتقاليــة، ووضــع 
  .“دارات الناشئةإلا”تزايدة من امل

علـى   ،فريق كبار املسؤولني املعين بالسياسات املتعلقة بالصومال       وافق   ،يوليه/يف متوز و  - ٤٥
مكتـب األمـم    وسـعى    .٢٠١٢ديـسمرب   /ن األول كانو اإلطار االستراتيجي املتكامل حىت      ديدمت

مـن وكـاالت األمـم    خمتـارة  عي مـع خنبـة   يضـ االتكامـل املو إىل أيـضا   املتحدة السياسي للـصومال   
 ودمـج  مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،            ةشتركالدسـتور املـ   وحـدة   ذلـك    ويـشمل    .املتحدة

ك ارتشــا، وقــي يف الــصومالمكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بعثــة االحتــاد األفريوحــدة األمــن مــع 
مكتــب األمــم بكــل مــن وحــدة دعــم املعلومــات واإلعــالم واالتــصاالت االســتراتيجية وحــدة 

مكتب األمم املتحدة لدعم بعثة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال يف            و املتحدة السياسي للصومال  
  .موقع واحد

  
  تعزيز العملية السياسية  - باء  

 سرييــتب هيوليــ/متــوز وهيونيــ/حزيــران ىف ياسي للــصومالمكتــب األمــم املتحــدة الــسقـام    - ٤٦
احلكومـة  هنـاء املرحلـة االنتقاليـة، تتـألف مـن           إاملعـين ب  عمل جلنة حتضريية لالجتمـاع التـشاوري        

 يممثلــوقــام  .“غــاملودوغ”  و“بونتالنــد” و الربملــان االحتــادي االنتقــايل و االحتاديــة االنتقاليــة
  املؤســسات االحتاديــة االنتقاليــة واإلدارات اإلقليميــة تــساهم فيهــا عمليــة ريسيــاخلــاص أيــضا بت

 ومن املقرر عقد االجتماع التشاوري، الذي من املتوقع أن يوافـق علـى              .رطة طريق اصياغة خ ل
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ــق و  ــة الطري ــضمن مــ خارط ــن     ةركاشأن يت ــة واســعة م ــة وجمموع ــة واإلقليمي ــسلطات الوطني  ال
ــصومال،      ــدين يف ال ــع امل ــن اجملتم ــصلحة م ــرة يف الأصــحاب امل ــن فت ــول ٦ إىل ٤م ــبتمرب /أيل س

  .مقديشو يف
لمؤسـسات  ليـة الـيت ينبغـي    نتقالالمرحلـة ا للحتدد خارطة الطريق املهام ذات األولوية     و  - ٤٧

تـضمن آليـة لالمتثـال      ت ي وهـ  . سـنة واحـدة    يـد، وهـي   دم يف فتـرة الت    إجنازهـا االحتادية االنتقاليـة    
 تتكـون مـن رؤسـاء دول وحكومـات          يةقليمإة مشتركة ومبادرة سياسية     تضم جلنة تنسيق دولي   

  .فريقياأعة شرق اومجاهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية 
 هيوليـ /متـوز  ٢١ و   ٢٠ يـومي املنطقة  بزيارة   وكيل األمني العام للشؤون السياسية       وقام  - ٤٨

ة بعثـ  و،مكتب األمم املتحـدة الـسياسي للـصومال     وفريق األمم املتحدة القطري،     بالتقى خالهلا   
ــصومال  ــي يف الـ ــاد األفريقـ ــيني االحتـ ــاملني ، والدبلوماسـ ــريويب العـ ــاد ويف نـ ــشو، وقيـ  اتمقديـ

  .األمين واألزمة اإلنسانيةواملؤسسات االحتادية االنتقالية ملناقشة الوضع السياسي 
يعمـل  ،  ٢٠١١ فرباير/ شباط ٢٣ يف   ةوقع امل ةمتشيا مع االستراتيجية اإلقليمية املشترك    و  - ٤٩
يف وبعثـة االحتـاد األفريقـي       اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة           عن كثب مـع      اخلاص   يممثل

ــ و،الــصومال كمــا أن  .، يعقــد شــهرياالــصومالمعــين بعامــل  رؤســاء شارك يف رئاســة فريــقي
اهليئـة احلكوميـة الدوليـة      مال و مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي للـصو         بـني   الدائمة  عالقة العمل   

 مع مجاعة شرق أفريقيـا،      جانب التعاون ، إىل   يف الصومال ثة االحتاد األفريقي    وبعاملعنية بالتنمية   
تــشكل جــزءا مــن هيكــل الــدعم للمبــادرة الــسياسية اإلقليميــة الــيت اقترحهــا الــرئيس يــوري    س

  .، لإلشراف على تنفيذ اتفاق كمباالاهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية اموسيفيين وأيدهت
ــد  - ٥٠ ــوعق ــتراك اخلــاص،  ي ممثل ــع باالش ــس املم ــة الكن ــيعون ــي  ةة الفنلندي ــس األفريق  واجملل

ــث     ــاع الثال ــدينيني، االجتم ــاء ال ــاء للزعم ــديني يف    للزعم ــشيوخ التقلي ــصوماليني وال ــدينيني ال ال
اقتــرح االجتمــاع إنــشاء هيكــل و .هيونيــ/حزيــران ٢٦ إىل ٢٤مــن يف الفتــرة أوغنــدا، بعنتــييب، 

مـن   نـويب اجلـزء اجل   الـشيوخ التقليـديني وزعمـاء العـشائر يف           مـن يتكـون   ) شايخاملـ جملـس   (دائم  
 ملــساعدة ، وذلــكمــن النــساء مــن أعــضائه  املائــة  يف ٢٥علــى أن يكــون  وســط الــصومال،  

  .التوعية واملصاحلةب ها املتعلقةاملؤسسات االحتادية االنتقالية يف جهود
ــوم   - ٥١ ــين باملخــدرات    ويق ــم املتحــدة املع ــب األم ــة  مكت ــاواجلرمي ــم املتحــدة  وبرن مج األم

 دعـد متوضع برنامج مـشترك     بملساعدة الصوماليني،    يف إطار استراتيجية األمم املتحدة     ،اإلمنائي
ــ ــل، املــساءلة والــشفافية والرتاهــة ب ينعــمسنوات ال ــالعلــى االساعد املؤســسات الــصومالية ي  متث
  .حتسني مساءلتهاعلى  و،لصكوك واملعايري الدوليةل
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 بـشأن مـشروع الدسـتور       يةعملية تشاور ب تورية االحتادية املستقلة  وتضطلع اللجنة الدس    - ٥٢
 واجملتمـع املـدين     “غـاملودوغ ”  و “بونتالند” و  املؤسسات االحتادية االنتقالية    فيه الذي تشارك 

 هبـا   يالـيت ميكـن أن متـض      كيفيـة   ال بتحديد معـامل  أفرقة األمم املتحدة    وقامت   .واجملتمعات احمللية 
  .اجلمهور لتشاور معلعت استراتيجية ِضُوكما ا يف العام املقبل، عملية وضع الدستور قدم

  
   املستهدفةاجلزاءات  - جيم  

ــالقرار     - ٥٣ ــال بـ ــشأة عمـ ــن املنـ ــة جملـــس األمـ  ١٩٠٧و ) ١٩٩٢ (٧٥١ يناجتمعـــت جلنـ
ــصومال و ) ٢٠٠٩( ــشأن الـ ــا يف إبـ ــار٢٣ريتريـ ــايو/ أيـ ــوز ٢٧ و ٢٢ و ١٥ يف ومـ ــ/متـ  هيوليـ

  الــــذي ُعقــــد يــــومجتمــــاعالعت اللجنــــة خــــالل اســــتما و.أغــــسطس/آب ٩ يفوكــــذلك 
، املـسلح  والرتاع باألطفال املعين العام لألمني اخلاص إىل إحاطات قدمها املمثل   مايو،  /أيار ٢٣

 يف الفريق العامل التابع جمللـس األمـن املعـين باألطفـال والـرتاع املـسلح         على النحو الذي اقترحه     
  .(S/AC.51/2011/2)استنتاجاته بشأن الصومال 

بـإطالع  منـسق فريـق الرصـد املعـين بالـصومال وإريتريـا             قـام   ،  يوليـه / متـوز  ١٥ وبتاريخ  - ٥٤
بـشأن    وسلط الضوء على توصـيات الفريـق       .)S/2011/433(اللجنة على التقرير النهائي للفريق      

 الـسفن   الـيت تقـوم هبـا     التجـارة   مجيع أنواع    حبظراحلكومة االحتادية االنتقالية رمسيا      ضرورة قيام 
 ينبغـي   ه كـذلك بأنـ    يوصـ  وأُ . حركـة الـشباب    مـع املـوانئ الـيت تـسيطر عليهـا         تجارية الكـبرية    ال

د العمليـة   يـ هتد  إىل تـصرفاته تـؤدي   أي عضو مـن أعـضاء املؤسـسات االحتاديـة االنتقاليـة             اعتبار  
خاضـعا   ص من قدرة احلكومة االحتادية االنتقاليـة علـى الوفـاء بواليتـها،            انتقاإل إىلالسياسية أو   

  .ابري املستهدفةلتدل
الكيانــات اخلاضــعني و، أضــافت اللجنــة امســني إىل قائمــة األفــراد  يوليــه/ متــوز٢٨يف و  - ٥٥

ــد األســلحة احملــ     ــد األصــول وحظــر توري ــسفر وجتمي املفــروض مبوجــب  دد اهلــدف، وحلظــر ال
، ٢٠١١ يوليـه / متـوز  ٢٩يف  و .)٢٠٠٨ (١٨٤٤  جملـس األمـن     من قـرار   ٧  و ٣ و ١الفقرات  

د وتوسـيع نطـاق واليـة فريـق         يـ مدبتمبوجبـه   قـام   الـذي   ) ٢٠١١ (٢٠٠٢القـرار   لس  اجملاعتمد  
 فـضال عـن اسـتهداف املـدنيني، مبـن فـيهم             ، وأضاف اجمللس جتنيـد واسـتخدام األطفـال        .الرصد

علـى   أيـضا    نـص  و . احملددة اهلدف  لتدابريل تسمية اجلهات اخلاضعة  معايري  إىل  األطفال والنساء،   
 التجــارة غــري احملليــة عــرب املــوانئ  أنــشطة  يف اد وكيانــاتجــواز إخــضاع مــن يــشارك مــن أفــر  

 تلجـــزاءا، لمـــسمى لكيـــان ا ماليـــادعمـــالـــيت تـــشكل  الـــشباب،حركـــة اخلاضـــعة لـــسيطرة 
  .اهلدف احملددة
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ــل      - دال   ــشار الكامــ ــق االنتــ ــو حتقيــ ــرز حنــ ــدم احملــ ــي يف  لالتقــ ــاد األفريقــ ــة االحتــ بعثــ

   هاوتعزيز الصومال
 تقريبــا منــذفــــــرد  ٩ ٣٠٠ يعــادل اد األفريقــي يف الــصومالبعثــة االحتــقــوة قــوام ظــل   - ٥٦

فريقـي عروضـا   ألتلقـى االحتـاد ا  و .مـارس /آذار القوات البورونديـة يف  فرد من  ١ ٠٠٠ نشــــــر
بوروندي وجيبـويت وسـرياليون لـتمكني بعثـة          أوغندا و  قوات إضافية من  على   باحلصول مؤكدة

فـرد   ١٢ ٠٠٠ ، والبـالغ   لقواهتـا  بـه قـوام املـأذون     لال  ولوصـ مـن ا    يف الـصومال   االحتاد األفريقـي  
  .)٢٠١٠( ١٩٦٤متشيا مع قرار جملس األمن 

 تقـدمي الـدعم     مكتب األمم املتحدة لدعم بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال            واصل  وي  - ٥٧
ــصومال    لاللوجــسيت  ــي يف ال ــة االحتــاد األفريق ــذي يــ بعث ــية،   ال ــدات األساس ــوازم واملع شمل الل

اخلـدمات الطبيـة، وخـدمات الطـريان والنقـل،       واللـوازم املعـدات و  ، و تشييدسة وال وأعمال اهلند 
يف جمـال   االستراتيجية، والـدعم والتـدريب      السلكية والالسلكية   القدرات يف جمال االتصاالت     و

االحتــاد مفوضــية مــساعدة  الحتــاد األفريقــي ادى واصــل مكتــب األمــم املتحــدة لــ  وي .اإلعــالم
عمليـات  ثـالث مـن   شـارك يف  كمـا  ، ةتـشكيل القـو   األخرية علـى  فريقي يف وضع اللمسات  ألا

  .التفتيش والزيارات السابقة للنشر
 .بعثة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال       ال تزال الثغرات يف املوارد تؤثر سلبا على فعالية          و  - ٥٨
الـــدعم جمموعـــة عناصـــر الكتفـــاء الـــذايت الـــيت تتجـــاوز ل األساســـية مل تـــتمكن االحتياجـــاتو

اإلمــدادات واخلــدمات األساســية معظــم ىل إبعثــة الفتقــر وت .ااحتياجاهتــمــن الوفــاء بجــسيت اللو
 التنظيـــف لـــوازماالتـــصاالت، وووتكنولوجيـــا املعلومـــات ، دمات املطـــاعمخـــكوالـــضرورية، 

بلـد  الم إىل   قـدَّ ذي يُ يتجـزأ مـن الـدعم الـ        جـزءا ال  تشكل   والرعاية االجتماعية، واليت     ،والصحة
وقــد  .لــهتكاليفهــا سدد تــفــظ الــسالم أو  حلألمــم املتحــدةا اتبعثــإحــدى  املــساهم بقــوات يف
 املعــدات اململوكــة مقابــل املــسامهة بقــوات بلــدانللاملبــالغ املــستحقة ســداد تــأخرت عمليــات 

  .كافية يف الصندوق االستئماينالملوارد ا بسبب عدم توفرحاليا للوحدات مخسة أشهر 
 يف أغــسطس/ آب١٨  و١٧يــومي عمــل تقنيــة لقــة ح  بتنظــيماالحتــاد األفريقــيوقــام   - ٥٩

لبعثـة مبـا يتناسـب مـع التحـديات القائمـة يف             للـدعم   احتديـد سـبل تعزيـز       ترمـي إىل    أديس أبابا،   
مـن  بعثـة   الالتعجيل يف نـشر قـوات إضـافية لـتمكني           ) أ(: مبا يلي أوصى املشاركون   و .الصومال

 الــدعمجمموعــة عناصــر عزيــز ت) ب( ؛جنــدي ١٢ ٠٠٠  يبلــغقــوةقــوام لللوصــول بــسرعة إىل ا
بعثـة لتعزيـز احلفـاظ    التابعـة لل  وحـدات الـشرطة املـشكلة   نـشر  ) ج( ؛املقدمة مـن األمـم املتحـدة   

بعثـة  الكـاف، كجـزء مـن    قـوام  ذات  قـوة حـرس      إنـشاء ) د( ؛على القانون والنظام يف العاصمة    
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فريقـي واألمـم املتحـدة      وحتت قيادهتا، لتسهيل نشر املوظفني املدنيني وتوفري احلمايـة لالحتـاد األ           
  . مفهوم العمليات املنقحالتوسع يف) هـ( ؛األمم املتحدة يف مقديشو

مكتـب  و،  بعثة االحتاد األفريقـي يف الـصومال      سبق أن أجرته     تقييم مشترك    وقد توصل   - ٦٠
مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بعثــة االحتــاد األفريقــي يف   ، واألمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال 

 ج مماثـل بـشأن احلاجـة إىل   انتاسـت إىل  ارة األمم املتحدة لـشؤون الـسالمة واألمـن    إدل، و الصوما
بعثــة لتــوفري األمــن ملــوظفي األمــم املتحــدة والــشركاء الــدوليني   ال داخــل قــدرة مكرســة وجــود
االحتــاد ب مــن مجيــع قــدرات بعثــة ِلــتوقفــت عمليــات األمــم املتحــدة عنــدما طُ قــد  و.الزائــرين

  .املكلفة هباواألولويات التشغيلية يذ املهام الرئيسية تنفاألفريقي يف الصومال 
مرافـق مراقبـة احلركـة      و لكبـار الشخـصيات      ةالدائمـ االجتماع  قاعات  مت االنتهاء من    و  - ٦١
ــة، ةالتابعــ مــن  ١٥٠ يف  جيــري العمــل مقديــشو،ويف .جبــوار مطــار مقديــشو والــيت تقــع  للبعث
حبلـــول هنايـــة  توقـــع أن يكتمـــل معظمهـــامـــن املوبعثـــة، الخـــرى لـــدعم األندســـية اهلشاريع املـــ
 ،معـايري العمـل األمنيـة الـدنيا    مـع  مكاتـب وأمـاكن إقامـة مؤقتـة متوافقـة         ُوفِّرت   و .٢٠١١ عام

مكتـب األمـم    ، و كتـب األمـم املتحـدة الـسياسي للـصومال         مل وكذلك   بالبعثة املدنيني   للموظفني
ــصوما    ــة االحتــاد األفريقــي يف ال ــدعم بعث ــن وغريمهــل، املتحــدة ل ــم املتحــدة،   ا م وكــاالت األم

علـى الطريـق    بـشكل جيـد     يـسري العمـل     و . مقديـشو  يف األساسـيني    اه من نشر موظفي   التمكينه
مرافـق إنتـاج    مت حتـسني     ،مـن املـستوى الثـاين     ،  ستـشفى باملاملينـاء و  بربط املطار   يي  ذالساحلي ال 
  .بعثةالرئيسية التابعة للعسكرات بامل هااملياه وتوزيع

بتكثيــف  لاألمــم املتحــدة لــدعم بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومامكتــب  كمــا قــامو  - ٦٢
 مــن جويــة رحلــة ٦٩ذلــك  يف خــالل العمليــات العــسكرية األخــرية، مبــا بعثــة  للالطــيب هدعمــ

 مـن أفـراد     ٥٠١ مـا جمموعـه      مشلت  إىل الوطن،  عادةاإلنقل و الوالطيب  جالء   بغرض اإل  مقديشو
  .٢٠١١أغسطس /آب ١٥إىل أبريل /نيسان ١٦البعثة يف الفترة من 

املتعلقـة   اجلديـدة    تهابعثـة يف تنفيـذ أجـزاء مـن سياسـ          التقريري األخـري، بـدأت      ب وإحلاقا  - ٦٣
ــال ــدعم ِضــُووالــيت باشــرة، املنريان غــري ب ــة االحتــاد    مــن عت ب ــدعم بعث مكتــب األمــم املتحــدة ل

بعثــة ال نظمــتو .تتطلــب املزيــد مــن الــدعم مــن اجلهــات املاحنــة والــيت ، لاألفريقــي يف الــصوما
  .الدويل  تعزيز احترام القانون اإلنساينموضوعحول ، اجتماعا يف كيغايل، يوليه/متوز يف
إزالــة األلغــام عمليــات بعثــة التابعــة لل تفجــرةاملذخائر الــالــتخلص مــن  ةفرقــأ واصــلتو  - ٦٤

بنـود  للمجـايل   العـدد اإل   من الذخائر غري املنفجرة يف مقديـشو، ليـصل           بندا ٩٧٢تدمري  ب وقامت
املتحـدة   دائـرة األمـم    الـدعم الـذي تقدمـه        يـؤدي و . بنـدا  ٦ ٧٦١ إىل   ٢٠٠٩  عـام  ملدمرة منذ ا

ــام   ــة باأللغ ــة الإىل متكــني  لإلجــراءات املتعلق ــسريتمــن بعث ــن للجهــات  ي ــة   الوصــول اآلم الفاعل
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ــتقرار  نياإلنـــساين والعـــسكريالعـــاملني يف اجملـــال  ونياملـــدني مـــن ، ممـــا يـــسهم يف حتقيـــق االسـ
  .واالنتعاش

دعم الـ تقـدمي   مكتب األمم املتحدة لدعم بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال    واصل وي  - ٦٥
 الــيت  العديــد مــن الزيــارات رييــست مت و.لبعثــةل االتــصاالت واملعلومــات  يف جمــايلســتراتيجيالا

 . زيــادة التغطيــة اإلخباريــةممــا أدى إىل، البــارزةقليميــة اإلدوليــة والوســائل اإلعــالم قامــت هبــا 
افظ حتـ تـزال    الاليت متوهلا األمم املتحدة أداة أساسية يف دعـم الـسالم و           إذاعة بار كوالن     وتعترب
 هلـذه  اإلذاعـة األفـضل   ”هنـا   أكرة القدم مؤخرا ب   الصومايل ل حتاد  اال عترفا شعبيتها، حيث  على
ذلـك   يف  علـى توسـيع بـث براجمهـا اىل خـارج مقديـشو، مبـا               بار كوالن ذاعة  وتعمل إ  .“السنة

  .ةكينيال ية مؤخرا على طول احلدود الصومالاالستيالء عليهاليت مت املناطق ا
إيــالء  مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال يواصــل  كمــا  - ٦٦

متـــشيا مـــع قـــرار جملـــس األمـــن  قـــدراهتم حتـــسني بغـــرض بعثـــة الاألولويـــة لتـــدريب مـــوظفي 
 بـرامج ذات    علـى د  ارمن األفـ   ١ ٩٠٠ن  حىت اآلن، تدريب أكثر م    وقد مت    .)٢٠٠٩( ١٨٦٣

 .فظ السالمحبصلة 
  

  ستراتيجية لألمن الوطينامنية الصومالية ووضع تعزيز املؤسسات األ  -هاء   
  السياسات والتنسيق    

،  عنتــييب يفهيــوني/حزيــران ٢٣ يف مناثــعقــدت اللجنــة األمنيــة املــشتركة اجتماعهــا ال   - ٦٧
ترمـي  لـشرطة،  للجيش ولخطط عمل  ياسي للصومالقدم مكتب األمم املتحدة الس و.بأوغندا

توصـيات  النتـائج و  الوناقـشت اللجنـة أيـضا        . متابعة التقدم احملـرز يف املهـام الرئيـسية املعلقـة           إىل
الـذي أُعـد يف أعقـاب البعثـة االسـتطالعية            ،٢٠١١لعـام   تقيـيم قطـاع األمـن       الواردة يف تقريـر     

وحثــت اللجنــة  .٢٠١٠لعــام   الــصومايلمــنتقريــر تقيــيم قطــاع األ ، والــصومالتقودهــا  الــيت
 راجعة اخلطة الوطنيـة لتحقيـق األمـن واالسـتقرار    مب فوراعلى القيام  احلكومة االحتادية االنتقالية

  .٢٠٠٩عام ل
سـتراتيجية لتطـوير قطـاع األمـن        اوقد وضع مكتب األمم املتحدة الـسياسي للـصومال            - ٦٨

ــن  ــرة م ــي ت٢٠١٣ إىل ٢٠١١ للفت ــسيق املــ رم ــة األمنيــة     إىل تن ــار اللجن ــة يف إط ساعدة الدولي
 ؛ وتقــدمي الــدعم االستــشاري للحكومــة االحتاديــة االنتقاليــة؛نيــةتق الةملــا العأفرقتــهااملــشتركة و

شـراكات مـع بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال             إقامـة   وبناء املؤسسات الصومالية من خالل      
 والــدعوة وتكثيــف ؛األمــم املتحــدة القطــريوفريــق  ،اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــةو
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  القطـاع  الراميـة لتطـوير    ورصد نتـائج وتـأثري التـدخالت         ةبعاتم و ؛تعبئة املوارد من أجل   اجلهود  
  .األمين يف الصومال

 
  جليشا  

أن يتوصــــل  ينبغــي و.ا جنــدي١٠ ٢٩٨  يف مقديــشوةمــن الوطنيــألقــوات ايبلــغ قــوام   - ٦٩
كــانون   العمــل بــه يفي بــدأذ الــق الــسمات البيولوجيــة،نظــام التعــرف علــى اهلويــة عــن طريــ  

ورويب أل واالحتـاد ا    لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية        بتمويل من اململكة املتحـدة     يناير/الثاين
يف مقديــشو حبلــول بكاملــها  ةقــوات األمــن الوطنيــ إىل تغطيــة  ، األمريكيــةوالواليــات املتحــدة

ــوبرأ/ولألتـــشرين ا ــا  و.كتـ ــةوالواليـــات املتحـــدةقـــدمت إيطاليـ شـــهر  التمويـــل يف  األمريكيـ
 رئـيس أركـان اجلـيش        وطالـب  .غري املدفوعـة  املتراكمة  مشكلة دفع الرواتب     حلل   فرباير/شباط
  . وسط الصومالاجلزء اجلنويب منالدعم اللوجسيت لقوات التحالف يف تقدمي لرواتب وبدفع ا
 بعثـة التـدريب التابعـة       بهمدريقامت بت ذين  وىل من اجلنود ال   ألج الدفعة ا  ادمإد  يعقد أ و  - ٧٠

تعمــل علــى اخلطــوط األماميــة يف هــي  وة،لالحتــاد األورويب يف أوغنــدا يف قــوات األمــن الوطنيــ
ــشو ــع أن   .مقديـ ــن املتوقـ ــهي ومـ ــن  تنتـ ــة مـ ــة الثانيـ ــول الدفعـ ــدريب يف أيلـ ــبتمرب/ التـ يف  و.سـ

 وسـريكز التـدريب علـى       .مدد االحتاد األورويب والية بعثـة التـدريب ملـدة عـام           ،  يوليه/متوز ٢٨
 اتقــول وقــدرات التــدريب الــذايت ،تطــوير هياكــل القيــادة والــسيطرة، والقــدرات املتخصــصة 

  . العناصر الفاعلة احملليةإىل  التدريبيةالحتاد األورويباات ، وذلك هبدف نقل خربةاألمن الوطني
ــرة  - ٧١ ــدة ويف الفت ــسانمــن  املمت ــاربريــل حــىت  أ/ني ألمــم املتحــدة  ر مكتــب اسَّمــايو، يـَـ /أي

هـا  ائجرإب قامـت ،  ةالسياسي للصومال عملية تقييم لالحتياجات التدريبية لقوات األمـن الوطنيـ          
  .لفريق العامل العسكري التقين التابع للجنة األمنية املشتركةلتابعة جلنة فرعية 

  
  شرطةال    

ئي وبعثـة   برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـا       وعمل مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال         - ٧٢
املتــأخرة رواتــب اللــدفع  خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،، االحتــاد األفريقــي يف الــصومال معــا

ــن  ــرة م ــاين  للفت ــانون الث ــاير /ك ــارىل إين ــايو/أي ــدد  ل٢٠١٠ م ــن ع ــراد م ــصومالية أف ــشرطة ال  ال
علــى الــرغم مــن تــأمني و .باســتخدام األمــوال املقدمــة مــن اليابــانوذلــك ، فــردا ٣ ٠٧٧ يبلــغ
 يــةال تــزال هنــاك فجــوات متويل إال أنــه ســبتمرب، /أيلــولمــارس حــىت /للفتــرة مــن آذارمويــل الت

 .٢٠١١ فربايـر /شـباط ىل  إ ٢٠١٠ هيونيـ /حزيـران  ة الـدفع للفتـرة مـن      ملتـأخر ارواتـب   لبالنسبة ل 
 ١ ٨٠٠  بتـوفري  ، أيـضا   اليابـان  بتمويـل مـن    ، مكتب األمم املتحدة السياسي للـصومال      كما قام 

جهزة اإلرسال اليدوية اليت تعمـل بـالترددات        من أ  ١ ٠٦٨ و  من املقذوفات،  من اخلوذ الواقية  
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 مثانيـة   إصـالح وغريها من املعدات لقوات الشرطة الـصومالية، وشـرع يف مـشروع             العالية جدا   
  .مراكز للشرطة يف مقديشو

ه تـــدريب الـــشرطة ؤ مكتـــب األمـــم املتحـــدة الـــسياسي للـــصومال وشـــركا يواصـــلو  - ٧٣
، ومقرهــا يف يف الــصومالبعثــة االحتــاد األفريقــي التابعــة لت وحــدة الــشرطة نظمــو .الــصومالية

 ،حركــة املــرور واخلفــارة اجملتمعيــة عــن  الــشرطة الــصوماليةاتمقديــشو، دورات تعريفيــة لقــو
  .قديشومبلتدريب العسكري ل اجلزيرة يم شخصا، يف خم٢٥ حيضرهاع وابيسأثالثة مدهتا 
مرفق االستجابة الفوريـة التـابع       طريقن  ع“ بونتالند”  يف ،صندوق بناء السالم  يقوم  و  - ٧٤
بنـاء قـوات شـرطة      علـى   لمـساعدة   لبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         مشروع ينفـذه    تمويل  ب،  له

أمت  ،خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير    و . قاعدة بيانات ألفـراد الـشرطة   إنشاءحمترفة ومسؤولة، و  
تقيـيم   على   الدورة التدريبية  امرأة،   ٢٩، بينهم   يشرط ٣٠٠  يبلغ الشرطةأفراد   إضايف من    عدد

ــالقــدرات  ــة أســابيع يف  ةدمل ــة  ثالث ــو لكلي ــصل  آرم ــشرطة، لي ــذلك ل ــشرطة  عــددب ــدربنيال  امل
  . امرأة٨٠بينهم من ، شرطي ٩٠٠ إىل

  
  اإلجراءات املتعلقة باأللغام    

واملخزونـات  واصلت شرطة احلكومة االحتادية االنتقالية مسح وإزالـة خملفـات احلـرب         - ٧٥
مـدربو الكـالب املتخصـصة يف الكـشف عـن املتفجـرات،         واصل  و .من املتفجرات يف مقديشو   

مهـام البحـث    ،املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام     دائـرة األمـم  ذين خـضعوا للتـدريب يف   الو
  . أدى الدويل-تأمني مداخل مطار عدن ل

  
  إلصالحياتالعدالة وا    

ربنـامج  ليف مقديشو، وغاروي، وهرجيـسا،       دعني العامني وامل من القضاة    ١٠٤خيضع    - ٧٦
 ىتـشرف علـ   ميوله برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي و       و ،تسعة أشهر مدته   ء القضا  يف جمال  تدرييب
  .ةكليات القانون احملليتنفيذه 
 علـى وضــع  أبريـل / األمـم املتحـدة يف نـريويب ومقديـشو يف نيـسان     أجرتـه وركـز تقيـيم     - ٧٧

خلـص التقيـيم إىل أن الـسجن املركـزي يف مقديـشو              و . السجون يف مقديـشو    خطة أولية لدعم  
  .املطلوبة الدنيا كبري ليصل إىل املعايريحتسني إىل  اجتحي
 إىل ١٤ يف الفتـــرة مـــن “أرض الـــصومال”عقـــد يف لعدالـــة الوطنيـــة ل مـــؤمتر ووافـــق  - ٧٨
رنـامج األمـم املتحـدة       ب أمت و .ءقطـاع القـضا   طـوير   ستراتيجية مخـسية لت   ا على هيوني/حزيران ١٦

، لمـدعي العـام اإلقليمـي يف بـوراو    لومكتب  بوروما،لمحاكم يف هرجيسا ول اإلمنائي بناء مباٍن
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، بـدعم  ون املـساعدة القانونيـة الـصومالي    ومقدم وعاجل   .واملعدات القانونية  توفري املواد ب كما قام 
قـام برنـامج   و .٢٠١١م  يف عـا قـضية  ٢ ٥٠٠من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ما يقرب من         

ــائي   ــم املتحــدة اإلمن ــة    و األم ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــز ســجن   بمكت تجهي
، ووِضــعت  التــدريبعــاملونتلقــى الــضباط الو .مــارس/آذارهرجيــسا، الــذي افتــتح يف شــهر  

  .ا موحدازي  وتلقى السجناءاألوامر الدائمة والتشغيلية،
وتوســيع ســجن إصــالح يف   املعــين باملخــدرات واجلرميــة بــدأ مكتــب األمــم املتحــدة و  - ٧٩

كمـا تلقـى املكتـب متـويال لبنـاء سـجن جديـد               . يف املائـة   ٥٠ بنـسبة    ،“بونتالند” يف   ،بوساسو
  .ييغارو يف
لقـضاء  لتقدمـة   امل الـدورات التدريبيـة   بـدء   الـدعم ل   برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي        قدمو  - ٨٠
مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات      ويتعـاون   . الصومال اجملالس القضائية العليا يف   إنشاء  و

ذلـك   يف مبـا ،  القرصـنة  حملاكمـة عناصـر   إجيـاد   واجلرمية مع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى             
  .العاماملدعي  وتطوير قدرات مكاتب نيناإصالح القو

  
  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    

ــوم   - ٨١ ــة ا تق ــة االحتادي ــذ   احلكوم ــأوى والغ ــوفري امل ــة يف الوقــت احلاضــر بت نحــو ل اءالنتقالي
مكتـب   يف املعـسكرات، مـع دعـم لوجـسيت حمـدود مـن      املوجـودين  مـن املقـاتلني الـسابقني     ٦٠

، هيونيـ /حزيـران  ٢٢  و٢١ ويف يـومي  .األمم املتحدة لدعم بعثة االحتاد األفريقـي يف الـصومال      
واهليئـة   بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال        ومكتب األمـم املتحـدة الـسياسي للـصومال           اشترك

 لتبـادل  أوغنـدا ب يف عنتييبأقيمت حلقة عمل دولية يف استضافة  احلكومية الدولية املعنية بالتنمية
  .التعامل مع املقاتلني السابقنيبشأن  الدروس املستفادة

  
  عمار يف مقديشوإلعادة اإجهود حتقيق االستقرار و  - واو  

ألمم املتحدة من أجل االنتعـاش واالسـتقرار        اد الرامية إىل تنسيق ختطيط       اجلهو تتواصل  - ٨٢
الـتغريات األخـرى   برغم يف مقديشو، على الرغم من اغتيال وزير الداخلية يف هجوم إرهايب، و         

 األمـن   تعلى جمموعة من األولويـات الـيت مشلـ        ه  يوني/ حزيران يفق  ِفواُت .يف احملاورين الرئيسيني  
وزراء، الـ ذلـك   يف مبـا حلكومة شىت قطاعات ا مع  ،ألساسية وفرص العمل  اخلدمات ا و ؛البشري
تبذل األمم املتحدة جهودا إلعادة ختصيص األموال الالزمـة          و .طقانمفوضي امل و بنادرالوإدارة  

  .أموال من مصادر جديدةتوفري إىل أيضا متس احلاجة هلذه األنشطة ولكن 
 بنـادر يف المولة بـالتقرير، مباشـرة مـع إدارة      خـالل الفتـرة املـش      ،عملت األمم املتحدة  و  - ٨٣

ــداهرييهــودان مقطعــات  ــة  ســتولت عليهــا الــيت اووارِدغلــي وبون ــة االنتقالي  احلكومــة االحتادي
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حنـاء مقديـشو   أطق يف انـ امل ومفوضـ ، والتـزم  مـؤخرا  بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال    وقوات 
ــد  ــات  بتحدي ــصدد  جمموعــة مــن األولوي ــة شــ يف هــذا ال  نظيــفمت تو .أغــسطس/آبهر يف هناي

هلـذا الغـرض     تلـشوارع، واسـتخدم   لنـارة   إل ا تـوفري  و ، األسـواق  نياملناطق من النفايات، وحتس   
  . يف الصومالبعثة االحتاد األفريقيل ا صندوق األمم املتحدة االستئماين دعممنأموال 
بغـرض  ق طانـ يف املجلـان الـسالمة   ضـم   مـؤمتر  يوليه/ متوز١٢ بتاريخوعقد يف مقديشو    - ٨٤

برنـامج األمـم املتحـدة      باالشـتراك بـني     دار  الـذي يـ   لمخاطر،  ل املعرضنيالشباب   تدشني برنامج 
ــائي و يــشكل و . ومنظمــة العمــل الدوليــة  )اليونيــسيف(منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة    اإلمن

 مـن الـشباب     ٥٠٠ إبعادحلد من العنف املسلح الذي يهدف إىل        ا من مشروع    ااالجتماع جزء 
  .الرتاعو عن القتال

لــشرطة احلكومــة  ةبطــال الــذخائر املتفجــرة التابعــمت نــشر أفرقــة إ ،هيونيــ/حزيــرانيف و  - ٨٥
ــة يف هــودان و  ــة االنتقالي ــة خملفــات احلــرب  هــاول وداقاالحتادي  مــن  واملخزونــاتملــسح وإزال

تمكني الـ ، و النـازحني للـسكان   وتسهيل العـودة اآلمنـة       أللغامحلد من خطر ا   بغرض ا املتفجرات  
  .عمارإلاالنتعاش وإعادة انفيذ مشاريع من ت

  
 األنشطة اإلنسانية وأنشطة اإلنعاش والتنمية  - زاي  

 األنشطة اإلنسانية    

 للوضـع اإلنـساين احلـرج يف املنـاطق          تهاالت اإلنـسانية مـن نطـاق اسـتجاب        توسع الوكـا    - ٨٦
كاملـة مـن    وقـد جـرى إعـداد اسـتراتيجيات مت        . مـداها اجلنوبية، حيث تبلغ حدة األزمة أقـصى        

أجــل التــصدي لالحتياجــات األكثــر إحلاحــا للــسكان، واحليلولــة دون وقــوع املزيــد منــهم          
 توزيـع البـذور واألدوات   مبا يف ذلـك  ، دعم سبل العيش بإجراءاتوجيري االضطالع  .أزمة يف

 -أكتـوبر   /تـشرين األول  (ير املقبـل    دااالسـتعداد ملوسـم أمطـار الـ       مـن   ملزارعني  متكني ا من أجل   
 ).ديسمرب/ألولكانون ا

املوحــد بــشأن الــصومال، النــداء ويقتــضي إعــالن األمــم املتحــدة بوجــود جماعــة تنقــيح   - ٨٧
 مليــون ٥٦١ بليــون دوالر بعــد أن كــان ١,٠٦حيــث ارتفــع املبلــغ املطلــوب حاليــا ليــصل إىل 

ــل   . دوالر ــرك حنــو      ٤٧وحــىت تارخيــه، جــرى متوي ــا يت ــوب، مب ــغ املطل ــك املبل ــن ذل ــة م  يف املائ
ــ ٥٦٠ ــالنظر إىل شــدة االحتياجــات، أفــرج الــصندوق  . ون دوالر مــستحقة لبــاقي العــام ملي وب

 للــصندوق اإلنــساين املــشترك للــصومال عــن  الطــوارئاملركــزي ملواجهــة الطــوارئ واحتيــاطي 
، مــن أجــل توســيع نطــاق وايل مليــون دوالر علــى التــ٤,٧ر و  مليــون دوال٢٨مـبلغني قــدرمها  

 . يت أصاهبا اجلفاف يف الصومالاألنشطة اإلنسانية يف املناطق ال
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.  مليــون شــخص مــساعدات غذائيــة ١,١٦وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تلقــى    - ٨٨
واقتضت األزمة احلالية من األوساط اإلنسانية توسيع نطاق املـساعدات الغذائيـة الـيت تقـدمها،                

غذيـة إىل الـصومال      طنا متريا مـن األ     ٧٠وأقام برنامج األغذية جسرا جويا نقل من خالله حنو          
وجبة ساخنة يوميا، وهـو      ٩٢ ٨٠٠ إعدادوجيري  . أغسطس/ آب ١٥ إىل   ١خالل الفترة من    

 اســتفاد مــن ،وباإلضــافة إىل ذلــك. يوميــا ٨٥ ٠٠٠عــددها إذ بلــغ مــا يزيــد عمــا كــان عليــه  
وقـد سـاعدت األمـم      . شـخص يف مقديـشيو     ٤٧ ٠٠٠قسائم الطعام واإلغاثة النقدية ما يناهز       

. للتحــصنيت خــالل األيــام الوطنيــة اللقاحــاطفــل بتقــدمي  ٤٠٠ ٠٠٠ا يقــرب مــن املتحــدة مــ
 .الكولريا/احلاد شخص من اإلسهال املائي ٧ ٧٠٠وعوجل حنو 

طفـل   ٢٣ ٣٠٠ املناطق تـضررا، عـوجل خـالل الـشهرين األخرييـن مـا ينـاهز                  أشد ويف  - ٨٩
مي أطعمـة عالجيـة     يعانون من سوء التغذيـة احلـاد يف وسـط وجنـوب الـصومال مـن خـالل تقـد                   

طفـل دعمـا     ١٠٧ ٠٠٠يوليه، تلقى عدد مـن األطفـال يقـدر بــ            /ويف متوز . جاهزة لالستخدام 
طـــرودا شـــخص  ١٤٠ ٠٠٠، تلقـــى مـــا ينـــاهز  نفـــسهويف اإلقلـــيم. غـــذائيا تكميليـــا موجهـــا

ــصحية     . للمــساعدة يف حــاالت الطــوارئ  ــة ال ــاه والنظاف ــة باملي ــدخالت املتعلق واســتفاد مــن الت
ميــاه شــبكات ويتــيح اســتمرار الــدعم املقــدم مــن أجــل  . صــومايل ٥٠٠ ٠٠٠ يقــرب مــن مــا

إىل مـا يزيـد عـن       املأمونـة   ميـاه الـشرب     تقـدمي   ي،  ييف ذلك يف مقديشو وحمور إفغو      الشرب، مبا 
 مستــشفى يف أحنــاء جنــوب الــصومال جمموعــات  ةوتلقــت ثــالث عــشر.  مليــون شــخص١,٩

شـخص ملـدة     ١٣٠ ٠٠٠ة جتميـع تـضم      لوازم صحية حلاالت الطـوارئ تكفـي ملـساعدة منطقـ          
 .ثالثة أشهر

تلميذ يف أحناء البالد، حيـث       ٨٥ ٠٠٠واستفاد من تدخالت األمم املتحدة أيضا حنو          - ٩٠
لألغنـام مـن التـدخالت املتعلقـة بالزراعـة وتـوفري             مـزارع وراعٍ   ٢٤ ٥٠٠استفاد ما يزيـد عـن       

ــل        ــار الــداير املقب ــتعدادا ملوســم أمط ــبل العــيش اس ــشريمــن (س أكتــوبر إىل كــانون  /ن األولت
ــسمرب/األول ــن    ). دي ــد ع ــا يزي ــى م ــازح ٨٠٠ ٠٠٠وتلق ــضا      ن ــك أي ــة، وذل ــري غذائي ــواد غ م
 .يمنطقيت مقديشو وأفغوي يف

وقــد اشــتركت وكــاالت األمــم املتحــدة يف مقديــشو مــع احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة   - ٩١
فــدين مــؤخرا هربــا مــن اجلفــاف الواالنــازحني والـسلطات البلديــة يف معاجلــة احتياجــات آالف  

وُتـنظم اجتماعـات أسـبوعية مـشتركة للتنـسيق فيمـا بـني اللجنـة                . والرتاع يف جنوب الـصومال    
. الوزاريــة املعنيــة باجلفــاف ووكــاالت األمــم املتحــدة وغــري ذلــك مــن املنظمــات اإلنــسانية          

تـضررين  املة  واستجابة لتفـشي الكـولريا، أرسـلت منظمـة الـصحة العامليـة إمـدادات طبيـة ملعاجلـ                  
 حالــة ٢٠٠ طفــال، ومــا يزيــد عــن  ٤٠ فــردا بالغــا أو ٢٠عــددهم الــذين يبلــغ ضــررا شــديدا 
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والتقى مفوض األمم املتحدة السامي لـشؤون الالجـئني، علـى سـبيل متابعـة تـصديق                 . متوسطة
لة الربملان االحتادي االنتقايل على اتفاقية كمباال، أعضاء من اللجان الربملانيـة الفرعيـة ذات الـص      

ــدة      وا يف مقديــشو واتفقــ  ــادرات لفائ ــة وغريهــا مــن املب ــسلة مــن حلقــات التوعي علــى عقــد سل
الربملــانيني واجملتمــع املــدين ووســائط اإلعــالم واملنظمــات األهليــة مبــا يهــدف إىل تيــسري اعتمــاد   

 .النازحنيقانون وطين بشأن 

ام إصـدار رسـائل للتوعيـة    وواصلت األفرقة اإلنسانية املعنية باإلجراءات املتعلقـة باأللغـ      - ٩٢
خملفـات احلـرب املتفجـرة مـن أجـل تـدمريها،       حتديـد أمـاكن   مـن أجـل     عمليـات مـسح     وإجراء  

 .اركنليدوذلك يف مقاطعات هودان، ومدينا، و

بالنـازحني  املتعلقـة   األربعـة   املـشاريع   بـشأن   وعقد أول اجتماع جمللس الرصـد والتقيـيم           - ٩٣
واشـترك  . ييونيـه يف غـاروي  / حزيـران ١٥نـاء الـسالم يف   باألمـم املتحـدة ل  اليت يدعمها صندوق    

 ومفـوض األمـم املتحـدة    “بونتالنـد ”رئاسة االجتماع وزيـر التخطـيط والتعـاون الـدويل يف            يف
واجملتمعــات النــازحني ويهــدف املــشروع إىل تقليــل احلــزازات بــني . لــشؤون الالجــئنيالــسامي 

يش الــسلمي، وإقامــة البنيــة األساســية  عــن طريــق التــشجيع علــى التعــا“بونتالنــد”املــضيفة يف 
 .اجملتمعية واملآوي، وبناء القدرات

 وممثلــي، واملــدير التنفيــذي لربنــامج األغذيــة العــاملي، ةاإلنــسانيالــشؤون وسـافر منــسق    - ٩٤
الوكاالت اإلنسانية الرئيسية واحلكومات املاحنة والزعماء اإلقليمـيني، إىل مقديـشو ودولـو، يف              

يوليه، من أجل تركيز االهتمام على الوضـع اإلنـساين          /متوزخالل شهر   ال  منطقة غيدو بالصوم  
والتقى منسق اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ مـع احلكومـة           .  وكفالة اتباع هنج منسق إزاء األزمة     

 .أغسطس/آب ١٣االحتادية االنتقالية والشركاء اإلنسانيني يف مقديشو يف 
  

 أنشطة اإلنعاش والتنمية    

ــدمات    اجتهـــت اجل  - ٩٥ ــادة فـــرص حـــصول الـــصوماليني علـــى اخلـ ــو تـــشجيع زيـ ــود حنـ هـ
ــاتج األول مــن نــواتج اســتراتيجية األمــم املتحــدة ملــساعدة الــصومال     . االجتماعيــة يف إطــار الن

جنوب ووسط الصومال، توسع الربنـامج املـشترك املعـين بـاحلكم احمللـي وتقـدمي اخلـدمات                   ويف
 “أرض الــصومال ”وفرضــت ســلطات  . دبــشكل ال مركــزي يف مقاطعــة أدادو يف غــالغودو   

املتحـدة واملنظمـات    العديد من القيود على العمل اإلنـساين واإلمنـائي، ممـا أعـاق أنـشطة األمـم                  
 .غري احلكومية

النــاتج الثــاين مــن نــواتج اســتراتيجية  (ويف إطــار احلــد مــن الفقــر وتــوفري ســبل العــيش    - ٩٦
 ملـدة سـتة أشـهر مـن         منحـة نقديـة    شـخص  ١١ ٠٠٠، تلقـى    )املتحدة ملساعدة الصومال   األمم
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أسـرة معيـشية أخـرى     ١ ٠٠٠أجل القيام مبشاريع للعمل يف جنوب وسط الـصومال، وتلقـت           
ــادير        ــة بن ــارات يف منطق ــساب امله ــن أجــل اكت ــدريبات م ــف وت ــشو(خــدمات للتوظي ). مقدي

واسـتمر القيـام    للغـذاء مقابـل العمـل       أسـرة معيـشية مـشاريع        ٢ ٣٠٠، تلقـت    “بونتالند” ويف
، قـدمت  “أرض الـصومال ”ويف   . األمسـاك  وتقدمي تدريبات على صيد   األمساك  تقييمات لصيد   ب

األمم املتحدة تدريبا على فحص اللحوم يف اجملازر العامـة ويف مجعيـات إنتـاج املاشـية اململوكـة           
 .ألفراد، ودعمت وضع أطر تنظيمية

ــساين       - ٩٧ ــن اإلن ــيد واألم ــار احلكــم الرش ــن  (ويف إط ــث م ــاتج الثال ــواتج  الن ــتراتيجية ن اس
ــصومايل  املــصرفمــوظفي مــن ، تلقــى مخــسة  )املتحــدة ملــساعدة الــصومال  األمــم  املركــزي ال

ــا مــن جنــوب وســط الــصومال و   ٣٥تــدريبا يف أوغنــدا وحــضر    اختبــارات “بونتالنــد” طالب
ويف أعقاب الدعم الـذي قدمتـه األمـم املتحـدة، زاد حتـصيل              . “أرض الصومال ” للمحاسبة يف 
 ٢٠١١ دوالر خالل النصف األول من عـام         نيي مال ٨ مبقدار   “أرض الصومال ” اإليرادات يف 

ــام  ــة بع ــة يف   . ٢٠١٠ باملقارن ــة املدني ــة اخلدم ــصومال”وشــرعت جلن  يف اســتراتيجية “أرض ال
 .املدنية إلصالح اخلدمة

 
 تعبئة املوارد  - رابعا  

 ٢,٥بلـغ إضـايف قـدره     مب لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية    أسهمت اململكة املتحدة    - ٩٨
 االسـتئماين لـدعم بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال               األمم املتحـدة   مليون دوالر إىل صندوق   

لوحـدات  لاملعـدات اململوكـة     تكـاليف   خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، مبـا يـسمح بـرد كامـل                
من املبلـغ الـذي   ومن ض. ٢٠١١مارس  /تابعة للبلدان املسامهة بقوات للفترة املمتدة حىت آذار       ال

 يف املائــة منــه ٦٠ مليــون دوالر، أتــيح ٤٠,٨تلقــاه الــصندوق االســتئماين حــىت تارخيــه وقــدره 
ــدعم العنــصر واســتخدم حتفظــاتدون  ــةل ومل يــستخدم التمويــل املخــصص  .  العــسكري للبعث

 .املدين وعنصر الشرطة لدى البعثة استخداما كامال نظرا لألوضاع يف مقديشوللعنصر 

لـذين يـديرمها مكتـب األمـم        لترد مدفوعات أخـرى إىل الـصندوقني االسـتئمانيني ا         ومل    - ٩٩
ولدى الصندوق االستئماين لبناء السالم يف الـصومال رصـيد يبلـغ            . السياسي للصومال املتحدة  
 مليــون دوالر ولــدى الــصندوق االســتئماين لــدعم املؤســسات األمنيــة الــصومالية رصــيد    ١,٦

ــزم مبعظــم هــذا املبلــغ لتوجيهــه ملــشاريع مــع قــوات الــشرطة      مليــون دوالر، وُي١٨,٧قــدره  لت
قـــدره تـــربع أغـــسطس لتقـــدمي / آب١٠ومت التوقيـــع علـــى اتفـــاق مـــع فنلنـــدا يف  . الـــصومالية

 يف إطــار الــصندوق “لالتــصال باجلمــاهري واملــصاحلة ”يــورو مــن أجــل مــشروع   ٤٦٠ ٠٠٠
 .االستئماين لبناء السالم
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ستئماين املعين بدعم مبادرات الـدول ملكافحـة القرصـنة         ومنذ بدء عمل الصندوق اال       - ١٠٠
ــاير /يف كــانون الثــاينقبالــة ســاحل الــصومال    ٨,٢تربعــات مببلــغ ، تلقــى الــصندوق ٢٠١٠ين

لإلعــالن عــن التربعــات  وأمثــرت مناســبة دوليــة   . مليــون دوالر٧مليــون دوالر وقــام بــصرف  
أبريـل عـن تعهـدات جديـدة بنحـو          /سان ني ١٩استضافتها اإلمارات العربية املتحدة يف ديب يوم        

ــا يف ذلــــك أول تعهــــدات مــــن جانــــب     مليــــون دوالر إىل٣,٦ ــتئماين، مبــ الــــصندوق االســ
  .اخلاص القطاع

  
  املالحظات والتوصيات  -خامساً  

وقـد اتـسع نطـاق ظـروف اجملاعـة          . كارثـة جديـدة يف الـصومال      اجملتمع الـدويل    واجه  ي - ١٠١
 أحنـاء   إىل سـائر  توسـع   الا يف ذلـك مقديـشو، وهتـدد ب        مخس مناطق يف جنـوب الـصومال، مبـ         ىلإ

ــوب ــاطق،  و. اجلن ــا  يف بعــض املن ــوت يومي ــال  ١٣مي ــن كــل  طف ــل دون ســن   ١٠ ٠٠٠م طف
 يف املائــة ١٠مــا يعــادل  وهــذا . اجملاعــةباخلامــسة نتيجــة لــسوء التغذيــة واألمــراض املرتبطــة      

ويعــيش . اجملتمعــات أســبوعا يف هــذه ١١ميوتــون كــل الــذين األطفــال دون ســن اخلامــسة  مــن
ى اجملتمـع   علـ ومـن الواجـب     .  مليون نسمة يف أزمة    ٣,٧أي  يقرب من نصف عدد السكان       ما

 .الكثري من الناس ميوتونف. ستجيب بسرعة أكربيأن الدويل 

إنـين  و. احملتـاجني ملـساعدة   وكـاالت املعونـة     لصـول   إمكانيـة الو  من الـضروري تـوفري      و - ١٠٢
كما أناشد الـدول األعـضاء   . تهممة السكان املدنيني ومحايسالأن تكفل  أناشد مجيع األطراف    

ــساهم  ــصومال    أن ت ــن أجــل ال ــداء املوحــد م ــسخاء يف الن ــاك حاجــة ملحــة إىل   . ب وجــود وهن
ــشة        ــنظم املعي ــار الكامــل لل ــع االهني ــاذ األرواح ومن ــددة القطاعــات مــن أجــل إنق اســتجابة متع

يف األجــل بنـاء االســتدامة واملرونـة    بالقــصرياألجـل  يف غاثــة تـرتبط اإل جيــب أن و. واالجتماعيـة 
 .، وذلك لوضع حد لدوامة األزمات املتكررة“املراعية للمناخ”الزراعة الطويل من خالل 

أتاحهـا  ، أن نغتـنم الفـرص الـيت         يـة  الطـوارئ الفور   ةأبعـد مـن حالـ     ومن الالزم، ملا هو      - ١٠٣
. مقديـشو مـن   القـسري   اتفاق كمباال، وخارطة الطريق السياسية، وانسحاب حركـة الـشباب           

األمــين ين  املكاسـب الـيت حتققـت بــشق األنفـس علـى املـسار      ومـن الواجـب أال يـسمح بــضياع   
ــة  أن نــساعد تجنــب حــدوث فــراغ و أن ن ومــن املهــم. والــسياسي ــة االنتقالي احلكومــة االحتادي

. وشـاملة جامعـة  والـدخول يف عمليـة مـصاحلة وطنيـة حقيقيـة      العاصمة توطيد سلطتها على     يف
/ أيلــول ٦ إىل ٤مــن يف الفتــرة يف مقديــشو املقــرر عقــده جتمــاع رفيــع املــستوى   االويوضــح

ويـتعني علـى    . األوضـاع داخـل البلـد     يف  طراف السياسية يف الـصومال      أللسبتمرب الثقة املتزايدة    
الـسلطات اإلقليميـة    وعمل بـشكل وثيـق مـع املؤسـسات االحتاديـة االنتقاليـة              يأن  اجملتمع الدويل   

 .الطريق ووضع األسس لنظام سياسي جديدرطة التنفيذ خ
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، وسـوف   اتقـويض شـرعيته   إىل  دعـم الـسكان     يف  فـشل احلكومـة االنتقاليـة       سيؤدي  و - ١٠٤
فمـن األمهيـة مبكـان أن يـدعم اجملتمـع الـدويل احلكومـة               . يكون له آثـار علـى العمليـة الـسياسية         

دور تنـسيقي يف تقـدمي   لع بـ  ضطاالنتقالية حىت تتمكن من ممارسة مسؤولياهتا حلماية املـدنيني وتـ          
وتلتـزم األمـم املتحـدة    . تغـيري يف مجيـع اجملـاالت     إحداث  القادة الصوماليني   ويتعني على   . املعونة

القـدرة علـى التنفيـذ    القيادة وبداء  تقع على عاتقهم مسؤولية إ    إال أنه   . مدعمهبواجملتمع الدويل   
الكـثري مـن التـضحيات وجيـب        ل  يف الـصوما  بعثة االحتاد األفريقي    وقد بذلت   . جل شعبهم أمن  

مـايل  لقـضاء علـى أي فـساد    علـى ا كما أحث احلكومة االحتادية االنتقاليـة    . تذهب هدرا أن ال   
 .املساعدة املقدمة من املاحننيالتصرف بيف به أو سوء إدارة يشتبه 

استمرار وجود قوات االحتاد األفريقي ضـروريا، ال سـيما يف ضـوء احلقـائق               وال يزال    - ١٠٥
اجة لنشر مزيـد مـن قـوات االحتـاد األفريقـي،      ومتس احل. يدة والتحديات على أرض الواقع اجلد

ــه  إىل القــوام صل حــىت تــ  ــالغ املــأذون ب ــاجم عــن  جنــدي ملــلء الفــراغ األمــين    ١٢ ٠٠٠الب الن
 الرئيـسية ومـضاعفات     عناصر الـتمكني  يطلب من   كما  . مقديشوانسحاب حركة الشباب من     

يف الوقـت نفـسه، سـوف    و. ت بعثـة االحتـاد األفريقـي يف مقديـشو     فعالية عمليـا أن تكفل القوة  
 يف االنتـشار يف الوقـت املناسـب مـن دون الـدعم              اتواجه صعوب ت البلدان املسامهة بقوات     تظل

نـشر بعثـة االحتـاد      بجتديـد تفويـضه     إىل  أدعـو جملـس األمـن       وإنين  . الدويل لتجهيز قوات إضافية   
 .االحتاد األفريقي للسالم واألمنجملس ر ، وذلك رهنا بقرا يف الصومالاألفريقي

لنـشر مـوارد إضـافية لبعثـة االحتـاد        فـورا   تقـدم الـدعم     أن  إنين أناشد الدول األعـضاء      و - ١٠٦
لنظر إىل وبـــا. ، مبـــا يف ذلـــك تقـــدمي الـــدعم للبلـــدان املـــسامهة بقـــوات  يف الـــصومالاألفريقـــي

عضاء توسيع دعمها لبعثـة االحتـاد       االحتياجات األكثر إحلاحا، يتعني على الدول األ      يتجاوز   ما
. مبـا يتناسـب مـع واليتـها       هبـا و   ميزانية ميكن التنبؤ     يف حدود  من العمل    ااألفريقي بطريقة متكنه  

) ٢٠١٠ (١٩٦٤جملـس األمـن يف القـرار        الـيت وجههـا     دعوة  الـ باإلضافة إىل ذلك، أكرر     وإين  
ألمـم املتحـدة االسـتئماين    لمسامهة بسخاء وعلى وجـه الـسرعة لـصندوق ا   للدول األعضاء  إىل ا 

 .، أو تقدمي التربعات الثنائية مباشرةحتفظاتللبعثة دون 

األمـم املتحـدة    جمموعة عناصر الـدعم الـذي تقدمـه         فجوات حرجة يف    وال تزال هناك     - ١٠٧
ــسديد      ل ــذايت وت ــاء ال ــق االكتف ــة االحتــاد األفريقــي، وذلــك أساســا لتحقي املعــدات تكــاليف بعث

هـذا اجملـال األساسـي      لتمويـل   الـدعم   جمموعة عناصـر    توسيع نطاق   عترب  يو. اململوكة للوحدات 
ــى حنــو   ــستدام عل ــؤ م ــه  وميكــن التنب ــسقب ــن   امت ــرار جملــس األم ــع روح ق ) ٢٠٠٩ (١٨٦٣ م

وحتقيـق  معـايري األمـم املتحـدة،       إىل  ساهم بقدر كبري يف رفع مـستوى بعثـة االحتـاد األفريقـي              يو
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وأعتــزم . م بعثــة االحتــاد األفريقــي ومعنويــاهتنــودجلحتـسن ملحــوظ أيــضا يف األوضــاع املعيــشية  
 . حل عملي يف هذا الصددباقتراحإىل جملس األمن التقدم 

إىل دائـرة األمـم  املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام        املقـدم مـن     دعم  الال غىن عن    و - ١٠٨
ن ونود واملـدني   اجل ايتعرض هل املخاطر اليت   للتخفيف من حدة    يف الصومال   بعثة االحتاد األفريقي    

للحفاظ علـى هـذا الـدعم،    و. إزالة خملفات احلرب من املتفجرات واألجهزة املتفجرة األخرى      ب
دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام  املقــدم مــن دعم الــأوصــي بــأن يــتم تــضمني 

 .تحدة األمم امل الذي تقدمهلوجسيتالدعم جمموعة عناصر البعثة االحتاد األفريقي يف  إىل

لالحتفاظ باألرض اليت متـت      ا أساسي االشرطة الوطنية وقوات األمن أمر    ويعترب وجود    - ١٠٩
حتـسني  أن تعمـل علـى      احلكومة االحتادية االنتقالية،    بيد أنه يتعني على     . من املتمردين استعادهتا  

ــادة والــسيطرة علــى قواهتــا العــسكرية و   ــة عــدم وقــوع القي   األســلحة واملعــدات يف أيــدي كفال
 دعمقـدمت الـ   ممنت للدول األعضاء واملنظمات اإلقليميـة الـيت         إين  و. مجاعات املعارضة املسلحة  

وإنـين أرحـب بقـرار    . يف هـذا اجلهـد  أن يـسامهوا  آلخـرين  أناشـد ا الـشرطة، و  واجلـيش   لتدريب  
 .تمديد والية بعثة التدريب يف أوغنداباالحتاد األورويب 

لتخطــيط ألعمــال لاألمــم املتحــدة مــؤخرا ه بالعمــل الــذي اضــطلعت بــوإنــين أرحــب  - ١١٠
نعـاش واالسـتقرار    اإلأنـشطة   هنـاك حاجـة ماسـة إىل        و. اإلنعاش وحتقيق االسـتقرار يف مقديـشو      

الظروف الـيت ميكـن     هتيئة  حتت سلطة احلكومة االحتادية االنتقالية من أجل        تقع  يف اجملاالت اليت    
أحـث اجلهـات املاحنـة علـى تقـدمي أمـوال            إين  و. يف ظلها تقدمي املساعدة اإلنـسانية يف مقديـشو        

 .املدفوعاتمن سرعة تسديد متكن إضافية تتسم باملرونة و

ــا زلــت أ  - ١١١ ــساين     وم ــانون اإلن ــهاكات اجلــسيمة للق ــالغ إزاء اســتمرار االنت ــق ب شــعر بقل
ــدويل و ــدويل حل ال ــانون ال ــال، و    الق ــساء واألطف ــسان، وخاصــة ضــد الن ــوق اإلن ــع  أق ــو مجي دع

تقــدمي املــسؤولني عــن ارتكاهبــا إىل  كفالــة  فــورا عــن هــذه االنتــهاكات و األطــراف إىل الكــف
 احلكومـة االحتاديـة     لقيـام وأحث رئيس الوزراء على مواصلة جهود سـلفه لوضـع حـد             . العدالة

 .همتجنيد األطفال واستخدامباالنتقالية 

ت، تعزيـز التواصـل مـع الـسلطا       إىل  تزايـد وجـود األمـم املتحـدة يف الـصومال            يؤدي  و - ١١٢
ومـن املهـم    . وال سيما يف دعم تنفيذ املهـام االنتقاليـة وخارطـة الطريـق، واالسـتجابة اإلنـسانية                

نظــرا ألن مــن ، تعزيــز الترتيبــات األمنيــة، وخاصــة  وجــودهع يتوســباجملتمــع الــدويل لــدى قيــام 
. النظاميـة رهابيـة واحلـرب غـري    بزيـادة اسـتخدام األسـاليب اإل   حركـة الـشباب   املرجح أن تقوم   

نشر قوة احلرس املقترحة، فـضال عـن التعزيـز الـشامل لـسيادة              التعجيل ب أؤيد  فإين  عا لذلك،   تبو
 . من هذا التقرير٦٠ و ٥٩القانون يف مقديشو، على النحو املبني يف الفقرتني 
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دعـم  أن يعملـوا علـى      يف الـشتات،    املقـيمني    هم فـي  نإنين أناشد مجيع الصوماليني، مبـ     و - ١١٣
. مـــن خـــالل احلـــوار والتفـــاوضموجـــودة تـــزال الـــيت ال اخلالفـــات عمليـــة الـــسالم وتـــسوية 

 أيــضا فرصــة نــادرة للعمــل مــن أجــل مــستقبل ه، ولكنــكــربىهــو وقــت أزمــة الوقــت  هــذا إن
 .للجميع أفضل

 ين املـستمر ا والتزامهمـ مابورونـدي لتـضحياهت  و أوغندا  كوميتحبأخريا، أود أن أشيد     و - ١١٤
عازي ألسر الضحايا، مبـن فـيهم أقـارب قـوات احلكومـة       تالوأكرر  . قضية السالم يف الصومال   ب

أود أيـضا أن   و. االنتقالية وحلفائها، وجنود بعثة االحتاد األفريقي الذين فقدوا حيـاهتم         االحتادية  
أعــرب عــن امتنــاين ملمثلــي اخلــاص لتفانيــه والتزامــه باملــضي قــدما يف قــضية الــسالم واملــصاحلة   

لرجــال والنــساء العــاملني يف كــذلك باوأشــيد . للغايــة الوطنيــة يف الــصومال خــالل فتــرة شــاقة
  .ظروف صعبةيف ظل األمم املتحدة واملنظمات الشريكة الذين يعملون 
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	9 - وبعد أشهر من العمليات العسكرية المكثفة التي قامت بها قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية، بدعم من قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، انسحبت حركة الشباب في 6 آب/ أغسطس من المواقع التي كانت تحتلها في مقديشو منذ ما يقرب من عامين. ويتيح خروج حركة الشباب من مقديشو للحكومة الاتحادية الانتقالية الفرصة لتوسيع نطاق المنطقة الخاضعة لسيطرتها لتشمل العاصمة بأسرها وتعزيز شرعيتها من خلال تقديم الخدمات للسكان.
	10 - ومع حلول نهاية الفترة الانتقالية، شهد الصومال انتشار الكيانات التي تدعي بأنها إدارات إقليمية، وكانت بعض المطالبات تتعلق بمناطق بعينها. وقام مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال بتشجيع هذه الإدارات الناشئة على اعتماد نهج موحد والتعاون مع المؤسسات الاتحادية الانتقالية. وما فتئ بعض الدول الأعضاء يمارس نهجا مزدوج المسار لتعزيز علاقات العمل مع الإدارات الإقليمية، في حين تواصل المشاركة في مقديشو. وقد أعربت الحكومة الاتحادية الانتقالية عن القلق من أن مثل هذه السياسة قد تؤدي إلى تفتيت الدعم الدولي وانتشار الكيانات الإقليمية. وفي تطور ذي صلة، طلبت جماعة راس كامبوني وهي عبارة عن فصيل سابق في حركة حزب الإسلام الذي يقوده أحمد مادوبي، الدعم من مكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال من أجل التوفيق بينها وبين الحكومة الاتحادية الانتقالية. وقد رحب رئيس الجمهورية الشيخ شريف شيخ أحمد بهذا التطور، وطلب الدعم من مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال من أجل وضع إطار سياسة إقليمية للتعامل مع الكيانات الناشئة على الصعيد دون الإقليمي.
	11 - وتم تنظيم اجتماع لحسم الخلافات الداخلية بين فصائل أهل السنة والجماعة تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في أديس أبابا يوم 14 أيار/مايو. وتسعى جماعة أهل السنة والجماعة إلى إنشاء قيادة وطنية معترف بها يمكن أن تشارك بصورة بناءة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في استكمال تنفيذ اتفاق أديس أبابا المؤرخ 15 آذار/مارس 2010. وقد عجز مؤتمر أهل السنة والجماعة الذي عقد في أواخر تموز/يوليه بعد أن طال انتظاره عن حسم مسألة القيادة الوطنية، وقد اعتبره بعض الأعضاء أنه يفتقر إلى الصفة التمثيلية.
	12 - وفي 3 تموز/يوليه، رشح برلمان ”بونتلاند“ أربعة من أعضاء اللجنة الانتخابية وقام رئيسها بتعيين خمسة أعضاء في عملية دمقرطة النظام السياسي. ويتوخى دستور ”بونتلاند“ الانتقال من الإدارة القائمة على أساس عشائري إلى نظام سياسي من خلال لجنة انتخابية مستقلة مسؤولة عن إعداد التشريعات الانتخابية، وتنظيم استفتاء حول الدستور، وإنشاء الأحزاب السياسية وإجراء الانتخابات البلدية.
	13 - وبعد أشهر من المفاوضات، التي بدأها رئيس ”أرض الصومال“، عقد مؤتمر للمصالحة في الفترة من 23 إلى 26 حزيران/يونيه لمنطقة سول، بين تحالفات سول - سناغ - كاين وعشيرة دولبهانتا. وأسفر المؤتمر عن اتفاق يشمل الإفراج عن السجناء، ومسألة الاستيلاء غير المشروع على الأرض وحفر الآبار. وفي الوقت نفسه توصلت دراسة استقصائية أجرتها لجنة معينة رسميا إلى وجود تأييد للتوسع في عدد الأحزاب السياسية التي يسمح لها بالتسجيل.
	14 - وادعى تقرير صادر عن وحدة إدارة المالية العامة في الصومال، الذي يغطي السنتين المحاسبيتين لعامي 2009 و 2010، بوجود سوء إدارة للمالية العامة، وقيام الكيانات الحكومية الصومالية بالتستر على الإيرادات واختلاس الأموال العامة وأموال الجهات المانحة. ويضطلع البنك الدولي بإجراء مزيد من البحوث مع الشركاء لتحديد المدى الذي يمكن فيه التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.
	باء - الحالة الأمنية
	15 - في مقديشو، أحرزت قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية، بدعم من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، مكاسب ضد حركة الشباب في أيار/مايو، كان لها تأثير كبير على 8 من مقاطعات مقديشو الـ 16 بحلول أوائل حزيران/يونيه. وفي 15 آب/أغسطس، اتسع نطاق هذا التأثير إلى 90 في المائة من العاصمة.
	16 - وتم إضعاف حركة الشباب في مقديشو من جراء الهزائم التي لحقت بها، وتشير الشائعات إلى أن بعض قادتها تواطؤوا في قتل فضل عبد الله محمد، القائد البارز وممثل تنظيم القاعدة، في 8 حزيران/يونيه. كما يشير استمرار التجنيد وفرض الضرائب ورفع الحظر المفروض على وكالات المعونة إلى ضعف قدراتها نتيجة للقتال على جبهات عدة.
	17 - وقد أدى انسحاب حركة الشباب من مقديشو إلى اضطرار بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية إلى العمل فوق طاقتها. وفرضت الحكومة الاتحادية الانتقالية الأحكام العرفية في المناطق التي تم إخلاؤها حديثا، ووضعت ”خطة أمن مقديشو“ التي تنص على قيام قوة الشرطة الصومالية باحتلال المناطق التي يتم إخلاؤها.
	18 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت مجموعات يربطها بالحكومة الاتحادية الانتقالية تحالف غير وثيق بقتال حركة الشباب في جنوب الصومال، وتحديدا في منطقتي جيدو وجوبا. وحافظت حركة الشباب على تواجد كبير في هذه المناطق، ويعتقد بأنها مسؤولة عن شن هجمات بعبوات ناسفة مرتجلة في مانديرا، كينيا، في أوائل شهر حزيران/يونيه وأواخر تموز/يوليه الماضي. وقد أدت النزاعات العشائرية والسياسية إلى إعاقة التقدم الذي أحرزه معارضو حركة الشباب ولم يتحقق أي تقدم في باي وباكول. وأحرز أهل السنة والجماعة وغيرها من الميليشيات المعارضة لحركة الشباب مكاسب محدودة ضد حركة الشباب في غالغودود وحيران.
	19 - وقام الشيخ أتوم المتعاطف مع حركة الشباب والميليشيا التابعة له بمهاجمة قوات ”بونتلاند“ قرب غلغلة، بمقاطعة باري، في منتصف شهر أيار/مايو ولا تزال المنطقة تعاني من انعدام الأمن على الرغم من الحديث عن إجراء مفاوضات. ويواجه جهاز الأمن العام في ”بونتلاند“ مرارا وتكرارا تحديات من خلال عمليات القتل والهجمات المتعددة بسبب مسائل عشائرية ودينية وعقائدية. وشهدت لاس أنود عمليات قتل وهجمات عنيفة بسبب الخلاف بين ”أرض الصومال“، و ”بونتلاند“، وتحالف سول - سناغ - كاين على الأراضي. وتقاتلت قوات ”أرض الصومال“ وميليشيات سول - سناغ - كاين في أيار/مايو و اشتبكت قوات ”بونتلاند“ و ”أرض الصومال“ في آب/أغسطس. وأدى اقتراح التنقيب عن النفط شمال لاس أنود من قبل شريك تجاري من ”بونتلاند“ إلى تفاقم التوتر القائم.
	جيم - القرصنة
	20 - منذ تقريري الأخير المؤرخ 28 نيسان/أبريل (S/2011/277)، أشارت تقارير المنظمة البحرية الدولية إلى حدوث انخفاض في عدد الرهائن والسفن المحتجزة: من 550 إلى 448 رهينة ومن 26 سفينة إلى 21. وقد أصبحت القرصنة قبالة سواحل الصومال مؤسسة إجرامية راسخة تتسم باتساع منطقة عملها الجغرافية وتزايد عملياتها واتساع نطاق هجماتها، وارتفاع مستويات العنف والفدية. وإني أعتزم تقديم معلومات مستكملة عن الوضع فيما يتعلق بالقرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال في تقريري الذي سأقدمه في تشرين الأول/أكتوبر، عملا بالفقرة 22 من قرار مجلس الأمن 1950 (2010).
	دال - الوضع الإنساني
	21 - الوضع الإنساني يزداد سوءا بسرعة مع انتشار المجاعة في جنوب ووسط الصومال. وفي 20 تموز/يوليه، أعلنت الأمم المتحدة عن انتشار المجاعة في جنوب باكول وشبيلي وحذرت بأن من اللازم اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المجاعة من الانتشار. وفي 3 آب/أغسطس أعلن عن انتشار المجاعة أيضا في أجزاء من شبيلي دكسي، وممر أفغويى ومناطق النازحين في مقديشو. وتعتبر معدلات سوء التغذية في هذه المناطق من أعلى المعدلات في العالم، إذ وصلت ذروتها إلى 50 في المائة. ويعيش ما يقرب من نصف سكان الصومال 3.7 مليون نسمة حاليا في أزمة، من بينهم ما يقدر بنحو 2.8 مليون شخص يقيمون في الجنوب، الذي يعتبر من بين أكثر المناطق تضررا في البلاد.
	22 - وهناك حاليا 000 640 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في جنوب الصومال، وهو ما يمثل 82 في المائة من جميع الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في البلاد. وفي بعض مناطق الجنوب، يعاني طفل من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية الحاد. ويعتقد بأن من المرجح حدوث مزيد من التدهور، نظرا لمعدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة بالاقتران مع توقع حدوث زيادة مستمرة في الأسعار المحلية للحبوب، وانخفاض محصول موسم الأمطار إلى أقل من المتوسط.
	23 - وأدت أزمة الجفاف إلى تشريد السكان على نطاق واسع داخل الصومال فضلا عن تدفقات اللاجئين إلى كينيا وإثيوبيا. ويقدر العدد الإجمالي للنازحين في الصــومال حتى الآن، بنحو 1.5 مليون نســمة. وقد وصــل إلى العاصمة حــوالي 000 100 شخص في الشهرين الماضيين هربا من الجفاف والمجاعة، بالإضافة إلى 000 370 شخص الذين سبق أن وصلوا بالفعل. ويوجد ما يقدر بـ 000 410 نازح على امتداد طريق طوله 15 كيلومترا من ممر أفغويي خارج مقديشو.
	24 - ومنذ 1 آب/أغسطس، يعبر عدد يقدر بنحو 500 1 لاجئ صومالي الحدود إلى كينيا يوميا. وفي إثيوبيا، يبلغ متوسط عدد اللاجئين القادمــين يوميــا 270 شخصــا. وفي الفتــرة من 1 أيار/مايو إلى 8 آب/أغسطس، سجلت كينيا 440 64 لاجئ صومالي. ومنذ 16 نيسان/أبريل، تم تسجيل 446 60 لاجئا صوماليا في إثيوبيا.
	25 - ويتسم وجود استجابة هائلة متعددة القطاعات ببالغ الأهمية لمنع حدوث المزيد من الوفيات والحيلولة دون الانهيار الكامل اجتماعيا وفي سبل الرزق. ولا تقل التدخلات الصحية أهمية عن توفير المعونة الغذائية والتغذية العلاجية، خاصة لأن من المرجح أن تزداد مخاطر الأمراض الوبائية، بسبب عدم توفر المياه الصالحة للشرب، مع بدء موسم الأمطار في تشرين الأول/أكتوبر. وفي أوائل آب/أغسطس الماضي، أفادت منظمة الصحة العالمية بأنه من أصل 30 عينة بين النازحين في مقديشو ثبتت إصابة 18 عينة بالكوليرا. وأفيد عن وقوع العديد من حالات الإسهال المائي الحاد، وخاصة بين النازحين من كيسمايو، وحدوث ما لا يقل عن 40 حالة و 4 وفيات.
	26 - وفي 6 و 21 تموز/يوليه، أعلنت حركة الشباب عن السماح بوصول التدخلات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإن كان ذلك بشروط. وتم في وقت لاحق التراجع عن هذا الإعلان، ولا تزال وكالات المعونة غير قادرة على الوصول إلى ما يقدر بنحو 2.2 مليون صومالي. ويواصل المجتمع الإنساني الحوار مع السلطات المحلية وزعماء العشائر في محاولة لتأمين الوصول والاستجابة لاحتياجات أكثر الأشخاص ضعفا.
	27 - وزادت عمليات إزالة الغابات وتدهور الأراضي في المناطق الجنوبية من الصومال من التعرض لآثار الأخطار الطبيعية وتغير المناخ، كالجفاف والفيضانات ومن الضعف إزاءها. ويمكن أن يعزى معظم أعمال إزالة الغابات إلى تجارة الفحم، لأن الأرض التي تقطع منها غابات السنط باستمرار للحصول على الفحم كالتي تقع بين نهري جوبا وشبيلي، غالبا ما تصبح غير صالحة للرعي، مما يؤدي إلى زيادة النزاع على الأراضي والمياه وتشريد السكان المحليين.
	هاء - حقوق الإنسان وحماية المدنيين
	28 - لا تزال حماية المدنيين مصدر قلق بالغ. ويعتقد بأن عدد الضحايا من المدنيين مرتفع، وإن لم يكن معروفا على وجه التحديد. ويشكل استخدام المتفجرات في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان والهجمات الانتحارية التي تشنها حركة الشباب سببا في وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين.
	29 - وتواصل الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعدام المدنيين المرتبطين بأطراف النزاع. كما وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حالات من الاعتقال والاحتجاز غير القانوني وأعمال تصل إلى حد التعذيب وغيره من الممارسات اللاإنسانية والقاسية والمهينة، كالجلد وبتر الأطراف والرجم.
	30 - وفي 3 أيار/مايو 2011، قدمت الحكومة الاتحادية الانتقالية أول تقرير عن المراجعة الدورية الشاملة لكي ينظر فيه مجلس حقوق الإنسان. وكانت آخر مرة قدم الصومال فيها تقريرا إلى هيئة معاهدة دولية في عام 1984. وقد تجلى الدعم الدولي لهذه المشاركة في العدد الكبير من العروض التي قدمتها الدول الأعضاء. وفي حزيران/يونيه، أقر برلمان ”أرض الصومال“ رسميا سبعة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان وأعلن عن بدء العمل بالاستراتيجية الخمسية للعدل. أما ”بونتلاند“ فهي بصدد تعيين المدافع عن حقوق الإنسان المنصوص عليه في الدستور. وتشارك منظومة الأمم المتحدة عن كثب في هذه العمليات وتدعمها.
	31 - وفي تموز/يوليه، قام الخبير المستقل التابع لمجلس حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال ببعثته السابعة إلى كينيا والصومال، بما في ذلك للمرة الأولى إلى مقديشو. وخلال الزيارة، لاحظ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير واستمرار الصراع وانعدام الأمن قد تسبب في نزوح هائل للسكان.
	32 - وزاد النزاع الدائر من خطر تعرض النساء والأطفال للعنف الجنسي. وهناك تقارير عن قيام حركة الشباب بتجنيد الفتيات من أجل تزويجهن قسرا للمقاتلين، وعن مزاعم الاغتصاب على أيدي الميليشيات المتحالفة مع الحكومة في المناطق الجنوبية من وسط الصومال. وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة لم تتمكن من تأكيد حدوث حالات العنف الجنسي على نطاق واسع خلال رحلة بين اللاجئين الذين وصلوا حديثا إلى داداب، بكينيا، فإن من المسلم به أن هناك مناطق عالية المخاطر في ضواحي المخيمات وفي الطريق إلى كينيا، حيث يمكن أن تكون النساء والأطفال أكثر عرضة للعنف الجنسي من قبل ”قطاع الطرق“ أو ”رجال يحملون البنادق“.
	واو - حماية الطفل
	33 - وفى أيار/مايو وحزيران/يونيه وتموز/يوليه، تم وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، الإبلاغ عن وقوع 659 انتهاكا جسيما ضد الأطفال تنطوي في المقام الأول على تجنيد الأطفال وقتلهم وتشويههم في مقديشو. ولا يزال تجنيد الأطفال لاستخدامهم في الأعمال العدائية يمثل أخطر الانتهاكات في المناطق المتأثرة بالنزاع. وتم خلال الفترة المشمولة بالتقرير، توثيق أكثر من 180 حالة من حالات الأطفال الذين قامت حركة الشباب بتجنيدهم في شبيلي والتجنيد المنهجي في باي وباكول. وتستهدف المدارس للتجنيد على نحو متزايد.
	34 - وقد هرب بعض الأطفال الذين قامت حركة الشباب بتجنيدهم والتجأوا إلى الحكومة الاتحادية الانتقالية للحصول على المساعدة والحماية. وقامت الحكومة في الآونة الأخيرة بنقل عددا غير مؤكد منهم إلى معسكر التدريب العسكري السابق في مقديشو. وتبدي وكالات حماية الطفل استعدادها لمساعدة هؤلاء الأطفال في إطار عملية بقيادة مدنية.
	35 - وعلى الرغم من التزام الحكومة الاتحادية الانتقالية بمنع تجنيد الأطفال في صفوفها وفي الميليشيات المتحالفة معها، فإنه لا يزال يشكل تحديا، وخصوصا في ظل عد وجود إجراءات صارمة لفحص السن.
	36 - ولا تزال المنظمات غير الحكومية المزود الرئيسي لخدمات حماية الطفل في ”أرض الصومال“ و ”بونتلاند“، واقتصار الدور الذي تضطلع به الإدارات على وضع بعض السياسات والتنسيق والمعايير.
	زاي - المرأة والسلام والأمن
	37 - قامت بعثة مشتركة من إدارة الشؤون السياسية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بزيارة مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال في الفترة من 29 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه لدعم إدماج المرأة في عمليات الوساطة والمصالحة التي تجري بقيادة المكتب السياسي. وبرزت ثلاثة تحديات رئيسية هي: عدم وجود المرأة في العملية الرسمية لبناء السلام؛ وضرورة وضع جدول أعمال مشترك للمرأة من أجل السلام في الصومال؛ والتزام المؤسسات الاتحادية الانتقالية بكفالة التمثيل المنصف للمرأة في مجال الوساطة الرسمية والعمليات السياسية.
	38 - وفي إطار متابعة الاجتماع الذي عقده أكثر من 20 مجموعة شعبية صومالية مع البعثة المشتركة، أرسلت هذه المجموعات بيانا إلى اجتماع فريق الاتصال الدولي الذي عقد في حزيران/يونيه. وقد عرض البيان توصيات من أجل حل الأزمة السياسية ومن أجل مشاركة المجموعات في الاجتماعات التشاورية في المستقبل. وفي مبادرة مشتركة أخرى، عقدت حلقة عمل تدريبية في الفترة من 13 إلى 15 تموز/يوليه في نيروبي لبناء قدرات المرأة الصومالية من أجل السلام والوساطة حضرها 32 امرأة ورجل واحد يمثلون 11 شبكة رئيسية من مختلف أنحاء البلاد.
	39 - وتم توقيع خطاب اتفاق مع وزارة تنمية المرأة وشؤون الأسرة في ”بونتلاند“، من أجل إعداد مرسوم بشأن إلغاء ختان الإناث.
	ثالثا - أنشطة الأمم المتحدة
	ألف - وجود الأمم المتحدة ونهجها المنسق في الصومال
	40 - لا يزال إنشاء وجود غير ملموس في مقديشو يحرز تقدما بانضمام مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حاليا إلى دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام وبرنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وإدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن في الحفاظ على وجود دائم للموظفين الدوليين، الذين يبلغ متوسط عددهم 30 موظفا. ولا يزال الحد الأقصى المأذون به من الموظفين الدوليين هو 52 موظفا. وينبغي الانتهاء في كانون الأول/ديسمبر 2011 من مرفق الإقامة الدائمة والمكاتب الذي يقوم مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بتشييده ليتسع لحوالي 30 موظفا إضافيا تابعين لمكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
	41 - وفي غضون ذلك، لا يزال المجمع المشترك الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجمع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في مقديشو، ومرفق برنامج الأغذية العالمي في الميناء تستخدم كأماكن إقامة ومكاتب للموظفين الوطنيين التابعين للأمم المتحدة. ويبلغ متوسط عدد الموظفين الوطنيين العاملين في أنشطة البرنامج البالغة الأهمية في مقديشو نحو 40 موظفا.
	42 - ولا تزال عمليات الأمم المتحدة التي تنطوي على تنقل الموظفين الدوليين خارج المطار محفوفة بمخاطر عالية جدا، وتعتمد على بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وفي الفترة المشمولة بالتقرير، يسرت إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن إيفاد 78 من هذه البعثات إلى موقع أو أكثر من المواقع المجازة أمنيا في جميع أنحاء مقديشو والبالغ عددها 42 موقعا.
	43 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكمل مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال نشر 30 في المائة من موظفيه (الدوليين والوطنيين) في مقديشو، وهرجيسا في ”أرض الصومال“، وغارويي في ”بونتلاند“. وانضم المنسق الإقليمي، وموظف للشؤون السياسية، وأحد موظفي برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وموظف إداري إلى الموظف الوطني في مقديشو. وبالنظر إلى الوضع الجديد في العاصمة، يخطط مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال حاليا بنشاط لتوسيع وجود الأمم المتحدة داخل الصومال، بدلا من الوجود غير الملموس المتوخى.
	44 - ويواصل فريق كبار المسؤولين المعني بالسياسات في نيروبي الجمع بين كبار المسؤولين الإداريين بمكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وفريق الأمم المتحدة القطري. ويقوم مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال وفريق الأمم المتحدة القطري بجمع التبرعات بطريقة مشتركة، ويعملان معا لضمان تكامل الاستجابة للمجاعة والأزمة الإنسانية. وعمل الفريق على حل ثلاثٍ من التحديات السبعة المحددة في الإطار الاستراتيجي المتكامل، بما في ذلك إعداد خارطة طريق للفترة الانتقالية، ووضع ”استراتيجية الانتعاش والاستقرار في مقديشو“ وتحديد معايير للأعداد المتزايدة من ”الإدارات الناشئة“.
	45 - وفي تموز/يوليه، وافق فريق كبار المسؤولين المعني بالسياسات المتعلقة بالصومال، على تمديد الإطار الاستراتيجي المتكامل حتى كانون الأول/ديسمبر 2012. وسعى مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال أيضا إلى التكامل المواضيعي مع نخبة مختارة من وكالات الأمم المتحدة. ويشمل ذلك وحدة الدستور المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودمج وحدة الأمن مع مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، واشتراك وحدة الإعلام والاتصالات الاستراتيجية ووحدة دعم المعلومات بكل من مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في موقع واحد.
	باء - تعزيز العملية السياسية
	46 - قام مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال فى حزيران/يونيه وتموز/يوليه بتيسير عمل لجنة تحضيرية للاجتماع التشاوري المعني بإنهاء المرحلة الانتقالية، تتألف من الحكومة الاتحادية الانتقالية والبرلمان الاتحادي الانتقالي و ”بونتلاند“ و ”غالمودوغ“. وقام ممثلي الخاص أيضا بتيسير عملية تساهم فيها المؤسسات الاتحادية الانتقالية والإدارات الإقليمية لصياغة خارطة طريق. ومن المقرر عقد الاجتماع التشاوري، الذي من المتوقع أن يوافق على خارطة الطريق وأن يتضمن مشاركة السلطات الوطنية والإقليمية ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من المجتمع المدني في الصومال، في الفترة من 4 إلى 6 أيلول/سبتمبر في مقديشو.
	47 - وتحدد خارطة الطريق المهام ذات الأولوية للمرحلة الانتقالية التي ينبغي للمؤسسات الاتحادية الانتقالية إنجازها في فترة التمديد، وهي سنة واحدة. وهي تتضمن آلية للامتثال تضم لجنة تنسيق دولية مشتركة ومبادرة سياسية إقليمية تتكون من رؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجماعة شرق أفريقيا.
	48 - وقام وكيل الأمين العام للشؤون السياسية بزيارة المنطقة يومي 20 و 21 تموز/يوليه التقى خلالها بفريق الأمم المتحدة القطري، ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، والدبلوماسيين العاملين في نيروبي ومقديشو، وقيادات المؤسسات الاتحادية الانتقالية لمناقشة الوضع السياسي والأمني والأزمة الإنسانية.
	49 - وتمشيا مع الاستراتيجية الإقليمية المشتركة الموقعة في 23 شباط/فبراير 2011، يعمل ممثلي الخاص عن كثب مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ويشارك في رئاسة فريق رؤساء عامل معني بالصومال، يعقد شهريا. كما أن علاقة العمل الدائمة بين مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، إلى جانب التعاون مع جماعة شرق أفريقيا، ستشكل جزءا من هيكل الدعم للمبادرة السياسية الإقليمية التي اقترحها الرئيس يوري موسيفيني وأيدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، للإشراف على تنفيذ اتفاق كمبالا.
	50 - وعقد ممثلي الخاص، بالاشتراك مع المعونة الكنسية الفنلندية والمجلس الأفريقي للزعماء الدينيين، الاجتماع الثالث للزعماء الدينيين الصوماليين والشيوخ التقليديين في عنتيبي، بأوغندا، في الفترة من 24 إلى 26 حزيران/يونيه. واقترح الاجتماع إنشاء هيكل دائم (مجلس المشايخ) يتكون من الشيوخ التقليديين وزعماء العشائر في الجزء الجنوبي من وسط الصومال، على أن يكون 25 في المائة من أعضائه من النساء، وذلك لمساعدة المؤسسات الاتحادية الانتقالية في جهودها المتعلقة بالتوعية والمصالحة.
	51 - ويقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار استراتيجية الأمم المتحدة لمساعدة الصوماليين، بوضع برنامج مشترك متعدد السنوات معني بالمساءلة والشفافية والنزاهة، ليساعد المؤسسات الصومالية على الامتثال للصكوك والمعايير الدولية، وعلى تحسين مساءلتها.
	52 - وتضطلع اللجنة الدستورية الاتحادية المستقلة بعملية تشاورية بشأن مشروع الدستور الذي تشارك فيه المؤسسات الاتحادية الانتقالية و ”بونتلاند“ و ”غالمودوغ“ والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية. وقامت أفرقة الأمم المتحدة بتحديد معالم الكيفية التي يمكن أن تمضي بها عملية وضع الدستور قدما في العام المقبل، كما وُضِعت استراتيجية للتشاور مع الجمهور.
	جيم - الجزاءات المستهدفة
	53 - اجتمعت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا في 23 أيار/مايو وفي 15 و 22 و 27 تموز/يوليه وكذلك في 9 آب/أغسطس. واستمعت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد يوم 23 أيار/مايو، إلى إحاطات قدمها الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، على النحو الذي اقترحه الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنزاع المسلح في استنتاجاته بشأن الصومال (S/AC.51/2011/2).
	54 - وبتاريخ 15 تموز/يوليه، قام منسق فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا بإطلاع اللجنة على التقرير النهائي للفريق (S/2011/433). وسلط الضوء على توصيات الفريق بشأن ضرورة قيام الحكومة الاتحادية الانتقالية رسميا بحظر جميع أنواع التجارة التي تقوم بها السفن التجارية الكبيرة مع الموانئ التي تسيطر عليها حركة الشباب. وأُوصي كذلك بأنه ينبغي اعتبار أي عضو من أعضاء المؤسسات الاتحادية الانتقالية تؤدي تصرفاته إلى تهديد العملية السياسية أو إلى الإنتقاص من قدرة الحكومة الاتحادية الانتقالية على الوفاء بولايتها، خاضعا للتدابير المستهدفة.
	55 - وفي 28 تموز/يوليه، أضافت اللجنة اسمين إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول وحظر توريد الأسلحة المحدد الهدف، والمفروض بموجب الفقرات 1 و 3 و 7 من قرار مجلس الأمن 1844 (2008). وفي 29 تموز/يوليه 2011، اعتمد المجلس القرار 2002 (2011) الذي قام بموجبه بتمديد وتوسيع نطاق ولاية فريق الرصد. وأضاف المجلس تجنيد واستخدام الأطفال، فضلا عن استهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، إلى معايير تسمية الجهات الخاضعة للتدابير المحددة الهدف. ونص أيضا على جواز إخضاع من يشارك من أفراد وكيانات في أنشطة التجارة غير المحلية عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة حركة الشباب، التي تشكل دعما ماليا لكيان مسمى، للجزاءات المحددة الهدف.
	دال - التقدم المحرز نحو تحقيق الانتشار الكامل لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعزيزها 
	56 - ظل قوام قوة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال يعادل 300 9 فــــرد تقريبا منذ نشــــــر 000 1 فرد من القوات البوروندية في آذار/مارس. وتلقى الاتحاد الأفريقي عروضا مؤكدة بالحصول على قوات إضافية من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وسيراليون لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال من الوصول القوام المأذون به لقواتها، والبالغ 000 12 فرد تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1964 (2010).
	57 - ويواصل مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال تقديم الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال الذي يشمل اللوازم والمعدات الأساسية، وأعمال الهندسة والتشييد، والمعدات واللوازم والخدمات الطبية، وخدمات الطيران والنقل، والقدرات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية الاستراتيجية، والدعم والتدريب في مجال الإعلام. ويواصل مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي مساعدة مفوضية الاتحاد الأفريقي في وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل القوة، كما شارك في ثلاث من عمليات التفتيش والزيارات السابقة للنشر.
	58 - ولا تزال الثغرات في الموارد تؤثر سلبا على فعالية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. ولم تتمكن الاحتياجات الأساسية للاكتفاء الذاتي التي تتجاوز مجموعة عناصر الدعم اللوجستي من الوفاء باحتياجاتها. وتفتقر البعثة إلى معظم الإمدادات والخدمات الأساسية والضرورية، كخدمات المطاعم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولوازم التنظيف والصحة، والرعاية الاجتماعية، والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من الدعم الذي يُقدَّم إلى البلد المساهم بقوات في إحدى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام أو تسدد تكاليفها له. وقد تأخرت عمليات سداد المبالغ المستحقة للبلدان المساهمة بقوات مقابل المعدات المملوكة للوحدات خمسة أشهر حاليا بسبب عدم توفر الموارد الكافية في الصندوق الاستئماني.
	59 - وقام الاتحاد الأفريقي بتنظيم حلقة عمل تقنية يومي 17 و 18 آب/أغسطس في أديس أبابا، ترمي إلى تحديد سبل تعزيز الدعم للبعثة بما يتناسب مع التحديات القائمة في الصومال. وأوصى المشاركون بما يلي: (أ) التعجيل في نشر قوات إضافية لتمكين البعثة من الوصول بسرعة إلى قوام للقوة يبلغ 000 12 جندي؛ (ب) تعزيز مجموعة عناصر الدعم المقدمة من الأمم المتحدة؛ (ج) نشر وحدات الشرطة المشكلة التابعة للبعثة لتعزيز الحفاظ على القانون والنظام في العاصمة؛ (د) إنشاء قوة حرس ذات قوام كاف، كجزء من البعثة وتحت قيادتها، لتسهيل نشر الموظفين المدنيين وتوفير الحماية للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الأمم المتحدة في مقديشو؛ (هـ) التوسع في مفهوم العمليات المنقح.
	60 - وقد توصل تقييم مشترك سبق أن أجرته بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وإدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن إلى استنتاج مماثل بشأن الحاجة إلى وجود قدرة مكرسة داخل البعثة لتوفير الأمن لموظفي الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الزائرين. وقد توقفت عمليات الأمم المتحدة عندما طُلِب من جميع قدرات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال تنفيذ المهام الرئيسية والأولويات التشغيلية المكلفة بها.
	61 - وتم الانتهاء من قاعات الاجتماع الدائمة لكبار الشخصيات ومرافق مراقبة الحركة التابعة للبعثة، والتي تقع بجوار مطار مقديشو. وفي مقديشو، يجري العمل في 150 من المشاريع الهندسية الأخرى لدعم البعثة، ومن المتوقع أن يكتمل معظمها بحلول نهاية عام 2011. ووُفِّرت مكاتب وأماكن إقامة مؤقتة متوافقة مع معايير العمل الأمنية الدنيا، للموظفين المدنيين بالبعثة وكذلك لمكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وغيرهما من وكالات الأمم المتحدة، لتمكينها من نشر موظفيها الأساسيين في مقديشو. ويسير العمل بشكل جيد على الطريق الساحلي الذي يربط المطار بالميناء وبالمستشفى، من المستوى الثاني، تم تحسين مرافق إنتاج المياه وتوزيعها بالمعسكرات الرئيسية التابعة للبعثة.
	62 - وكما قام مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بتكثيف دعمه الطبي للبعثة خلال العمليات العسكرية الأخيرة، بما في ذلك 69 رحلة جوية من مقديشو بغرض الإجلاء الطبي والنقل والإعادة إلى الوطن، شملت ما مجموعه 501 من أفراد البعثة في الفترة من 16 نيسان/أبريل إلى 15 آب/أغسطس 2011.
	63 - وإلحاقا بتقريري الأخير، بدأت البعثة في تنفيذ أجزاء من سياستها الجديدة المتعلقة بالنيران غير المباشرة، والتي وُضِعت بدعم من مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، والتي تتطلب المزيد من الدعم من الجهات المانحة. ونظمت البعثة في تموز/يوليه، اجتماعا في كيغالي، حول موضوع تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي.
	64 - وواصلت أفرقة التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة للبعثة عمليات إزالة الألغام وقامت بتدمير 972 بندا من الذخائر غير المنفجرة في مقديشو، ليصل العدد الإجمالي للبنود المدمرة منذ عام 2009 إلى 761 6 بندا. ويؤدي الدعم الذي تقدمه دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام إلى تمكين البعثة من تيسير الوصول الآمن للجهات الفاعلة من المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والعسكريين، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والانتعاش.
	65 - ويواصل مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال تقديم الدعم الاستراتيجي في مجالي الاتصالات والمعلومات للبعثة. وتم تيسير العديد من الزيارات التي قامت بها وسائل الإعلام الدولية والإقليمية البارزة، مما أدى إلى زيادة التغطية الإخبارية. وتعتبر إذاعة بار كولان التي تمولها الأمم المتحدة أداة أساسية في دعم السلام ولا تزال تحافظ على شعبيتها، حيث اعترف الاتحاد الصومالي لكرة القدم مؤخرا بأنها ”الإذاعة الأفضل لهذه السنة“. وتعمل إذاعة بار كولان على توسيع بث برامجها الى خارج مقديشو، بما في ذلك المناطق التي تم الاستيلاء عليها مؤخرا على طول الحدود الصومالية الكينية.
	66 - كما يواصل مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إيلاء الأولوية لتدريب موظفي البعثة بغرض تحسين قدراتهم تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1863 (2009). وقد تم حتى الآن، تدريب أكثر من 900 1 من الأفراد على برامج ذات صلة بحفظ السلام.
	هاء - تعزيز المؤسسات الأمنية الصومالية ووضع استراتيجية للأمن الوطني
	السياسات والتنسيق

	67 - عقدت اللجنة الأمنية المشتركة اجتماعها الثامن في 23 حزيران/يونيه في عنتيبي، بأوغندا. وقدم مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال خطط عمل للجيش وللشرطة، ترمي إلى متابعة التقدم المحرز في المهام الرئيسية المعلقة. وناقشت اللجنة أيضا النتائج والتوصيات الواردة في تقرير تقييم قطاع الأمن لعام 2011، الذي أُعد في أعقاب البعثة الاستطلاعية التي تقودها الصومال، وتقرير تقييم قطاع الأمن الصومالي لعام 2010. وحثت اللجنة الحكومة الاتحادية الانتقالية على القيام فورا بمراجعة الخطة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار لعام 2009.
	68 - وقد وضع مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال استراتيجية لتطوير قطاع الأمن للفترة من 2011 إلى 2013 ترمي إلى تنسيق المساعدة الدولية في إطار اللجنة الأمنية المشتركة وأفرقتها العاملة التقنية؛ وتقديم الدعم الاستشاري للحكومة الاتحادية الانتقالية؛ وبناء المؤسسات الصومالية من خلال إقامة شراكات مع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وفريق الأمم المتحدة القطري؛ والدعوة وتكثيف الجهود من أجل تعبئة الموارد؛ ومتابعة ورصد نتائج وتأثير التدخلات الرامية لتطوير القطاع الأمني في الصومال.
	الجيش

	69 - يبلغ قوام قوات الأمن الوطنية في مقديشو 298 10 جنديا. وينبغي أن يتوصــل نظام التعرف على الهوية عن طريق السمات البيولوجية، الذي بدأ العمل به في كانون الثاني/يناير بتمويل من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إلى تغطية قوات الأمن الوطنية بكاملها في مقديشو بحلول تشرين الأول/أكتوبر. وقدمت إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية التمويل في شهر شباط/فبراير لحل مشكلة دفع الرواتب المتراكمة غير المدفوعة. وطالب رئيس أركان الجيش بدفع الرواتب وتقديم الدعم اللوجستي لقوات التحالف في الجزء الجنوبي من وسط الصومال.
	70 - وقد أعيد إدماج الدفعة الأولى من الجنود الذين قامت بتدريبهم بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في أوغندا في قوات الأمن الوطنية، وهي تعمل على الخطوط الأمامية في مقديشو. ومن المتوقع أن تنتهي الدفعة الثانية من التدريب في أيلول/سبتمبر. وفي 28 تموز/يوليه، مدد الاتحاد الأوروبي ولاية بعثة التدريب لمدة عام. وسيركز التدريب على تطوير هياكل القيادة والسيطرة، والقدرات المتخصصة، وقدرات التدريب الذاتي لقوات الأمن الوطنية، وذلك بهدف نقل خبرات الاتحاد الأوروبي التدريبية إلى العناصر الفاعلة المحلية.
	71 - وفي الفترة الممتدة من نيسان/أبريل حتى أيار/مايو، يَسَّر مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال عملية تقييم للاحتياجات التدريبية لقوات الأمن الوطنية، قامت بإجرائها لجنة فرعية تابعة للفريق العامل العسكري التقني التابع للجنة الأمنية المشتركة.
	الشرطة

	72 - عمل مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال معا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لدفع الرواتب المتأخرة للفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2010 لعدد من أفراد الشرطة الصومالية يبلغ 077 3 فردا، وذلك باستخدام الأموال المقدمة من اليابان. وعلى الرغم من تأمين التمويل للفترة من آذار/مارس حتى أيلول/سبتمبر، إلا أنه لا تزال هناك فجوات تمويلية بالنسبة للرواتب المتأخرة الدفع للفترة من حزيران/يونيه 2010 إلى شباط/فبراير 2011. كما قام مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، بتمويل من اليابان أيضا، بتوفير 800 1 من الخوذ الواقية من المقذوفات، و 068 1 من أجهزة الإرسال اليدوية التي تعمل بالترددات العالية جدا وغيرها من المعدات لقوات الشرطة الصومالية، وشرع في مشروع إصلاح ثمانية مراكز للشرطة في مقديشو.
	73 - ويواصل مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال وشركاؤه تدريب الشرطة الصومالية. ونظمت وحدة الشرطة التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ومقرها في مقديشو، دورات تعريفية لقوات الشرطة الصومالية عن حركة المرور والخفارة المجتمعية، مدتها ثلاثة أسابيع ويحضرها 25 شخصا، في مخيم الجزيرة للتدريب العسكري بمقديشو.
	74 - ويقوم صندوق بناء السلام، في ”بونتلاند“ عن طريق مرفق الاستجابة الفورية التابع له، بتمويل مشروع ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة على بناء قوات شرطة محترفة ومسؤولة، وإنشاء قاعدة بيانات لأفراد الشرطة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أتم عدد إضافي من أفراد الشرطة يبلغ 300 شرطي، بينهم 29 امرأة، الدورة التدريبية على تقييم القدرات لمدة ثلاثة أسابيع في كلية آرمو للشرطة، ليصل بذلك عدد الشرطة المدربين إلى 900 شرطي، من بينهم 80 امرأة.
	الإجراءات المتعلقة بالألغام

	75 - واصلت شرطة الحكومة الاتحادية الانتقالية مسح وإزالة مخلفات الحرب والمخزونات من المتفجرات في مقديشو. وواصل مدربو الكلاب المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، والذين خضعوا للتدريب في دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، مهام البحث لتأمين مداخل مطار عدن - أدى الدولي.
	العدالة والإصلاحيات

	76 - يخضع 104 من القضاة والمدعين العامين في مقديشو، وغاروي، وهرجيسا، لبرنامج تدريبي في مجال القضاء مدته تسعة أشهر، ويموله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتشرف على تنفيذه كليات القانون المحلية.
	77 - وركز تقييم أجرته الأمم المتحدة في نيروبي ومقديشو في نيسان/أبريل على وضع خطة أولية لدعم السجون في مقديشو. وخلص التقييم إلى أن السجن المركزي في مقديشو يحتاج إلى تحسين كبير ليصل إلى المعايير الدنيا المطلوبة.
	78 - ووافق مؤتمر للعدالة الوطنية عقد في ”أرض الصومال“ في الفترة من 14 إلى 16 حزيران/يونيه على استراتيجية خمسية لتطوير قطاع القضاء. وأتم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بناء مبانٍ للمحاكم في هرجيسا وبوروما، ومكتب للمدعي العام الإقليمي في بوراو، كما قام بتوفير المواد والمعدات القانونية. وعالج مقدمو المساعدة القانونية الصوماليون، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يقرب من 500 2 قضية في عام 2011. وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتجهيز سجن هرجيسا، الذي افتتح في شهر آذار/مارس. وتلقى الضباط العاملون التدريب، ووضِعت الأوامر الدائمة والتشغيلية، وتلقى السجناء زيا موحدا.
	79 - وبدأ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إصلاح وتوسيع سجن بوساسو، في ”بونتلاند“، بنسبة 50 في المائة. كما تلقى المكتب تمويلا لبناء سجن جديد في غارويي.
	80 - وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم لبدء الدورات التدريبية المتقدمة للقضاء وإنشاء المجالس القضائية العليا في الصومال. ويتعاون مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إيجاد عناصر لمحاكمة القرصنة، بما في ذلك إصلاح القوانين وتطوير قدرات مكاتب المدعي العام.
	نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

	81 - تقوم الحكومة الاتحادية الانتقالية في الوقت الحاضر بتوفير المأوى والغذاء لنحو 60 من المقاتلين السابقين الموجودين في المعسكرات، مع دعم لوجستي محدود من مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وفي يومي 21 و 22 حزيران/يونيه، اشترك مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في استضافة حلقة عمل دولية أقيمت في عنتيبي بأوغندا لتبادل الدروس المستفادة بشأن التعامل مع المقاتلين السابقين.
	واو - جهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في مقديشو
	82 - تتواصل الجهود الرامية إلى تنسيق تخطيط الأمم المتحدة من أجل الانتعاش والاستقرار في مقديشو، على الرغم من اغتيال وزير الداخلية في هجوم إرهابي، وبرغم التغيرات الأخرى في المحاورين الرئيسيين. واتُفِق في حزيران/يونيه على مجموعة من الأولويات التي شملت الأمن البشري؛ والخدمات الأساسية وفرص العمل، مع شتى قطاعات الحكومة بما في ذلك الوزراء، وإدارة البنادر ومفوضي المناطق. وتبذل الأمم المتحدة جهودا لإعادة تخصيص الأموال اللازمة لهذه الأنشطة ولكن تمس الحاجة أيضا إلى توفير أموال من مصادر جديدة.
	83 - وعملت الأمم المتحدة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مباشرة مع إدارة البنادر في مقطعات هودان وواردِغلي وبونداهيري التي استولت عليها الحكومة الاتحادية الانتقالية وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال مؤخرا، والتزم مفوضو المناطق في أنحاء مقديشو بتحديد مجموعة من الأولويات في هذا الصدد في نهاية شهر آب/أغسطس. وتم تنظيف المناطق من النفايات، وتحسين الأسواق، وتوفير الإنارة للشوارع، واستخدمت لهذا الغرض أموال من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني دعما لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
	84 - وعقد في مقديشو بتاريخ 12 تموز/يوليه مؤتمر ضم لجان السلامة في المناطق بغرض تدشين برنامج الشباب المعرضين للمخاطر، الذي يدار بالاشتراك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة العمل الدولية. ويشكل الاجتماع جزءا من مشروع الحد من العنف المسلح الذي يهدف إلى إبعاد 500 من الشباب عن القتال والنزاع.
	85 - وفي حزيران/يونيه، تم نشر أفرقة إبطال الذخائر المتفجرة التابعة لشرطة الحكومة الاتحادية الانتقالية في هودان وهاول وداق لمسح وإزالة مخلفات الحرب والمخزونات من المتفجرات بغرض الحد من خطر الألغام وتسهيل العودة الآمنة للسكان النازحين، والتمكين من تنفيذ مشاريع الانتعاش وإعادة الإعمار.
	زاي - الأنشطة الإنسانية وأنشطة الإنعاش والتنمية
	الأنشطة الإنسانية

	86 - توسع الوكالات الإنسانية من نطاق استجابتها للوضع الإنساني الحرج في المناطق الجنوبية، حيث تبلغ حدة الأزمة أقصى مداها. وقد جرى إعداد استراتيجيات متكاملة من أجل التصدي للاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان، والحيلولة دون وقوع المزيد منهم في أزمة. ويجري الاضطلاع بإجراءات دعم سبل العيش، بما في ذلك توزيع البذور والأدوات من أجل تمكين المزارعين من الاستعداد لموسم أمطار الداير المقبل (تشرين الأول/أكتوبر - كانون الأول/ديسمبر).
	87 - ويقتضي إعلان الأمم المتحدة بوجود مجاعة تنقيح النداء الموحد بشأن الصومال، حيث ارتفع المبلغ المطلوب حاليا ليصل إلى 1.06 بليون دولار بعد أن كان 561 مليون دولار. وحتى تاريخه، جرى تمويل 47 في المائة من ذلك المبلغ المطلوب، بما يترك نحو 560 مليون دولار مستحقة لباقي العام. وبالنظر إلى شدة الاحتياجات، أفرج الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ واحتياطي الطوارئ للصندوق الإنساني المشترك للصومال عن مبلغين قدرهما 28 مليون دولار و 4.7 مليون دولار على التوالي، من أجل توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في المناطق التي أصابها الجفاف في الصومال. 
	88 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى 1.16 مليون شخص مساعدات غذائية. واقتضت الأزمة الحالية من الأوساط الإنسانية توسيع نطاق المساعدات الغذائية التي تقدمها، وأقام برنامج الأغذية جسرا جويا نقل من خلاله نحو 70 طنا متريا من الأغذية إلى الصومال خلال الفترة من 1 إلى 15 آب/أغسطس. ويجري إعداد 800 92 وجبة ساخنة يوميا، وهو ما يزيد عما كان عليه عددها إذ بلغ 000 85 يوميا. وبالإضافة إلى ذلك، استفاد من قسائم الطعام والإغاثة النقدية ما يناهز 000 47 شخص في مقديشيو. وقد ساعدت الأمم المتحدة ما يقرب من 000 400 طفل بتقديم اللقاحات خلال الأيام الوطنية للتحصين. وعولج نحو 700 7 شخص من الإسهال المائي الحاد/الكوليرا.
	89 - وفي أشد المناطق تضررا، عولج خلال الشهرين الأخيرين ما يناهز 300 23 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في وسط وجنوب الصومال من خلال تقديم أطعمة علاجية جاهزة للاستخدام. وفي تموز/يوليه، تلقى عدد من الأطفال يقدر بـ 000 107 طفل دعما غذائيا تكميليا موجها. وفي الإقليم نفسه، تلقى ما يناهز 000 140 شخص طرودا للمساعدة في حالات الطوارئ. واستفاد من التدخلات المتعلقة بالمياه والنظافة الصحية ما يقرب من 000 500 صومالي. ويتيح استمرار الدعم المقدم من أجل شبكات مياه الشرب، بما في ذلك في مقديشو ومحور إفغويي، تقديم مياه الشرب المأمونة إلى ما يزيد عن 1.9 مليون شخص. وتلقت ثلاث عشرة مستشفى في أنحاء جنوب الصومال مجموعات لوازم صحية لحالات الطوارئ تكفي لمساعدة منطقة تجميع تضم 000 130 شخص لمدة ثلاثة أشهر.
	90 - واستفاد من تدخلات الأمم المتحدة أيضا نحو 000 85 تلميذ في أنحاء البلاد، حيث استفاد ما يزيد عن 500 24 مزارع وراعٍ للأغنام من التدخلات المتعلقة بالزراعة وتوفير سبل العيش استعدادا لموسم أمطار الداير المقبل (من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر). وتلقى ما يزيد عن 000 800 نازح مواد غير غذائية، وذلك أيضا في منطقتي مقديشو وأفغويي.
	91 - وقد اشتركت وكالات الأمم المتحدة في مقديشو مع الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات البلدية في معالجة احتياجات آلاف النازحين الوافدين مؤخرا هربا من الجفاف والنزاع في جنوب الصومال. وتُنظم اجتماعات أسبوعية مشتركة للتنسيق فيما بين اللجنة الوزارية المعنية بالجفاف ووكالات الأمم المتحدة وغير ذلك من المنظمات الإنسانية. واستجابة لتفشي الكوليرا، أرسلت منظمة الصحة العالمية إمدادات طبية لمعالجة المتضررين ضررا شديدا الذين يبلغ عددهم 20 فردا بالغا أو 40 طفلا، وما يزيد عن 200 حالة متوسطة. والتقى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، على سبيل متابعة تصديق البرلمان الاتحادي الانتقالي على اتفاقية كمبالا، أعضاء من اللجان البرلمانية الفرعية ذات الصلة في مقديشو واتفقوا على عقد سلسلة من حلقات التوعية وغيرها من المبادرات لفائدة البرلمانيين والمجتمع المدني ووسائط الإعلام والمنظمات الأهلية بما يهدف إلى تيسير اعتماد قانون وطني بشأن النازحين.
	92 - وواصلت الأفرقة الإنسانية المعنية بالإجراءات المتعلقة بالألغام إصدار رسائل للتوعية وإجراء عمليات مسح من أجل تحديد أماكن مخلفات الحرب المتفجرة من أجل تدميرها، وذلك في مقاطعات هودان، ومدينا، وداركنلي.
	93 - وعقد أول اجتماع لمجلس الرصد والتقييم بشأن المشاريع الأربعة المتعلقة بالنازحين التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام في 15 حزيران/يونيه في غارويي. واشترك في رئاسة الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي في ”بونتلاند“ ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. ويهدف المشروع إلى تقليل الحزازات بين النازحين والمجتمعات المضيفة في ”بونتلاند“ عن طريق التشجيع على التعايش السلمي، وإقامة البنية الأساسية المجتمعية والمآوي، وبناء القدرات.
	94 - وسافر منسق الشؤون الإنسانية، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وممثلي الوكالات الإنسانية الرئيسية والحكومات المانحة والزعماء الإقليميين، إلى مقديشو ودولو، في منطقة غيدو بالصومال خلال شهر تموز/يوليه، من أجل تركيز الاهتمام على الوضع الإنساني وكفالة اتباع نهج منسق إزاء الأزمة.  والتقى منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مع الحكومة الاتحادية الانتقالية والشركاء الإنسانيين في مقديشو في 13 آب/أغسطس.
	أنشطة الإنعاش والتنمية

	95 - اتجهت الجهود نحو تشجيع زيادة فرص حصول الصوماليين على الخدمات الاجتماعية في إطار الناتج الأول من نواتج استراتيجية الأمم المتحدة لمساعدة الصومال. وفي جنوب ووسط الصومال، توسع البرنامج المشترك المعني بالحكم المحلي وتقديم الخدمات بشكل لا مركزي في مقاطعة أدادو في غالغودود. وفرضت سلطات ”أرض الصومال“ العديد من القيود على العمل الإنساني والإنمائي، مما أعاق أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
	96 - وفي إطار الحد من الفقر وتوفير سبل العيش (الناتج الثاني من نواتج استراتيجية الأمم المتحدة لمساعدة الصومال)، تلقى 000 11 شخص منحة نقدية لمدة ستة أشهر من أجل القيام بمشاريع للعمل في جنوب وسط الصومال، وتلقت 000 1 أسرة معيشية أخرى خدمات للتوظيف وتدريبات من أجل اكتساب المهارات في منطقة بنادير (مقديشو). وفي ”بونتلاند“، تلقت 300 2 أسرة معيشية مشاريع للغذاء مقابل العمل واستمر القيام بتقييمات لصيد الأسماك وتقديم تدريبات على صيد الأسماك. وفي ”أرض الصومال“، قدمت الأمم المتحدة تدريبا على فحص اللحوم في المجازر العامة وفي جمعيات إنتاج الماشية المملوكة لأفراد، ودعمت وضع أطر تنظيمية.
	97 - وفي إطار الحكم الرشيد والأمن الإنساني (الناتج الثالث من نواتج استراتيجية الأمم المتحدة لمساعدة الصومال)، تلقى خمسة من موظفي المصرف المركزي الصومالي تدريبا في أوغندا وحضر 35 طالبا من جنوب وسط الصومال و ”بونتلاند“ اختبارات للمحاسبة في ”أرض الصومال“. وفي أعقاب الدعم الذي قدمته الأمم المتحدة، زاد تحصيل الإيرادات في ”أرض الصومال“ بمقدار 8 ملايين دولار خلال النصف الأول من عام 2011 بالمقارنة بعام 2010. وشرعت لجنة الخدمة المدنية في ”أرض الصومال“ في استراتيجية لإصلاح الخدمة المدنية.
	رابعا - تعبئة الموارد
	98 - أسهمت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بمبلغ إضافي قدره 2.5 مليون دولار إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما يسمح برد كامل تكاليف المعدات المملوكة للوحدات التابعة للبلدان المساهمة بقوات للفترة الممتدة حتى آذار/مارس 2011. ومن ضمن المبلغ الذي تلقاه الصندوق الاستئماني حتى تاريخه وقدره 40.8 مليون دولار، أتيح 60 في المائة منه دون تحفظات واستخدم لدعم العنصر العسكري للبعثة. ولم يستخدم التمويل المخصص للعنصر المدني وعنصر الشرطة لدى البعثة استخداما كاملا نظرا للأوضاع في مقديشو.
	99 - ولم ترد مدفوعات أخرى إلى الصندوقين الاستئمانيين اللذين يديرهما مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال. ولدى الصندوق الاستئماني لبناء السلام في الصومال رصيد يبلغ 1.6 مليون دولار ولدى الصندوق الاستئماني لدعم المؤسسات الأمنية الصومالية رصيد قدره 18.7 مليون دولار، ويُلتزم بمعظم هذا المبلغ لتوجيهه لمشاريع مع قوات الشرطة الصومالية. وتم التوقيع على اتفاق مع فنلندا في 10 آب/أغسطس لتقديم تبرع قدره 000 460 يورو من أجل مشروع ”للاتصال بالجماهير والمصالحة“ في إطار الصندوق الاستئماني لبناء السلام.
	100 -   ومنذ بدء عمل الصندوق الاستئماني المعني بدعم مبادرات الدول لمكافحة القرصنة قبالة ساحل الصومال في كانون الثاني/يناير 2010، تلقى الصندوق تبرعات بمبلغ 8.2 مليون دولار وقام بصرف 7 مليون دولار. وأثمرت مناسبة دولية للإعلان عن التبرعات استضافتها الإمارات العربية المتحدة في دبي يوم 19 نيسان/أبريل عن تعهدات جديدة بنحو 3.6 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني، بما في ذلك أول تعهدات من جانب القطاع الخاص.
	خامساً - الملاحظات والتوصيات
	101 - يواجه المجتمع الدولي كارثة جديدة في الصومال. وقد اتسع نطاق ظروف المجاعة إلى خمس مناطق في جنوب الصومال، بما في ذلك مقديشو، وتهدد بالتوسع إلى سائر أنحاء الجنوب. وفي بعض المناطق، يموت يوميا 13 طفلا من كل 000 10 طفل دون سن الخامسة نتيجة لسوء التغذية والأمراض المرتبطة بالمجاعة. وهذا ما يعادل 10 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة الذين يموتون كل 11 أسبوعا في هذه المجتمعات. ويعيش ما يقرب من نصف عدد السكان أي 3.7 مليون نسمة في أزمة. ومن الواجب على المجتمع الدولي أن يستجيب بسرعة أكبر. فالكثير من الناس يموتون.
	102 - ومن الضروري توفير إمكانية الوصول لوكالات المعونة لمساعدة المحتاجين. وإنني أناشد جميع الأطراف أن تكفل سلامة السكان المدنيين وحمايتهم. كما أناشد الدول الأعضاء أن تساهم بسخاء في النداء الموحد من أجل الصومال. وهناك حاجة ملحة إلى وجود استجابة متعددة القطاعات من أجل إنقاذ الأرواح ومنع الانهيار الكامل للنظم المعيشة والاجتماعية. ويجب أن ترتبط الإغاثة في الأجل القصير ببناء الاستدامة والمرونة في الأجل الطويل من خلال الزراعة ”المراعية للمناخ“، وذلك لوضع حد لدوامة الأزمات المتكررة.
	103 - ومن اللازم، لما هو أبعد من حالة الطوارئ الفورية، أن نغتنم الفرص التي أتاحها اتفاق كمبالا، وخارطة الطريق السياسية، وانسحاب حركة الشباب القسري من مقديشو. ومن الواجب ألا يسمح بضياع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس على المسارين الأمني والسياسي. ومن المهم أن نتجنب حدوث فراغ وأن نساعد الحكومة الاتحادية الانتقالية في توطيد سلطتها على العاصمة والدخول في عملية مصالحة وطنية حقيقية جامعة وشاملة. ويوضح الاجتماع رفيع المستوى المقرر عقده في مقديشو في الفترة من 4 إلى 6 أيلول/ سبتمبر الثقة المتزايدة للأطراف السياسية في الصومال في الأوضاع داخل البلد. ويتعين على المجتمع الدولي أن يعمل بشكل وثيق مع المؤسسات الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية لتنفيذ خارطة الطريق ووضع الأسس لنظام سياسي جديد.
	104 - وسيؤدي فشل الحكومة الانتقالية في دعم السكان إلى تقويض شرعيتها، وسوف يكون له آثار على العملية السياسية. فمن الأهمية بمكان أن يدعم المجتمع الدولي الحكومة الانتقالية حتى تتمكن من ممارسة مسؤولياتها لحماية المدنيين وتضطلع بدور تنسيقي في تقديم المعونة. ويتعين على القادة الصوماليين إحداث تغيير في جميع المجالات. وتلتزم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعمهم. إلا أنه تقع على عاتقهم مسؤولية إبداء القيادة والقدرة على التنفيذ من أجل شعبهم. وقد بذلت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال الكثير من التضحيات ويجب أن لا تذهب هدرا. كما أحث الحكومة الاتحادية الانتقالية على القضاء على أي فساد مالي أو سوء إدارة يشتبه به في التصرف بالمساعدة المقدمة من المانحين.
	105 - ولا يزال استمرار وجود قوات الاتحاد الأفريقي ضروريا، لا سيما في ضوء الحقائق الجديدة والتحديات على أرض الواقع. وتمس الحاجة لنشر مزيد من قوات الاتحاد الأفريقي، حتى تصل إلى القوام المأذون به البالغ 000 12 جندي لملء الفراغ الأمني الناجم عن انسحاب حركة الشباب من مقديشو. كما يطلب من عناصر التمكين الرئيسية ومضاعفات القوة أن تكفل فعالية عمليات بعثة الاتحاد الأفريقي في مقديشو. وفي الوقت نفسه، سوف تظل البلدان المساهمة بقوات تواجه صعوبات في الانتشار في الوقت المناسب من دون الدعم الدولي لتجهيز قوات إضافية. وإنني أدعو مجلس الأمن إلى تجديد تفويضه بنشر بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وذلك رهنا بقرار مجلس الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن.
	106 - وإنني أناشد الدول الأعضاء أن تقدم الدعم فورا لنشر موارد إضافية لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، بما في ذلك تقديم الدعم للبلدان المساهمة بقوات. وبالنظر إلى ما يتجاوز الاحتياجات الأكثر إلحاحا، يتعين على الدول الأعضاء توسيع دعمها لبعثة الاتحاد الأفريقي بطريقة تمكنها من العمل في حدود ميزانية يمكن التنبؤ بها وبما يتناسب مع ولايتها. وإني بالإضافة إلى ذلك، أكرر الدعوة التي وجهها مجلس الأمن في القرار 1964 (2010) إلى الدول الأعضاء للمساهمة بسخاء وعلى وجه السرعة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للبعثة دون تحفظات، أو تقديم التبرعات الثنائية مباشرة.
	107 - ولا تزال هناك فجوات حرجة في مجموعة عناصر الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لبعثة الاتحاد الأفريقي، وذلك أساسا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتسديد تكاليف المعدات المملوكة للوحدات. ويعتبر توسيع نطاق مجموعة عناصر الدعم لتمويل هذا المجال الأساسي على نحو مستدام ويمكن التنبؤ به متسقا مع روح قرار مجلس الأمن 1863 (2009) ويساهم بقدر كبير في رفع مستوى بعثة الاتحاد الأفريقي إلى معايير الأمم المتحدة، وتحقيق تحسن ملحوظ أيضا في الأوضاع المعيشية لجنود بعثة الاتحاد الأفريقي ومعنوياتهم. وأعتزم التقدم إلى مجلس الأمن باقتراح حل عملي في هذا الصدد.
	108 - ولا غنى عن الدعم المقدم من دائرة الأمم  المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال للتخفيف من حدة المخاطر التي يتعرض لها الجنود والمدنيون بإزالة مخلفات الحرب من المتفجرات والأجهزة المتفجرة الأخرى. وللحفاظ على هذا الدعم، أوصي بأن يتم تضمين الدعم المقدم من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في مجموعة عناصر الدعم اللوجستي الذي تقدمه الأمم المتحدة.
	109 - ويعتبر وجود الشرطة الوطنية وقوات الأمن أمرا أساسيا للاحتفاظ بالأرض التي تمت استعادتها من المتمردين. بيد أنه يتعين على الحكومة الاتحادية الانتقالية، أن تعمل على تحسين القيادة والسيطرة على قواتها العسكرية وكفالة عدم وقوع الأسلحة والمعدات في أيدي جماعات المعارضة المسلحة. وإني ممتن للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي قدمت الدعم لتدريب الجيش والشرطة، وأناشد الآخرين أن يساهموا في هذا الجهد. وإنني أرحب بقرار الاتحاد الأوروبي بتمديد ولاية بعثة التدريب في أوغندا.
	110 - وإنني أرحب بالعمل الذي اضطلعت به الأمم المتحدة مؤخرا للتخطيط لأعمال الإنعاش وتحقيق الاستقرار في مقديشو. وهناك حاجة ماسة إلى أنشطة الإنعاش والاستقرار في المجالات التي تقع تحت سلطة الحكومة الاتحادية الانتقالية من أجل تهيئة الظروف التي يمكن في ظلها تقديم المساعدة الإنسانية في مقديشو. وإني أحث الجهات المانحة على تقديم أموال إضافية تتسم بالمرونة وتمكن من سرعة تسديد المدفوعات.
	111 - وما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة ضد النساء والأطفال، وأدعو جميع الأطراف إلى الكف فورا عن هذه الانتهاكات وكفالة تقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة. وأحث رئيس الوزراء على مواصلة جهود سلفه لوضع حد لقيام الحكومة الاتحادية الانتقالية بتجنيد الأطفال واستخدامهم.
	112 - ويؤدي تزايد وجود الأمم المتحدة في الصومال إلى تعزيز التواصل مع السلطات، ولا سيما في دعم تنفيذ المهام الانتقالية وخارطة الطريق، والاستجابة الإنسانية. ومن المهم لدى قيام المجتمع الدولي بتوسيع وجوده، تعزيز الترتيبات الأمنية، وخاصة نظرا لأن من المرجح أن تقوم حركة الشباب بزيادة استخدام الأساليب الإرهابية والحرب غير النظامية. وتبعا لذلك، فإني أؤيد التعجيل بنشر قوة الحرس المقترحة، فضلا عن التعزيز الشامل لسيادة القانون في مقديشو، على النحو المبين في الفقرتين 59 و 60 من هذا التقرير.
	113 - وإنني أناشد جميع الصوماليين، بمن فيهم المقيمين في الشتات، أن يعملوا على دعم عملية السلام وتسوية الخلافات التي لا تزال موجودة من خلال الحوار والتفاوض. إن هذا الوقت هو وقت أزمة كبرى، ولكنه أيضا فرصة نادرة للعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع.
	114 - وأخيرا، أود أن أشيد بحكومتي أوغندا وبوروندي لتضحياتهما والتزامهما المستمرين بقضية السلام في الصومال. وأكرر التعازي لأسر الضحايا، بمن فيهم أقارب قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية وحلفائها، وجنود بعثة الاتحاد الأفريقي الذين فقدوا حياتهم. وأود أيضا أن أعرب عن امتناني لممثلي الخاص لتفانيه والتزامه بالمضي قدما في قضية السلام والمصالحة الوطنية في الصومال خلال فترة شاقة للغاية. وأشيد كذلك بالرجال والنساء العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة الذين يعملون في ظل ظروف صعبة.

