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  تقرير األمني العام عن الصومال    
    

  مقدمة  -أوال   
، الــيت )٢٠١١ (٢٠١٠ مــن قــرار جملــس األمــن ٢٩ُيقــدم هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة   - ١

. طلب فيها اجمللس إيلّ أن أقدم إليه كل أربعة أشهر تقريرا عـن ذلـك القـرار مـن مجيـع جوانبـه                      
ئيــسية الــيت جــرت يف الــصومال بــشأن  ويقــدم التقريــر معلومــات مــستكملة عــن التطــورات الر 

املـسار  ) ب(املـسار الـسياسي؛     ) أ: (املسارات الرئيـسية الثالثـة ملـشاركة األمـم املتحـدة، وهـي            
املسار املتعلق باملساعدات اإلنسانية واإلنعاش والتنميـة وحقـوق اإلنـسان، وذلـك             ) ج(األمين؛  

مــايو / أيــار١ضــوع، املــؤرخ خــالل الفتــرة املمتــدة منــذ صــدور تقريــري األخــري عــن هــذا املو  
٢٠١٢ (S/2012/283) ــضا التقــدم احملــرز يف   . ٢٠١٢أغــسطس / آب١٥ إىل ــر أي ويقــيِّم التقري

  .تنفيذ خريطة الطريق إلهناء املرحلة االنتقالية
    

  احلالة السياسية  -ثانيا   
طريـق  يف األشهر األخرية من الفترة االنتقالية يف الصومال، أّيد املوقعون على خريطة ال             - ٢

ومتاشيا مع أحكـام خريطـة الطريـق، مت     . مشروع دستور وطرحوه على اجلمهور للموافقة عليه      
أغسطس اعتمـاد الدسـتور املؤقـت مـن قبـل اجلمعيـة التأسيـسية الوطنيـة البـالغ عـدد                     / آب ١يف  

ويف األثناء، نـاقش شـيوخ القبائـل أيـضا          .  عضوا، الذين اختارهم شيوخ القبائل     ٨٢٥أعضائها  
يار أعضاء الربملان االحتادي اجلديد، الذي ُيمثل تشكيله إيذانا ببدايـة حكـم سياسـي               مسألة اخت 

غري أن هذه العملية ال تزال تواجه تأخريات، وُنـشرت تقـارير تفيـد بوقـوع                . جديد أكثر متثيال  
أعمــال ختويــف وتــدخالت غــري مــشروعة للتــأثري علــى شــيوخ القبائــل وأعــضاء جلنــة االختيــار  

 أجــربت احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة وحلفاؤهــا املتمــردين التــابعني حلركــة  وبعــد أن. الوطنيــة
الشباب اإلسالمية على اخلروج بـالقوة مـن معاقلـهم يف املنطقـتني اجلنوبيـة والوسـطى، كثّفـت                   
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احلكومة جهودها الرامية إىل االخنراط يف حوار مع القادة احمللـيني يف املنـاطق املـستعادة حـديثا،              
  . احلوكمة يف املستقبلبشأن ترتيبات

  
  تنفيذ خريطة الطريق  -ألف   

وحـىت هنايـة    . ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٢٠تنتهي الفترة املقررة إلمتام خريطة الطريـق يف           - ٣
 يف املائـة مـن      ٢٠ومـا يقـدر بــ       . ٥٦يوليه، أُجنـز بالكامـل زهـاء نـصف جممـوع املهـام الــ                /متوز

، املرفقـان  S/2012/283 ( مـن مبـادئ غـاروي   املهام إما ُنـسخت مبقتـضى املبـدأين األول والثـاين       
ومـن بـني تلـك املهـام إجـراء         .  أو أرجئت رمسيا إىل ما بعد هناية الفترة االنتقاليـة          )األول والثاين 

استفتاء دستوري، وسن تشريعات بشأن االنتخابات وتشكيل األحـزاب الـسياسية، واإلعـالن             
الفتــرة االنتقاليــة، مت إيــالء االهتمــام ويف األســابيع األخــرية مــن . عــن منطقــة اقتــصادية خالــصة

إهنـاء عمليـة وضـع    : للمهمتني األساسيتني اللـتني مت التوكيـد عليهمـا يف تقريـري الـسابق، ومهـا            
  .الدستور وإنشاء برملان جديد

ــة           - ٤ ــه للحكوم ــي اخلــاص دعم ــف ممثل ــة، كثّ ــرة االنتقالي ــة الفت ــد هناي ــراب موع ــع اقت وم
وحلّـت  . اآلخرين فيما يبذلونـه مـن جهـود لتنفيـذ خريطـة الطريـق          االحتادية االنتقالية واملوقعني    

االجتماعات املنتظمة الـيت تعقـدها اجلهـات الرئيـسية حمـل اللجنـة التقنيـة املعنيـة بتنفيـذ خريطـة                      
وال تـزال توضـع تقـارير مرحليـة بالتـشاور           . الطريق واجملموعة الدولية املعنية بالتنـسيق والرصـد       

  .مع مجيع األطراف
  

  األمن    
. ما زالت اهلياكل األمنية يف الصومال تـؤدي مهامهـا مبـا يتماشـى مـع خريطـة الطريـق                 - ٥

يف  ٢٠١٢أغـــسطس /مـــايو وآب/وقـــد اجتمعـــت اللجنـــة األمنيـــة املـــشتركة يف شـــهري أيـــار
“ أهــل الــسنة واجلماعــة ”و “ غــاملوداغ”و “ بونتالنــد”مقديــشو وشــارك فيهــا ممثلــون عــن   
واسُتخدمت اخلطة الوطنية لتحقيق األمن واالستقرار الـيت        . وعدد متزايد من الشركاء الدوليني    

أغــسطس، يف جهــود التخطــيط   / آب٨أخــريا يف شــيخ أمحــد  وقعهــا الــرئيس شــيخ شــريف    
وحتقـق تقـدم ملحـوظ يف العمـل علـى           . تطـوير قطـاع األمـن     جمـال   والرصد وتقـدمي التقـارير يف       

 علـى إجـراء مـشاورات أوليـة مـع           إنشاء جلان أمنية على صعيدي األقاليم واملقاطعات، انطـوى        
  .اجلهات احمللية الفاعلة يف بيدوا وبيليدوين
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  الدستور    
اعُتمــــد الدســــتور املؤقــــت يف يف إحــــدى املراحــــل األساســــية مــــن عمليــــة الــــسالم   - ٦
وقام بإعداد املسودة النهائية جمموعـة أساسـية مـن املنـشئني الـذين مت               . ٢٠١٢ أغسطس/آب ١

وقُــدمت . نــة اخلـرباء واللجنـة االحتاديــة املـستقلة املعنيــة بالدسـتور    اختيـارهم مـن بــني أعـضاء جل   
وأبـدى املوقعـون علـى      . مـايو /أيـار  ٨املسودة إىل اللجنة االحتادية املـستقلة املعنيـة بالدسـتور يف            

ــا يف الفتــرة مــن       ٢٣ إىل ٢١خريطــة الطريــق تعليقــاهتم عليهــا يف اجتمــاع ُعقــد يف أديــس أباب
ــار  التعليقــات يف مــنت املــسودة بينمــا أُرجئــت تعليقــات أخــرى إىل    وأدرجــت بعــض. مــايو/أي

أغسطس إلتاحة الفرصة إلجراء مشاورات مكثفة بـشأهنا، ومـن بينـها            /مناقشة ُتجرى بعد آب   
  .عدة أحكام تتعلق بالالمركزية، والصيغة االحتادية، وتقاسم املوارد

 مــن شــيوخ القبائــل ١٣٥مــايو حنــو / أيــار٥ويف هــذه األثنــاء، اجتمــع يف مقديــشو يف   - ٧
وشيوخ العشائر الذين عينهم املوقعون على خريطة الطريق من معظم أحناء الـصومال، الختيـار      

 فضال عـن اختيـار أعـضاء الربملـان      عضوا٨٢٥أعضاء اجلمعية التأسيسية الوطنية البالغ عددهم      
 تــأخريات ويف بدايــة األمــر، تــسببت اخلالفــات الــيت ثــارت حــول اختيــار الــشيوخ يف  . اجلديــد
يونيه، وافق املوقعون على خريطة الطريـق علـى بروتوكـولني إلنـشاء             / حزيران ٢٢يف  و. عديدة

يف اختيـارهم   القبائـل   بإنشاء جلنة اختيار وطنية ملـساعدة شـيوخ         أيضا  وقاموا  . اجلمعية والربملان 
مال ، وأنشأوا كذلك جلنة حتكيم مشكّلة من شيوخ مـن عمـوم الـصو    اجلمعية والربملان  ألعضاء

وساهم يف تسريع عملية انتقـاء      . كيما تساعد يف حل املنازعات اليت تنشأ بني الشيوخ أنفسهم         
أعــضاء اجلمعيــة ويف وضــع قائمــة األعــضاء بــصيغتها النهائيــة تــشكيل جلنــة االختيــار التقنيــة يف  

 عضوا صوماليا، وممثّلَني اثـنني عـن مكتـب األمـم املتحـدة              ٢٧ املؤلفة من    -يونيه  /حزيران ٢٦
  .السياسي للصومال، وسبعة مراقبني دوليني آخرين

يوليــه مبــشاركة / متــوز٢٥وانعقــدت اجلمعيــة التأسيــسية الوطنيــة يف مقديــشو يف يــوم     - ٨
 يف املائـة مـن جممـوع النـواب، وذلـك السـتعراض مـسودة الدسـتور                  ٢٤نائبات بلغت نسبتهن    

اءة الدستور برمته من قبـل شـعراء        وبعد مثاين أيام من املناقشات اليت جرى خالهلا قر        . وإقرارها
 يف املائـة مـن      ٩٦صوماليني مشهورين، صوتت اجلمعية على اعتماد مشروع الدسـتور بأغلبيـة            

  .بشراكة مع املاحنني الدولينيكبريا وقدمت األمم املتحدة دعما لوجستيا وتقنيا . األصوات
ختيــار الوطنيــة ويف أعقــاب اعتمــاد الدســتور واصــل شــيوخ القبائــل وأعــضاء جلنــة اال    - ٩

وقـد شـاب هـذه العمليـة تقـارير          . االجتماع يف مقديـشو إلمتـام اختيـار أعـضاء الربملـان اجلديـد             
ون الترشـيحات، وتـأخريات مـن جانـب         عـدِّ ألشخاص الـذين يُ   لتفيد بوقوع ختويف وهتديدات     

بتها  نـس ةبعض القبائل يف تقدمي أمساء مرشحني، وتردد البعض يف تقدمي احلصص املطلوبة البالغـ      
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أغـــسطس، قـــدم شـــيوخ القبائـــل / آب١٥وحبلـــول .  يف املائـــة لتمثيـــل النـــساء يف الربملـــان٣٠
 متـت املوافقــة علـى أمسـائهم مؤقتــا مـن قبـل أفرقــة العمـل التابعـة للجنــة        ١٧٠امسـا منـهم    ٢١٧

 وبلغــت نــسبة النــساء مــن بــني .االختيــار مبــا يتماشــى مــع املعــايري املــستندة إىل مبــادئ غــاروي
  . يف املائة١٥ليت متت املوافقة عليها األمساء ا

  
  التوعية السياسية واملصاحلة    

تيـسري دورهـم   بغرض كثفت احلكومة االحتادية االنتقالية مشاركتها مع شيوخ القبائل          - ١٠
وقـدم مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي للـصومال وبرنـامج              . احلاسم يف إهنـاء املرحلـة االنتقاليـة       

إمكانيــة عقــد للــشيوخ لــدعم املــايل ملكتــب رئــيس الــوزراء مبــا يتــيح   األمــم املتحــدة اإلمنــائي ا 
ــار   ــدءا مــن أي مكتــب األمــم املتحــدة  ممثلــو وأجــرى . مــايو فــصاعدا/اجتمــاعهم يف مقديــشو ب

السياسي للصومال نقاشات صرحية مع الشيوخ بشأن دورهم يف اإلطار السياسي اجلديـد بعـد               
كـذلك مـسائل   نوقـشت  و. قعـات يف سـياق اإلطـار   انتهاء املرحلة االنتقالية وما يرجونـه مـن تو    

 يف املائة لنائبـات يف الربملـان ومعـايري األهليـة ألعـضاء              ٣٠من قبيل االتفاق على ختصيص نسبة       
  .الربملان االحتادي اجلديد

حــديثا مــن احملــررة وواصــلت احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة جهــود االتــصال باملنــاطق     - ١١
، وذلــك يف إطــار اســتراتيجيتها الوطنيــة للمــصاحلة وحتقيــق  ردين املتمــحركــة الــشباباحــتالل 
االســتقرار التابعــة ملكتــب  املــصاحلة ويونيــه قــدمت أمانــة حتقيــق  / حزيــران٢٥ويف . االســتقرار

: وهـي تـشمل   عمـل يف املنـاطق املـستعادة حـديثا،          رئيس الوزراء للشركاء أولوياهتـا خبـصوص ال       
ليــة، وتقــدمي الــدعم للمبــادرات الفوريــة يف جمــاالت  املــصاحلة الــسياسية وتــشكيل اإلدارات احمل

إعــادة اإلعمــار واالنتعــاش واألمــن وإقامــة العــدل، وتــوفري االتــصاالت االســتراتيجية للــشركاء  
وطلبـت احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة إىل املـاحنني والوكـاالت املنفـذة أن                . واملنظمات اإلقليمية 

 يـضطلعون هبـا يف اجملـاالت ذات األولويـة وشـجعتهم             يشاطروهنا املعلومات بشأن األنشطة اليت    
وشارك مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي للـصومال يف بعثـة مـشتركة                . على املشاركة القصوى  

بني الوكاالت بقيادة احلكومة االحتادية االنتقالية لزيارة مدينة بيدوا، وهي مدينة مـستعادة مـن               
اجملتمــع املــدين ممثلــي منظمــات دينــة واملــشتركون مــع حــاكم املنــاقش حركــة الــشباب، حيــث 

  .مسائل تتعلق بالسالم وجهود املصاحلة والتنمية اجملتمعية
يونيه، استضافت حكومة كينيا اجتماعا تـشاوريا       / حزيران ٣٠ إىل   ٢٨ويف الفترة من      - ١٢

جــرى تنظيمــه مبــشاركة إثيوبيــا واحلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة حتــت إشــراف اهليئــة احلكوميــة    
 ،“أهـل الـُسنة واجلماعـة     ”مجاعـات   مـشاركني ميثلـون     وضم االجتمـاع    . لية املعنية بالتنمية  الدو

ووافـــق .  فـــضال عـــن مجاعـــات مـــن أزانيـــا ، مـــن جنـــوب الـــصومالنوهـــاريت ورأس كـــامبو
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املــشتركون علــى ضــرورة إنــشاء ســلطة إقليميــة مؤقتــة تــضم األقــاليم الثالثــة الواقعــة يف جوبــا    
، متاشــيا مــع الدســتور االحتــادي الــوطين، وذلــك قبــل هنايــة   الــسفلى وجوبــا الوســطى وغــريدو 

  .يةاالنتقال الفترة
  

  احلوكمة الرشيدة    
علّقت اللجنة الفرعية املعنية مبعايري احلوكمة املنبثقة عن خريطة الطريق أعماهلا ملا بعـد                - ١٣

 وهلـــذا مل ُيحـــرز ســـوى تقـــدم حمـــدود بـــشأن وضـــع خطـــة وطنيـــة. انتـــهاء املرحلـــة االنتقاليـــة
ــالرغم مــن أن واســتعراض قــانون اخلدمــة املدنيــة  املبــادرة االنتقاليــة لتحقيــق االســتقرار الــيت   ، ب
ــدب   ــات املتحــدة، ن ــشارتترعاهــا الوالي ــدعم املهــام    اً مست ــوزراء ل ــيس ال  للعمــل يف مكتــب رئ

، أعـدت وزارة املاليـة امليزانيـة        ٢٠١١ديـسمرب   /ويف كانون األول  . الصلة باملعيار املرجعي   ذات
ية الوطنية، ولكن مل يتسّن استعراضها أو املوافقة عليهـا بـسبب اجلمـود املـستمر يف الربملـان                   املال

  .االحتادي االنتقايل
  

  الدعم الدويل للعملية السياسية  -باء   
تعاملــه مــع القيــادة الــصومالية كثّــف ممثلــي اخلــاص، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،   - ١٤

ــة حفــاظ    ويف االجت. والــشركاء اإلقليمــيني ماعــات الــيت عقــدها يف مقديــشو، شــدد علــى أمهي
املوقعني على خريطة الطريق على وحدة الصف ووحدة اهلدف وااللتـزام األكيـد بإهنـاء عمليـة                 

ــة رفيعــة  مــن جانــب الرســائل تلــك وُعــززت . االنتقــال يف املوعــد احملــدد هلــا  عــدة وفــود دولي
أكــدت الوفــود وإىل حــد كــبري، هــا فيمقديــشو، بفــضل حتــسن البيئــة األمنيــة  زارت املــستوى 

  . هلااجملتمع الدويلدعم للقيادة الصومالية من جديد الزائرة خالهلا 
مـايو إىل  /أيار ٣١ويف مؤمتر اسطنبول الثاين املعين بالصومال الذي انعقد يف الفترة من          - ١٥
عمليـة  مـن جديـد دعمـه ل   وتركيا البلـد املـضيف،   ، أكد اجملتمع الدويل     ٢٠١٢ يونيه/ حزيران ٢

امليـاه، والطاقـة،     (القطاعـات ذات األولويـة    وركـز املـؤمتر علـى       . السالم وتنفيذ خريطة الطريـق    
، ودعـا إىل مزيـد مـن الـدعم الـدويل للجهـود اإلمنائيـة مـن                  )والطرقات، والقدرة علـى التكيـف     

خــالل الــشراكات املتوائمــة والتكميليــة مــع التأكيــد يف الوقــت نفــسه علــى ضــرورة التخطــيط  
  .“استنادا إىل خريطة الطريق وتكميال هلا” جديدة لبناء السالم يف الصومال ملرحلة
ــا، يف       - ١٦ ــا يف رومـ ــصومال اجتماعـ ــين بالـ ــدويل املعـ ــصال الـ ــق االتـ ــد فريـ ــومي وعقـ  ٢يـ
، جـرى التركيـز فيـه علـى تنفيـذ املهـام االنتقاليـة وحتقيـق االسـتقرار يف                    ٢٠١٢ يوليه/متوز ٣ و

وكـرر املـشتركون فيـه مـن جديـد التـزامهم الثابـت يف           . املتمـردين املناطق املستعادة حـديثا مـن       
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، وأعربـوا عـن القلـق إزاء فـوات املواعيـد            ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٢٠إهناء املرحلة االنتقاليـة يف      
  .النهائية يف تنفيذ املهام االنتقالية

  
  اجلزاءات احملددة اهلدف  -جيم   

ــار١٤يف   - ١٧ ــدم ممثلــي اخلــاص إىل جل ٢٠١٢ مــايو/ أي ــشأة عمــال   ، ق ــة جملــس األمــن املن ن
، إحاطــــة إعالميــــة عــــن جهــــوده يف حماربــــة )٢٠٠٩ (١٩٠٧و ) ١٩٩٢ (٧٥١بــــالقرارين 

يوليـه، قـدمت    /متـوز  ٦ويف  . اجلهات العاملة على تقويض السالم وعملية املصاحلة يف الصومال        
إىل إحاطـة   ونائبة منسق اإلغاثة يف حـاالت الطـوارئ  األمينة العامة املساعدة للشؤون اإلنسانية      

بــشأن التقريــر الثــاين املقــدم مــن منــسق عمليــات اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، عمــال   اجمللــس 
وأفـــادت بـــأن جمتمـــع . (S/2012/546)) ٢٠١١ (١٩٧٢ مـــن قـــرار جملـــس األمـــن ٥بـــالفقرة 

املساعدة اإلنسانية سعى إىل معاجلة احتمال حتويل املعونة اإلنسانية عن سبيلها، وذلك بتطـوير              
 إىل جتديـد إعفـاء   ْتعَـ  برناجمية متنوعة وباختاذ تدابري للتخفيـف مـن ذلـك االحتمـال، ودَ        طرائق

املــساعدات اإلنــسانية مــن تــدابري اجلــزاءات لكفالــة اســتمرار إيــصال املــساعدات اإلنــسانية إىل  
  .الدول الضعفاء يف املناطق اليت تسيطر عليها اجملموعات املسلحة من غري

يوليــه، / متــوز١١صــد املعــين بالـصومال وإريتريــا إىل اللجنــة، يف  وقـدم منــسق فريــق الر   - ١٨
/  متـوز  ٢٤ويف  . S/2012/545) و   (S/2012/544تقريّري الفريق النهائيني عن الـصومال وإريتريـا         

 ١٨٤٤مــن القــرار  ) ز (١١، قــدم رئــيس اللجنــة إىل اجمللــس، عمــال بــالفقرة      ٢٠١٢ يوليــه
ـــ  ) ٢٠٠٨( اختــذ جملــس األمــن  ، ٢٠١٢يوليــه / متــوز٢٥ ويف.  يومــا١٢٠تقريــره عــن مــدة ال

ــرار  ــق الرصــد       ) ٢٠١٢ (٢٠٦٠الق ــة فري ــد والي ــور، متدي ــة أم ــه، يف مجل ــرر في ــذي ق ــة ال  لغاي
يوليه أيضا، قررت اللجنـة أن تـضيف اسـم شـخص            /متوز ٢٥ويف  . ٢٠١٣أغسطس  /آب ٢٥

وحظـر توريـد    آخر إىل قائمة األفراد والكيانات اخلاضعني لتدابري حظر السفر وجتميد األصول            
، )٢٠٠٨ (١٨٤٤ من القـرار     ٧  و ٣ و   ١األسلحة احملدد اهلدف، املفروضة مبوجب الفقرات       

  .وأصدرت نشرة صحفية هبذا الشأن
  

  التطورات السياسية األخرى   - دال  
حمادثـات يف تـشيفننغ،     ‘‘ صوماليالند’’ أجرت احلكومة االحتادية االنتقالية للصومال و       - ١٩

 / حزيــــران٢١  و٢٠ يــــومي ، يفيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الــــشمالية  لرباململكــــة املتحــــدة
، استهدفت توضيح العالقات بينهما يف املستقبل، مبا ينسجم مع االلتزامـات الـيت              ٢٠١٢ يونيه

، ويف مــؤمتر ٢٠١٢فربايــر / شــباط٢٣ املعقــود يف الــصومالاملعــين بقطعــت يف مــؤمتر لنــدن   
 وأكد املشاركون التـزامهم مبواصـلة احلـوار         . إليه أعاله  اسطنبول الثاين املعين بالصومال، املشار    
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والتقــى أيــضا رئــيس احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة . ودعــوا اجملتمــع الــدويل إىل تيــسري احملادثــات
 / حزيــران٢٧أمحــد حممــد ســيالنيو يف   ‘‘ صــوماليالند’’ورئــيس شــيخ أمحــد  شــيخ شــريف  

عـا  علـى هـامش مـؤمتر دويل عـن القرصـنة ووقّ        اإلمارات العربية املتحدة،    يف ديب،    ٢٠١٢ يونيه
  .اتفاقا ملواصلة املناقشات الرامية إىل توضيح العالقة بينهما يف املستقبل

مـه إىل الـرئيس للموافقـة       ، أقر الربملان قانون اجلمعيات السياسية، وقدّ      ‘‘بونتالند’’ويف    - ٢٠
تكـوين مجعيـات    ‘‘ نـد بونتال’’ لـسكان    وسـيتيح القـانون   . ٢٠١٢ يونيـه / حزيـران  ٢٤ يف   ،عليه

  . قاعد يف الربملانالفوز مباألحزاب الثالثة الرئيسية على ممثلو تنافس يسياسية، وبعدئذ س
ــران٢٧يف ديب، يف قــد ويف أعقــاب اجتمــاع عُ   - ٢١ ــرئيس  / حزي ــه بــني ال أمحــد حممــد  يوني

طق ت يف منـا   ليـشيا يامل  قائـد  هغالتـوزي أمحـد   سـليمان عيـسى     و ‘‘صوماليالند’’رئيس  سيالنيو  
 سـول وسـناغ وكـني علـى     تليـشيا يوافقـت م  الواقعة يف مشال الصومال،   سول وسناغ وكني،  

 سـول   تليـشيا يمقائـد   ووعـد   . ‘‘صـوماليالند ’’إلقاء السالح والدخول يف حمادثـات مـع إدارة          
 التابعة له وتسليم األسـلحة املتـوافرة حتـت تـصرفه إىل إدارة              توسناغ وكني ببدء حل امليليشيا    

أيـضا  هغالتـوزي   الـسيد   ، قـام    ٢٠١٢ يوليـه / متوز ٢٣ إىل   ١٦ويف الفترة من    . ‘‘صوماليالند’’
  .املنطقة زاع يفـ تفاوضي للنلّعن َحسعيا ‘‘ بونتالند’’غاروي للتشاور مع قيادة إىل بزيارة 

  
  اإلعالم  - هاء  

ل الفعــالني خـالل املرحلـة االنتقاليــة، أطلـق مكتــب    واصـ مـن أجـل تعزيــز االتـصال والت     - ٢٢
موقعــه توسِّــع قــدرة ، لوســائط اإلعــالمرقميــة  املتحــدة الــسياسي للــصومال اســتراتيجية  األمــم

 ومـواد التربيـة املدنيـة    يـة اإلعالماملـواد  تقـدمي  االستراتيجية اجلديدة رت وقد يّس. احلايلالشبكي  
إىل جمتمعــات الــشتات، مبــا يف ذلــك النــشر الواســع للبــث املباشــر جللــسات    علــى حنــو أســرع  

سـتراتيجية  الع تنفيذ ا  وقد شجّ . اململكة املتحدة حكومة  له   الذي متوِّ  ،نية التأسيسية اجلمعية الوط 
زت علـى هنايـة الفتـرة االنتقاليـة، وسـائط اإلعـالم          ركّ اليت   قوية للعالقات بني وسائط اإلعالم    ال

لـواردة   للمعلومات اخلاطئـة ا يتصدالألحداث الرئيسية وعلى تغطية ااحمللية واإلقليمية والدولية   
  .يف تقارير وسائط اإلعالم

ــران وأُ  - ٢٣ ــه /طلقــت يف حزي ــرويج لفهــم الدســتور املؤقــت ودعمــه،     ٢٠١٢يوني ــة للت محل
عمـت احلملـة    وُد. وذلك باستخدام التلفزيون والدراما اإلذاعية واللوحات اإلعالنية والنشرات       

النـشر  عـوّض   وقـد   . بإنتاج مواد خمصصة يف جمال التربية املدنية عن حمتويات مشروع الدسـتور           
الوقـت احملـدود    عـن   الواسع النطـاق للمـشروع مـن خـالل وسـائط اإلعـالم والقنـوات الرقميـة                  

وقــدم مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي  . اجلمعيــة الوطنيــة التأسيــسيةبــدء املتــاح لتعميمــه قبــل 
يتعلـق باجلمعيـة    الم فيمـا ، من أجل تنفيذ استراتيجية خاصة بوسائط اإلع    أيضا  الدعم للصومال
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لوطنية التأسيسية، تنطوي على تقدمي برامج إذاعيـة يف جمـال التربيـة املدنيـة، وتنظـيم مناسـبات                   ا
ــة        ــة الوطني ــة، وتقــدمي دعــم للعالقــات مــع وســائط اإلعــالم داخــل أمــاكن انعقــاد اجلمعي ثقافي

  .التأسيسية
    

  األمن وسيادة القانون  -ثالثا   
كومـة االحتاديـة االنتقاليـة وبعثـة االحتـاد      تواصلت العمليات العسكرية اليت تقوم هبـا احل        - ٢٤

 بعثـة   شـرعت و. األفريقي يف الصومال والقوات املتحالفة معهما طوال الفترة املشمولة بـالتقرير          
يف جملـس األمـن     السلطة الـيت خوهلـا إليهـا        االحتاد األفريقي يف الصومال بتوسيع نفسها مبوجب        

ــراره  ــشر الوحــد  حــَروأَ) ٢٠١٢ (٢٠٣٦ق ــدما يف ن ــدةزت تق ــة  . ات اجلدي وأحــرزت احلكوم
بنـادير، حيـث    /االحتادية االنتقالية وحلفاؤهـا مكاسـب كـبرية علـى األرض يف منطقـة مقديـشو               

ل استولت على دينيل وأفغوي وبلد، على الرغم من أن اهلجمـات غـري املتكافئـة ال تـزال تـشكِّ             
قـدمي تعزيـزات    وتواصلت عمليات التخطيط يف مجيع جماالت قطاع األمن مـع ت          . مصدرا للقلق 

م إىل قطـاع العدالـة      وظـل الـدعم املقـدّ     . إىل قوة األمن الـوطين وقـوة الـشرطة الـصومالية           حيوية
وقـــد أوىل اجملتمـــع الــــدويل اهتمامـــا متزايـــدا لوضـــع الــــسياسات      . واإلصـــالحيات حمـــدودا  

  .واإلجراءات الالزمة إلدارة شؤون احملاربني السابقني والعناصر املنشقة املناوئة للحكومة
  

  احلالة األمنية  -ألف   
أحرزت مكاسب كـبرية علـى األرض يف مقديـشو وجنـوب ووسـط الـصومال خـالل               - ٢٥

ــالتقرير  ــرة املــشمولة ب ــان جــرى االســتيالء عليهمــا يف     . الفت ــد مثلــت أفغــوي وأفمــادو، اللت وق
، مكاسب اسـتراتيجية رئيـسية لبعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال والقـوات                 ٢٠١٢ مايو/أيار
حــرزت يف زت هــذه املكاســب النجاحــات الــيت أُوقــد عــّز. صومالية الــيت حتــارب إىل جانبــهاالــ

  . وقت سابق يف باي وباكول وهريان، وهو ما أدى إىل زيادة الضغط على حركة الشباب
غري أن احلالـة األمنيـة يف العديـد مـن املنـاطق اجلنوبيـة والوسـطى ظلـت متقلبـة، حيـث                      - ٢٦

 متزايــد إىل شــن هجمــات غــري متكافئــة خطــرية وختويــف الــسكان   يلجــأ املتمــردون علــى حنــو
ــوات          ــة والق ــة االنتقالي ــة االحتادي ــا احلكوم ــسيطر عليه ــيت ت ــاطق ال ــك يف املن ــا يف ذل ــيني، مب احملل

زت هـذه القـوات عملـها علـى تعزيـز املواقـع يف هـريان وجاجلـادود،         وبينما ركّ. املتحالفة معها 
ملتحالفـة مـع احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة مـن مقاطعـة              كشف االنسحاب غري املتوقع للقوات ا     

تفــاق علــى إدارة ا عــن عــدم وجــود تنــسيق حملــي و٢٠١٢ يونيــه/ســيل بــور يف أوائــل حزيــران
  . املنطقة، وأتاح حلركة الشباب استعادة السيطرة على جنويب جاجلادود
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 االحتــاد  وبعثــة،اشــتباكات مــسلحة بــني حركــة الــشبابيوميــا ويف مقديــشو، وقعــت   - ٢٧
ــوات اجلـــيش الـــوطين الـــصومايل   ــهري نيـــسان ،األفريقـــي يف الـــصومال وقـ أبريـــل / خـــالل شـ

ت القـوات املتحالفـة     مـايو، عنـدما شـنّ     /توقف عمومـا بعـد أواخـر أيـار        لكن القتال   مايو،  /وأيار
. وسـطى والـسفلى   هجوما دفع الوحدات املقاتلـة التابعـة حلركـة الـشباب إىل مـنطقيت شـبيلي ال                

عيــة التأسيــسية الوطنيــة، يوليــه، انفجــرت قنبلــة بــالقرب مــن مكــان انعقــاد اجلم  /متــوز ٢٧ويف 
ومـع اقتـراب الفتـرة االنتقاليـة مـن هنايتـها، ازدادت حـدة               . تسفر عن وقـوع إصـابات      لكنها مل 
تواصلت اهلجمات اإلرهابية، وهو ما دل على التغلغل اخلفـي املـستمر   و . يف العاصمة التوترات

ويف مجيع أحناء منطقـة     . اد قدرات القوات املتحالفة مبا يفوق طاقتها      إجهعلى  حلركة الشباب و  
  .ل مسألة مثرية للقلق الشديدل موظفي األمم املتحدة يشكِّالعمليات، ظل تنقُّ

‘‘ دولـة خـاتومو   ’’، أدى جتدد األنـشطة العـسكرية الـيت تقـوم هبـا              ‘‘صوماليالند’’ويف    - ٢٨
 يف  ،املتنـازع عليهـا    وسـناغ وكـني   سـول   منـاطق   يف  املعلنة ذاتيـا إىل وقـوع اشـتباكات مـسلحة           

ــران ــه ومتــوز /حزي ــه/يوني ــوتر بــني  إضــافة إىل ذلــك حــدث و. ٢٠١٢ يولي ــة خــاتومو ’’ ت ‘‘ دول
وأجــرت حركــة الــشباب الكــثري مــن حتركــات القــوات مــن جنــوب ووســط   . ‘‘بونتالنــد’’ و

ملتمــردين يف هــذه ، علــى الــرغم مــن أن اهتمــام ا‘‘بونتالنــد’’و ‘‘ صــوماليالند’’الــصومال إىل 
‘‘ بونتالنـد ’’وواجهـت   . املناطق انصب على التجنيد أكثر مما انـصب علـى األنـشطة اإلرهابيـة             

أيضا حتـديات مـستمرة مـن متمـردي غالغـاال املـرتبطني حبركـة الـشباب وامليليـشيات املـستقلة،              
  .قرير، خالل الفترة املشمولة بالتكثفت أنشطتهم اإلجرامية على الربوالقراصنة، الذين ت

  
  التقدم احملرز يف حتقيق النشر الكامل لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال وتعزيزها  - باء  

 عمـال بقـرار جملـس األمـن         ،أحرزت عملية توسيع بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال             - ٢٩
وحبلــول هنايــة الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اقتربــت القــوة مــن   . ما جيــدا تقــدُّ،)٢٠١٢ (٢٠٣٦

 فردا، بعد إحلـاق     ١٧ ٧٣١عددهم  وغ قوامها الكامل املأذون به من األفراد النظاميني البالغ          بل
 جنــدي إضــايف مــن بورونــدي  ٢ ٥٠٠الوحــدة التابعــة لقــوات الــدفاع الكينيــة بالبعثــة ونــشر   

ومن املتوقع نشر املزيد من القـوات       .  شرطيا ٩١وازداد عدد أفراد شرطة البعثة ليبلغ       . وأوغندا
ــو  ــن جيبـ ــشكّ  مـ ــشرطة املـ ــدات الـ ــن وحـ ــا يف آب  يت، ومـ ــدا ونيجرييـ ــن أوغنـ ــسطس /لة مـ أغـ

  .٢٠١٢ سبتمرب/وأيلول
وشّغل االحتاد األفريقـي هيكـل القيـادة والـسيطرة التـابع للبعثـة مـن خـالل إنـشاء مقـر                     - ٣٠

ورئــيس ) العمليــات(قيــادة معــزز للقــوة ونــشر ضــباط األركــان، مبــن فــيهم نائــب قائــد القــوة   
 موظفـا، نـشر منـهم      ٨٥ موظفـا مـن أصـل        ٧٠قدم  سُتا،  ٢٠١٢ يوليه/ متوز ٣١ويف  . األركان

ــا٥٢ ــزّ  .  موظف ــدرات املع ــن    وهبــذه الق ــة م ــوة البعث ــد ق ــهى قائ ــر   زة، انت وضــع اخلطــط واألوام
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أغــسطس، ناقــشت جلنــة تنــسيق  / آب٢ يوليــه و/ متــوز٢٣ويف . يوليــه/ متــوز١٨ التــشغيلية يف
قـــي اخلطـــط التـــشغيلية لقائـــد القـــوة فيمـــا يتعلـــق العمليـــات العـــسكرية التابعـــة لالحتـــاد األفري

  .م القوات الصومالية بدور حاسمعة للبعثة، اليت تتوخى قيابالعمليات املوّس
ــوة ح      - ٣١ ــشاء ق ــة تعليمــات بإن ــوة البعث ــد ق ــة’’راســة وأصــدر قائ ــألف مــن حنــو  ‘‘ مؤقت تت
). ٢٠١١ (٢٠١٠جندي ضمن القوام احلايل للبعثة، على النحو الذي يقضي به القـرار              ٣٠٠

ويعمــل مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال مــع البعثــة مــن أجــل  
  .ضمان أن جيري تدريب القوة بشكل مناسب وجتهيزها بالعتاد على حنو مالئم

 علـى   ٢٠١٢ يوليـه / متـوز  ٢٤وفيما يتعلق بتعبئة العتاد اجلـوي، وافـق جملـس األمـن يف                - ٣٢
ودية املقـرر دعمـه مـن خـالل          طائرة عم  ١٢ن من   باملرونة يف التشكيل املكوّ   التوصيات املتعلقة   

الـذي أَِذن بـه اجمللـس يف قـراره          حـو   عناصـر الـدعم اللوجـسيت لألمـم املتحـدة، علـى الن             جمموعة
٢٠١٢( ٢٠٣٦ .(  

وقــد أمكــن إحــراز تقــدم حنــو النــشر الكامــل للبعثــة بفــضل الــدعم املــستمر املقــدم مــن   - ٣٣
ومشلــت أنــشطة املكتــب الرئيــسية التفتــيش علــى املعــدات . تحــدة لــدعم البعثــةمكتــب األمــم امل

اململوكـــة للوحـــدات واألصـــول اهلندســـية يف مـــنطقيت جوبـــا الوســـطى والـــسفلى يف جنـــوب   
واقعهــا بــشكل مــسبق مــن أجــل نــشر   واملعــدات إىل ملــوازم ؛ ونقــل ال)٢القطــاع (الــصومال 

القطاعـان  (دوين يـ ليلوحـدة اجليبوتيـة يف ب   يف بيدوا ونـشر اجلـزء الرئيـسي مـن ا            جندي ٢ ٥٠٠
 مـن املـستوى الثـاين        طـيب  رفـق ؛ ومساعدة البعثة يف إنشاء مرافق مؤقتـة، مبـا يف ذلـك م             )٤ و ٣
ــدوا يف ــوب ووســط        . بي ــوة املوســعة يف جن ــدعم الق ــة ل ــشاء مراكــز لوجــستية مؤقت وجيــري إن

  ).٤ و ٣ و ٢القطاعات (الصومال 
لـدعم البعثـة    هياكلـه األساسـية     حدة لدعم البعثة تطـوير      مكتب األمم املت  أيضا  وواصل    - ٣٤

ويف مقديشو، أجنزت املرحلة األوىل من بناء املقر الدائم للبعثة، مبا يتوافـق مـع املعـايري                 . املوسعة
، )٢٠١٢ (٢٠٣٦، وامتثــاال لقــرار جملــس األمــن وباإلضــافة إىل ذلــك. األمنيــة لألمــم املتحــدة

 علـــى اســـتخدام الفحـــم الـــصومايل، تواصـــلت  فـــرض حظـــر دويلاجمللـــس فيـــه الـــذي طلـــب 
ــاء     اجلهــود ــديزل والكهرب ــوفري مواقــد تعمــل بال طــابخ  مللوقــف اســتخدام الفحــم مــن خــالل ت

  .عسكرية مقطورة
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ــن         - ٣٥ ــر م ــة أكث ــدعم البعث ــم املتحــدة ل ــب األم ــى مكت ــات   ١٠٠وتلق ــن مركب ــة م  مركب
ونــات النــشر االســتراتيجية مــن خمزمعــدات هندســية اللوجــستيات الثقيلــة واألدوات امللحقــة و

ــة لتأســيس     ووصــلت .  نقــل ووحــدة هندســية ســرّيةلألمــم املتحــدة، إلتاحــة اجملــال أمــام البعث
ــوز    ٣٥ ــصف مت ــشو يف منت ــة إضــافية إىل مقدي ــه /مركب ــشغيلية    ٢٠١٢يولي ــدرة الت لتوســيع الق
  .، يف مقديشولدعم التابعة ملكتب األمم املتحدة لدعم البعثةاقاعدة ل

.  التدريب ميثـل أولويـة يف اجلهـود الراميـة إىل دعـم العمليـات املوسـعة للبعثـة                   وال يزال   - ٣٦
.  فـردا مـن أفـراد البعثـة      ٦٧٨ لــ    ٢٠١٢ يوليـه /مـايو ومتـوز   /جريت دورات تدريبيـة بـني أيـار       وأُ

ووفــر مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم البعثــة أيــضا تــدريبا شــامال علــى الطــريان قبــل االنتــشار يف  
  . موظف طريان تابعني للبعثة١٧٤نيه، استفاد منه يو/مايو وحزيران/أيار
وواصل مكتب األمم املتحدة لـدعم البعثـة تـوفري املعـدات واللـوازم واخلـدمات الطبيـة                    - ٣٧
 رحلة جويـة لإلجـالء      ٩٧يوليه، أجرى املكتب    / متوز ٣١مايو و   / أيار ١ويف الفترة بني    . للبعثة

 وبومجبـورا  ، أوغنـدا يـيـدوا إىل نـريويب وعنتيبـ   الطيب والنقل واإلعادة إىل الوطن من مقديشو وب 
  . فردا من أفراد البعثة١٨٧لفائدة 
م املكتب الدعم أيـضا للجهـود اجلاريـة لإلعـداد لتحويـل إذاعـة بـار كـوالن، الـيت                     وقّد  - ٣٨

  . تدعمها األمم املتحدة، إىل مؤسسة عامة صومالية للبث اإلذاعي
  

  ة باألمن وسيادة القانون تعزيز املؤسسات الصومالية املعني  -جيم   
  التخطيط والتوجيه االستراتيجي

 ة العمـل املتعلقـ    خطـة واصلت أمانة اخلطـة الوطنيـة لتحقيـق األمـن واالسـتقرار حتـسني                 - ٣٩
، بدعم من حكومة لكسمربغ قُدم من خالل الصندوق االسـتئماين اخلـاص              الوطنية هبذه اخلطة 

وريثمـا جيـري اسـتعراض أكمـل        . مـم املتحـدة   باملؤسسات األمنية يف الـصومال الـذي تـديره األ         
 مكتـب األمـم املتحـدة       نظّـم للدور الذي تضطلع به األمم املتحدة يف أعقاب املرحلة االنتقالية،           

 بـشأن مؤسـسات األمـن وسـيادة         االسياسي للـصومال وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي معتكفـ            
ــة بــني األمــم  هبــدف تعزيــز الــ  ٢٠١٢مــايو / أيــار١٦ و ١٥يــومي القــانون يف  شراكات الفعال

ــة ا     ــة احلكوميـ ــصومال واهليئـ ــي يف الـ ــاد األفريقـ ــة االحتـ ــدة وبعثـ ــة   املتحـ ــة بالتنميـ ــة املعنيـ لدوليـ
  . املاحنة واجلهات
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  الوحدات العسكرية    
يف تطور كـبري، اسـتحدثت قـوات األمـن الوطنيـة هـيكال انتقاليـا يعيـد جتميـع القـوات                       - ٤٠

وقـد أتـاح ذلـك لقـوة األمـن الوطنيـة            . ١ يف القطـاع     مّوحـدة يـة   املقاتلة الفعلية يف وحدات قتال    
  .النجاح يف إقامة شراكة مع قوات البعثة فيما يتعلق بالعمليات يف أفغوي وأفمادو

ووضعت احلكومة االحتادية االنتقالية مفهوما للعمليات لتوحيد خمتلـف القـوى املقاتلـة             - ٤١
وقـد قـام   . واردمعلـق بـسبب االفتقـار إىل املـ    وم املفهـ غـري أن تنفيـذ   . حتت قيـادة وطنيـة واحـدة     

اجلهـود الـيت تبـذهلا      ، بوصـفه الـرئيس املـشارك للجنـة األمنيـة املـشتركة، بـدعم                االحتاد األفريقي 
. احلكومة من أجل وضع مقترح حيدد اإلمدادات العسكرية احلامسة الالزمة للقوات الـصومالية            

. جـراء مـداوالت بـشأنه يف جملـس الـسالم واألمـن            وأحيل املقترح رمسيا إىل االحتاد األفريقـي إل       
تــسليم املركبــات لقــوة األمــن الوطنيــة األمريكيــة ويف غــضون ذلــك، بــدأت الواليــات املتحــدة 

ــة   ــشتركة مــع البعث ــات امل ــدعم العملي ــران٢٨ويف . ل ــه/ حزي ــّس٢٠١٢ يوني ر مكتــب األمــم  ، ي
 األمـن الوطنيـة يف وضـع        كبار ضباط قـوة   جهود  املتحدة السياسي للصومال تنظيم ندوة لدعم       

ممـثلني عـن بعثـة االحتـاد األورويب للتـدريب يف            وُدعمت النـدوة مـن قبـل        . خطة تدريبية منسقة  
الصومال ودائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام وبعثة االحتاد األفريقـي يف الـصومال              

  .واململكة املتحدة
من القـوات الـصومالية، يـشملون ضـباطا          أفراد   ٦٠٣، عاد   ٢٠١٢ يونيه/ويف حزيران   - ٤٢

وضباط صـف وأخـصائيني ومـدربني عـسكريني، مـن أوغنـدا بعـد االنتـهاء مـن التـدريب علـى             
 متــدربا إضــافيا يف بيهانغــا ٥٥١وقــد نــشر . بعثــة االحتــاد األورويب للتــدريب يف الــصومال  يــد

دفاع، شـارك مكتـب     وبناء على الدعوة الرمسية من الرئيس الـصومايل لقـوة الـ           . لتلقي التدريب 
  .األمم املتحدة السياسي للصومال وخرباء اليونيسيف يف جمال محاية األطفال يف محلة التجنيد

  
  الشرطة    

ــة        - ٤٣ ــصومال وبعث ــسياسي لل ــابعون ملكتــب األمــم املتحــدة ال ــشرطة الت ــشارو ال ــدم مست ق
ة يف وضـــع االحتـــاد األفريقـــي يف الـــصومال، يف مقديـــشو، املـــساعدة لقـــوة الـــشرطة الـــصومالي

إجراءات تشغيلية موحدة تتعلق بالنقل واللوجـستيات واملعـدات، وخطـة تنفيذيـة شـاملة لنـشر                 
  .أفراد الشرطة يف املناطق اليت اسُتعيدت السيطرة عليها حديثا

 شــرطي يف قاعــدة  ٣ ٧٠٠، كــان قــد مت تــسجيل   ٢٠١٢ يوليــه/ متــوز١٢وحبلــول   - ٤٤
مــشترك بــني مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي  بيانــات الــسمات البيولوجيــة يف إطــار مــشروع  

للــصومال وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع ودائــرة  
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األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقـة باأللغـام وبعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال وقـوة الـشرطة                    
ــوارد البــشرية     ــشرطة  الــصومالية، وذلــك هبــدف حتــسني إدارة امل ــوة ال ــراد ق . ودفــع مرتبــات أف

،  فـردا مـن قـوة الـشرطة الـصومالية          ٥ ٥٣٢خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، ُدفعـت مرتبـات           و
. يونيه، بتمويل قُّدم، على سبيل اجملاملـة، مـن حكومـة اليابـان واالحتـاد األورويب               /حزيرانلغاية  

مايو، سـلّم مكتـب     / أيار ٧يف  و. ديسمرب/كانون األول وسوف تتاح األموال هلذا الغرض لغاية       
األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال لقــوة الــشرطة الــصومالية، معــّدات شــرطة، مّولــت شــراءها 

صـنف مـن معـدات الـشرطة      ١ ٨٠٠ مركبـة و   ١٩اشـتملت املعـدات علـى        و .حكومة اليابان 
  .اتصاالت أساسيةومعدات ) اخلوذ واألصفاد(
  

  اإلجراءات املتعلقة باأللغام    
 اسـتجابت أفرقـة الـشرطة الـسبعة الـيت نـشرهتا احلكومـة          ل الفترة املشمولة بالتقرير   خال  - ٤٥

ــرة،       ــذخائر املتفجـ ــال الـ ــة بإبطـ ــوي واملعنيـ ــدوا وأفغـ ــشو وبيـ ــة يف مقديـ ــة االنتقاليـ إىل االحتاديـ
وواصـلت  .  قطعـة ذخـرية غـري منفجـرة      ٤١٤استدعاًء متعلقا بذخائر متفجـرة وحـّددت         ١٣٤

دريب علـى الـتخلص مـن الـذخائر املتفجـرة ألفـراد قـوات بعثـة االحتـاد          األمم املتحدة تـوفري التـ     
األفريقي يف الصومال الذين يتناوبون الذهاب للعمـل يف مقديـشو قبـل انتـشارهم يف القطـاعني                  

ــة االحتــاد األفريقــي يف     . ٤ و ٣ ــذخائر املتفجــرة التابعــة لبعث ــة بإبطــال ال ودّمــرت األفرقــة املعني
  . املنفجرة يف مجيع مناطق انتشارها  قطعة من الذخائر غري٤ ٤٥٢الصومال بأمان ما عدده 

  
  العدالة واإلصالحيات    

يف  خميمـا للمـشردين داخليـا    ٢٠حّسنت األمم املتحدة إمكانية اللجـوء إىل القـضاء يف      - ٤٦
ــق اســتحدا   ــشو عــن طري ــة ثمقدي ــرة بــني  ،فقــد نظــرت تلــك احملــاكم  .  احملــاكم املتنقل  يف الفت

  قـضية مدنيـة    ٧٦  قـضية جنائيـة و     ٩١ قـضية مشلـت      ١٦٧،  ٢٠١٢ يونيـه /نمـايو وحزيـرا   /أيار
ويف جممـل أحنـاء الـصومال، نظـرت احملـاكم املتنقلـة             .  زبونـة  ٥٦املساعدة إىل   يف ذلك تقدمي     مبا

 قــضية منــها ١٧٩ مــن القــضايا خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، كانــت  ٦٠٢جمموعــه  يف مــا
وتعاونــت . اجلنــسي والعنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس قــضية بــالعنف ٣٨ صــلة بــاملرأة و ذات

األمــم املتحــدة مــع مخــس ُشــعب قــانون جامعيــة مــن خمتلــف أحنــاء الــصومال يف إعــداد منــهج    
مــايو، وسُيــستعان بــه  / يف أيــارهدراســي حلقــوق اإلنــسان ُوضــعت صــيغته النهائيــة يف هرجيــس  

  .لتدريب القضاة وطالب القانون
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يو، ُعقد يف مقديشو االجتماع االفتتاحي للفريـق العامـل          ما/ أيار ٢٤  و ٢٣يومي  يف  و  - ٤٧
وحضره كبار املسؤولني يف احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة،         . الفين لشؤون العدالة واإلصالحيات   

  . من بينهم نائب وزير العدل، ونائب قاضي القضاة، والنائب العام، وشركاء آخرون
  

  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    
بــالرغم مــن عــدم اســتيفاء الظــروف الالزمــة لتنفيــذ برنــامج شــامل لــرتع الــسالح             - ٤٨

ــادة  ــسريح وإع ــاجوالت ــد  اإلدم ــة واجملتمــع    بع ــة االنتقالي ــة االحتادي ــصومال، إال أن احلكوم  يف ال
اجلماعـات  املنفـصلني عـن     املقـاتلني   اجلهـود الراميـة للتعامـل مـع         الدويل يواصالن التركيـز علـى       

 اســتعادة الــسيطرة تــدرجييا علــى أراض يف جنــوب الــصومال ووســطه  فقــد طرحــت. املــسلحة
ــداد املقــاتلني       ــديا جديــدا مــع تزايــد أع املتوافــدين إىل بعثــة االحتــاد األفريقــي يف    الــسابقني حت

انعــدام األمــن أعــاق حمــاوالت  إال أن . الــصومال واحلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة طلبــا للحمايــة  
، عمـل مكتـب األمـم املتحـدة         غـضون ذلـك   ويف  . رامج الـدعم  الوكاالت املنجزة لبـدء تنفيـذ بـ       

دعـم جهـود    علـى   السياسي للصومال مع فريق األمم املتحدة القطري واملنظمة الدولية للهجرة           
ــدعم       ــة بتقــدمي ال ــشغيلية املوحــدة املتعلق ــة يف وضــع اإلجــراءات الت ــة االنتقالي ــة االحتادي احلكوم

  . عن اجلماعات املسلحةاملنفصلنيللمقاتلني 
  

  القرصنة   -دال   
ــا   - ٤٩ ــا مل ــة   وفق ــة الدولي ــه املنظمــة البحري ــة متــوز لو ذكرت ــه /غاي ، كــان قراصــنة  ٢٠١٢يولي

يف تغـيريا طفيفـا   العـدد  وميثـل هـذا   .  سـفينة ١٨ رهينة أخذوهم مـن     ٢٥٩حيتجزون  صوماليون  
ها إال أن معـــدل اهلجمـــات، ســـواء حـــاالت الـــشروع يف شـــنّ . تقريـــري الـــسابقاحلالـــة منـــذ 

 إىل  ٢٠١١ هجوما يف األشهر الـستة األوىل مـن عـام            ١٦٣جمات الناجحة، اخنفض من     اهل أو
، ألسباب ُتعـزى أساسـا لألعمـال الـيت قامـت هبـا القـوات البحريـة                ٢٠١٢ هجوما يف عام     ٨١

الدولية، واالستعانة على منت السفن بأفراد أمن مسلحني يتم التعاقد معهم من القطـاع اخلـاص       
  . تنفيذ أفضل املمارسات اإلداريةوتواُصل

، عقد فريق االتصال املعين مبكافحة القرصنة قبالة سـواحل          ٢٠١٢ يوليه/ متوز ٢٥ويف    - ٥٠
. نيويـورك مقر األمـم املتحـدة يف   اجتماعه الثاين عشر يف الذي ترأسه حكومة إسبانيا   الصومال  

صــنة وإىل ضــرورة مواصــلة  إىل االخنفــاض امللحــوظ يف احلــوادث املتــصلة بالقر الفريــق وأشــار 
وأثار الفريق شواغل بشأن احتمال توّسع رقعـة األنـشطة اإلجراميـة            . االلتزام الدويل مبكافحتها  

يف الرب، وال سيما اختطاف العاملني يف جمـال األنـشطة اإلنـسانية واملـدنيني علـى يـد الـشبكات                     
  .الضالعة يف أعمال القرصنة
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ــدانا مــن س ١٩وميثــل نقــل    - ٥١ ــشيل إىل ســجن هرجيــس  قرصــانا ُم  “صــوماليالند” يف هي
خطوة كربى حنو حتقيـق اهلـدف املتمثـل يف إضـفاء الطـابع اإلقليمـي علـى احملاكمـات وأحكـام                     

تح مركـز   ذلـك، افتُـ   باإلضـافة إىل    و. العقوبة اليت يقضيها حاليا يف الصومال َمن صدرت حبقهم        
مجهوريــة وافقــت و .٢٠١٢ يونيــه/ حزيــران١ يف موريــشيوس يف للمالحقــة القــضائيةإقليمــي 
م قــدو. علــى حماكمــة أفــراد مــشتبه فــيهم كانــت اململكــة املتحــدة قــد اعتقلتــهم املتحــدة ترتانيــا 

جــراء احملاكمــات وعمليــات نقــل  إل  الــدعممكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة 
ّززة ملكافحـة  السجناء فيما أحرز برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي تقـدما بـشأن إنـشاء حمـاكم معـ        

مايو، وقّعت املنظمة البحرية الدوليـة      /ويف أيار . “بونتالند”  و “صوماليالند”القرصنة، داخل   
برنامج األغذية العـاملي ومنظمـة األغذيـة    (اتفاقات مع عدد من وكاالت األمم املتحدة وبعثاهتا  

تحـدة الـسياسي    والزراعة ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ومكتـب األمـم امل               
  .ومع االحتاد األورويب، حبيث كّررت تأكيد التزامها بالعمل سويا بفعالية) للصومال

  
  املساعدات اإلنسانية واالنتعاش والتنمية وحقوق اإلنسان   - رابعا  

  احلالة اإلنسانية   -ألف   
 شـخص يف حاجـة      ماليـني  ٣,٧ بوجـود ال تزال احلالة اإلنسانية يف الـصومال حرجـة،            - ٥٢

وتواصــل حتــّسن معــدلَي الوفيــات  .  معيــشتهمأساســي لكــسبإىل مــساعدات إنــسانية ودعــم  
فكـل  .  مـن أعلـى املعـدالت يف العـامل         نوسوء التغذية يف الربـع الثـاين مـن العـام، لكنـهما يظـال              

  . طفل من أصل مخسة أطفال صوماليني دون سن اخلامسة يعاين من سوء تغذية حاد
 يف جنـوب الـصومال، ال تـزال معـدالت املـشردين داخليـا               تـال تومع اشـتداد حـدة االق       - ٥٣

فقــد جنــم عــن زحــف قــوات بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال واحلكومــة االحتاديــة . مرتفعــة
  داخليـا  ويقـّدر جممـوع الـسكان املـشردين       .  شخص ٩٠ ٠٠٠االنتقالية يف ممر أفغويي، تشريُد      

د تقــارير عــن عمليــات جتنيــد  ويــؤدي ورو.  شــخص٢٠٠ ٠٠٠يف مقديــشو اآلن بــأكثر مــن 
حتت اإلكراه يف صفوف اجلماعات املسلحة وانعدام األمن الغذائي إىل تزايد تـدفق األشـخاص          

وُيقـّدر عـدد الـسكان      . الذين يغادرون املناطق اجلنوبية من الصومال يف اجتاه احلدود مع إثيوبيا          
 “دولــو أدو”م وســّجل خمــي.  شــخص١٣ ٠٠٠املــشردين داخليــا يف دولــو، الــصومال، بنحــو 

. مـايو / شـخص مـن الوافـدين اجلُـدد إليـه يف أيـار             ٣ ٠٠٠  ما يزيد عن   لالجئني يف إثيوبيا قدوم   
وواصلت اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين الدعوة إىل توفري احلماية للـسكان املـدنيني وتيـسري        

  . إمكانية وصول األعمال اإلنسانية املستقلة إليهم بأمان
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  نيةاألنشطة اإلنسا    
بــالنظر إىل اســتمرار انعــدام األمــن الغــذائي علــى نطــاق واســع، ال يــزال تــوفري اإلغاثــة    - ٥٤

خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، قـدم برنـامج األغذيـة العـاملي املـساعدة إىل                  و. اإلنسانية حامسا 
ن  مليون مستفيد عن طريق برامج التغذية واإلغاثة وتوفري أسباب املعيشة وشـبكات األمـا         ١,٣

 ١٠٠ ٠٠٠ويف مقديشو، قدم الربنامج وجبات غذائيـة سـاخنة يوميـا إىل حـوايل            . االجتماعي
وتواصــل توســيع نطــاق مبــادرات التغذيــة يف مجيــع أرجــاء الــصومال، .  مركــزا٢٣شــخص يف 

 مـــن األطفـــال دون ســـن اخلامـــسة والنــــساء     ٤٢٥ ٠٠٠حبيـــث اســـتفاد منـــها أكثـــر مــــن     
ــة   ٩٥وأُقــيم أكثــر مــن  . املرضــعات/احلوامــل ــة يف املنــاطق احملاذي  نقطــة جديــدة لتوزيــع األغذي

 طفـل ال يزالـون يعـانون مـن سـوء      ٣٢٣ ٠٠٠إال أن َمن يقّدر عـددهم بنحـو        . إلثيوبيا وكينيا 
.  يف املائة من مجيـع األطفـال دون سـن اخلامـسة            ٢٢التغذية احلاد يف الصومال، وهو عدد ميثل        

 طفـال ممـن يعـانون سـوَء التغذيـة يف            ١٨٧ ٥٢٥وقد تلقّت مراكـز التغذيـة َمـن بلـغ جممـوعهم             
 يف املائة من عمليات إدخـاهلم إىل تلـك املراكـز يف             ٩٠مجيع أحناء البلد، حبيث جرت أكثر من        

  .املناطق اجلنوبية
وزِيــدت املبــادرات املتعلقــة بتــوفري أســباب املعيــشة، يف املنــاطق الــشمالية الــيت تــشهد       - ٥٥

 شـخص يف أنـشطة تـوفري الغـذاء مقابـل العمـل              ١٠٠ ٠٠٠فقـد شـارك حـوايل       . استقرار أكرب 
واحلصول على أصول وتلقّي التدريب، ُمـسهمني بـذلك يف إصـالح طـرق فرعيـة علـى امتـداد                    

 طفـل مـن أطفـال املـدارس االبتدائيـة شـهريا مـن               ١٠٠ ٠٠٠واستفاد حـوايل    .  كيلومترا ٣٣٧
 يف املائــة مــن ٧٥ثــل نــسبة ومت. بــرامج التغذيــة املدرســية الــيت يــديرها برنــامج األغذيــة العــاملي  

الفتيــات إىل الفتيــان يف هــذه املــدارس نــسبة جيــدة باملقارنــة مــع متوســط املعــدل الــوطين البــالغ  
  . يف املائة ٥٣
ــصومال متمحــورة حــول         - ٥٦ ــاء ال ــف أحن ــتالل يف خمتل ــسية لالع ــزال األســباب الرئي وال ت

 ١,٤ املـشمولة بـالتقرير، اسـتفاد        وخـالل الفتـرة   . االشتباه يف الكـولريا وتأكّـد حـاالت املالريـا         
ماليـني شــخص مـن أنــشطة تـشجيع النظافــة الـصحية وجمموعــات لـوازم النظافــة الـصحية الــيت       

ودعمــت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة حــصول أكثــر مــن . توفرهــا وكــاالت األمــم املتحــدة
احل  لـص ا كميـات مـن امليـاه       شخص على إمدادات مائية مستدامة، فيما وفّـرت مؤقتـ          ٣٠ ٠٠٠
ونظّمـت منظمـة الـصحة العامليـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة                .  شخص تقريبا  ٨٠٠ ٠٠٠

 طفل دون سن اخلامـسة      ١٧٨ ٠٠٠ ضد شلل األطفال، استفاد منها أكثر من         حتصنيمحالت  
  . طفل يف منطقيت بنادير وجيدو يف جنوب الصومال٣٤٣ ٠٠٠ وحوايل “بونتالند”يف 
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فقـــد قـــدمت .  االحتياجـــات اخلاصـــة للمـــشردين داخليـــاوتواصـــلت اجلهـــود ملعاجلـــة  - ٥٧
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أماكن إيواء حمـّسنة ومنـازل دائمـة ومـواد غـري غذائيـة                   

وبالنظر إىل استمرار انعدام األمن يف مقديـشو، كفلـت          .  مشّرد داخلي  ٨٠ ٠٠٠إىل أكثر من    
ــر مــن    ــضا تلقّــي أكث ــشكّله    شــخص رســائل  ٣٠ ٠٠٠املفوضــية أي ــذي ت ــد ال ــة بالتهدي للتوعي

 مـستوطنة   ٣٢ ا جمتمعـا حمليـا يف مقديـشو، مـن بينـه           ١٤٩املتفجـرة وطـرق اجتنابـه، يف         األلغام
  .للمشردين داخليا

  
  األنشطة االقتصادية وأنشطة االنتعاش والتنمية   -باء   

ن شــرعت األمــم املتحــدة يف مناقــشات مــع القــادة الــصوماليني واجلهــات املاحنــة بــشأ      - ٥٨
 ديـسمرب / يف كـانون األول ينقـضي  برنـامج الـتعمري والتنميـة الـذي        ختلـف ميكن أن    اجلهات اليت 

 أكثر تركيزا، يعمـل     “اتفاق”وقد أعرب الشركاء الصوماليون عن اهتمامهم بإعداد        . ٢٠١٢
وتـشري الـردود األوليـة الـواردة مـن احلكومـة            . اجملتمع الدوىل من خالله مع نظرائـه الـصوماليني        

 إىل أن الـصوماليني حريـصون علـى         “صـوماليالند ”  و “بونتالند”ية االنتقالية وسلطَتي    االحتاد
 املتفـق عليـه يف بوسـان،        “ الدول اهلـشة    دعم  يف للمشاركةاالتفاق اجلديد   ”العمل ضمن إطار    

  .كوريا، خالل املنتدى الرابع الرفيع املستوى بشأن فعالية املعونةمجهورية 
ــد و  - ٥٩ يف يــومي رومــا االجتمــاع الــذي عقــده يف    الــدويل يف رّحــب فريــق االتــصال  ق
ــه /متـــوز ٣ و ٢ ــارا٢٠١٢يوليـ ــا حـ ــة   ، ترحيبـ ــتراتيجية الوطنيـ ــة لوضـــع االسـ ــاجلهود اجلاريـ بـ

للمصاحلة وحتقيق االستقرار يف املنـاطق الـيت أمكـن الوصـول إليهـا              للحكومة االحتادية االنتقالية    
حــدة تيــسري املــشاورات مــع احلكومــة وواصــلت األمــم املت. حــديثا يف جنــوب وســط الــصومال

االحتادية االنتقالية واجلهات املاحنة واملنظمات غري احلكومية هبدف حتسني تنسيق األنشطة الـيت             
  . من شأهنا أن تسهم يف حتقيق االستقرار ألمد أطول يف هذه املناطق

 ، دعمــت األمــم املتحــدة مبــادرات بنــاء“بونتالنــد” ويف جنــوب ووســط الــصومال و  - ٦٠
قدرات اهليئـات احلكوميـة الرئيـسية عـن طريـق تنـسيب خـرباء صـوماليني مـن الـشتات وتـوفري                       
مــساعدة تقنيــة مباشــرة ملؤســسات اجلمــارك، وامليزانيــة، واإليــرادات الداخليــة، والتخطــيط         

 شخـــصا مـــن املؤســـسات القـــضائية ٢٥٨  املنظمـــةوزّودت. االســـتراتيجي واملـــوارد البـــشرية
  . القانوينالقضائية بالتدريب  وغري
  طفـــل بربنـــامج٧٠٠  شـــاب و١ ٣٠٠وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، التحـــق   - ٦١

أو األطفــال /، أي الــشباب و“لخطــرلالــشباب املعرضــون ” إلعــادة اإلدمــاج، يــدعم  جمتمعــي
ويعمــل الربنــامج علــى . املتورطــون معهــااجلماعــات اإلجراميــة أو العنيفــة أو املرتبطــون فعــال ب
يف بـوراو   وقد ُعقـدت    . طفال والشباب اجتماعيا واقتصاديا يف جمتمعاهتم احمللية      إعادة إدماج األ  
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 مــن الــشباب والـــشابات   ٢٥٥، حيــث ختـــرج  احتفــاالت التخــرج مـــن الربنــامج   وبوساســو  
  . شابا٢٨٠ و)  إناث٢٥ منهم ذكور و ٢٣٠(

ن طريـق   ودعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إصالح اهلياكل االجتماعيـة األساسـية عـ              - ٦٢
 شـابا   ١ ١٨٠ووفّـر أيـضا التـدريب لــ         .  شخـصا  ١ ٢٦٣ لـصاحل    “املال مقابـل العمـل    ”توفري  

ومــن . “نوجــال”  و“بــوراو ” و“بنــادير” و “بــاي”يف منــاطق )  يف املائــة منــهم إنــاث٣٧(
  .من منح صغرية)  يف املائة منهم نساء٥٨( شخصا ١٥٥ استفاد أصل هذا العدد،

، أجنز برنامج مبادرات الفترة االنتقالية لتحقيـق االسـتقرار          ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٤ومنذ    - ٦٣
يف )  متطوعـا يف كـل مقاطعـة       ٥٠( متطوع   ٨٠٠الذي وضعته املنظمة الدولية للهجرة تدريب       

. “مــدربا ممتــازا” ٣٢ يف مقديــشو قّدمــه ،جمــال العــالج مــن الــصدمات واملــصاحلة االجتماعيــة
وخــالل الفتــرة املــشمولة   . الــصوماليني مــن  ١١٥ ٠٠٠حنــو تلــك املبــادرة  وسيــستفيد مــن  

 مكــتيب مجــارك يف كــل مــن بــوراو وإيرجــافو،   بإصــالح املــذكور أيــضاقــام الربنــامجبــالتقرير، 
  . لصاحل وزارة املالية، يف صوماليالندهومكتبني إليرادات الداخلية يف هرجيس

 قــراره  مــن٢٢يف الفقــرة جملــس األمــن ملــا قــرره ، واســتجابة ٢٠١٢يوليــه /ويف متــوز  - ٦٤
ــامج األمــم   بــشأن منــع تــصدير الفحــم مــن   ، )٢٠١٢ (٢٠٣٦ الــصومال، أوفــد كــل مــن برن

املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة بعثـة مـشتركة إىل امليـدان إلعـداد برنـامج شـامل                     
  .يرمي إىل تعزيز االستخدام املستدام للفحم يف البلد

  
  حقوق اإلنسان ومحاية املدنيني  -جيم   

األمــن مــوظفي تواصــلت اهلجمــات الــيت تــستهدف املــدنيني واملــسؤولني احلكــوميني و   - ٦٥
وُنِسبت معظم الوفيات إىل تواصل استخدام األجهزة املتفجـرة         . خالل الفترة املشمولة بالتقرير   

ويف املنــاطق اخلاضــعة . املرجتلــة وعمليــات القتــل حمــددة األهــداف الــيت تنفــذها حركــة الــشباب
 سـلبا علـى     سوء االنـضباط بـني صـفوف قواهتـا األمنيـة          أثَّر  االحتادية االنتقالية   لسيطرة احلكومة   

العنــف الــيت ارتكبتــها ألعمــال وبينمــا ســعت احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة للتــصدي . الــسكان
عـن حـاالت قتـل خـارج نطـاق القـضاء، وحـوادث              وردت باستمرار تقارير    قواهتا يف أفغويي،    
ادعــاءات عــن إعــدام مــدنيني بــإجراءات مــوجزة يف بلــدوين   أيــضاووردت . ســرقة واغتــصاب

  .وأحيلت عدة قضايا إىل احملاكم العسكرية. وبيدوا من قبل القوات املتحالفة مع احلكومة
التفتـيش، باإلضـافة    نقـاط   ووردت تقارير متواترة عن التعرض للمـضايقة واالبتـزاز يف             - ٦٦

ة لالقتتـال الـداخلي بـني قـوات األمـن مـن       املـدنيني نتيجـ   إصـابات بـني صـفوف       إىل تقارير عـن     
تقـارير عـن حـوادث عنـف جنـسي      تـرد  وال تـزال  . التفتـيش نقـاط   أجل السيطرة على إيرادات     
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ديـسمرب  /ل رئـيس جملـس الـوزراء يف كـانون األول          وقـد شـكَّ   . يرتكبها رجال يف زي عسكري    
، أفـادت   يونيـه / حزيـران  ١٤ويف  .  فرقة عمل معنية هبذه املسألة، ولكنـها مل جتتمـع قـط            ٢٠١١
 أن الــشرطة الــصومالية اعتمــدت، بــدعم مــن بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال،        التقــارير

استراتيجية للعنف القائم على أسـاس نـوع اجلـنس، ولكـن مل جيـر إعـالم شـركاء احلمايـة هبـذه                   
صـة  يونيه، ناقش جملس حقوق االنسان تقرير املقـررة اخلا       /ويف حزيران . االستراتيجية حىت اآلن  

  .عن زيارهتا للصومالوأسبابه وعواقبه، املعنية بالعنف ضد املرأة 
 مـايو /ففي أيار . لصومال مراقبة حالة احملتجزين   لواصل مكتب األمم املتحدة السياسي        - ٦٧

. “صـوماليالند ” ومنـديرا، الـواقعتني يف       ه، قام املكتـب بزيـارات للـسجون يف هرجيـس          ٢٠١٢
ــد”ويف  ــس اجــه ، و“بونتالن ــب ال ــع     املكت ــابالت ســرية م ياسي صــعوبات كــبرية يف إجــراء مق

اعتقــاالت واحتجــازات تعــسفية بــشبهة العالقــة مــع حركــة       ، جــرت ويف بيــدوا. احملتجــزين
يوليـه، كـان   /ويف متـوز . الشباب، مبا يف ذلك اعتقاالت واحتجازات قامت هبا القوات اإلثيوبية 

نتـهاكات  ارتكـاب ا   عـن    ووردت بالغـات  .  من هـؤالء احملتجـزين يف سـجن بيـدوا          ١٠٠هناك  
  . االحتجازحبق السجناء قيدوعنف 

ــا و  - ٦٨ ــدنيني إىل    مم ــة امل ــق اســتمرار إحال ــثري القل ــام  ي ــة أم ــسكرية احملاكم ويف . احملــاكم الع
ــار ١٦ ــايو/أيـ ــسكرية يف   ٢٠١٢ مـ ــة العـ ــت احملكمـ ــوماليالند”، حكمـ ــى  “صـ ــدام علـ  باإلعـ
الواليـة القـضائية العـسكرية علـى     تطبـق  و. مدنياً، وبالسجن مدى احلياة على سـتة آخـرين    ١٧

حيـث توجـد   يف مقديشو وجنوب ووسـط الـصومال،     حىت على نطاق أوسع من ذلك       املدنيني  
ــة بــضع ــهم احملــاكم     .  حمــاكم مدني ــذين حاكمت ــيهم ال ــة للمــدعى عل ــوفر مــساعدة قانوني ومل تت

  .العسكرية
ــؤدون أعمــاهلم يف الــصومال يف ظــل ظــروف خطــرية ل      - ٦٩ ــزال الــصحفيون ي ــة، وال ي لغاي

محايـة أكـرب للعـاملني يف       لتـأمني   تتطلب يف كثري من األحيان مساعدة دولية إلجـراء حتقيقـات و           
أربع حماوالت اغتيـال اسـتهدفت      جرت  ففي الفترة املشمولة بالتقرير وحدها،      . وسائل اإلعالم 

  .صحفيني صوماليني، وقد جنحت حماولتان منها
ة االحتادية االنتقالية على مذكرة تفاهم مـع        عت احلكوم ، وقَّ ٢٠١٢ مايو/ أيار ١١ويف    - ٧٠

، تتعلـق بالتعـاون الـتقين يف         للـصومال  السياسياألمم املتحدة   مفوضية حقوق اإلنسان ومكتب     
  .جمال حقوق اإلنسان، وتستمر صالحية املذكرة ألربع سنوات قادمة
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  محاية الطفل  -دال   
نطـاق انتـهاكات حقــوق   أدى تـصعيد الـرتاع يف جنــوب ووسـط الـصومال إىل توســع       - ٧١

الطفل وتزايد خطورهتـا، وال سـيما حـوادث القتـل والتـشويه، واالغتـصاب والعنـف اجلنـسي،                   
ــد األطفــال واســتخدامهم   القــوات واجلماعــات املــسلحة املتورطــة يف    مــن قبــل  وعمليــات جتني

قـق  ، بلغ جمموع االنتهاكات اليت مت اإلبالغ عنها والتح        ٢٠١٢ يوليه/ متوز ٣١وحبلول  . الرتاع
، مبـــا يف ذلـــك جتنيـــد ٢٠١١ انتـــهاك يف عـــام ١ ٨٠٠باملقارنـــة مـــع ( انتـــهاكاً ٣ ٠٤٨ منـــها
  ).٢٠١١ طفالً يف عام ٩٤٨ طفالً باملقارنة مع ١ ٤١٥
ــة      - ٧٢ ــة االنتقالي ــة االحتادي ــزام احلكوم ــشكيل وانعكاســاً اللت ــة مــن   بت ــوات مــسلحة خالي ق

إلهنـاء جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم        خطة عمـل     ٢٠١٢يوليه  / متوز ٣عت يف    فقد وقّ  ،األطفال
 أحكامـاً بـشأن إهنـاء ومنـع جتنيـد واسـتخدام             املـذكرة وتتضمن  . من قبل قواهتا املسلحة الوطنية    

األطفــال يف القــوات املــسلحة الوطنيــة؛ وإعــادة إدمــاج مجيــع األطفــال املــسرَّحني مــن القــوات   
 واسـتخدامهم بالتـشريعات     املسلحة، وذلـك بـدعم مـن األمـم املتحـدة؛ وجتـرمي جتنيـد األطفـال                

الوطنية؛ وإتاحة وصول األمم املتحـدة دون عوائـق إىل املنـشآت عـسكرية للتحقـق مـن وجـود            
  . فيهاأطفال
وواصــلت األمــم املتحــدة تعاملــها مــع احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة مــن خــالل تــضافر   - ٧٣

ــدعم ت      ــسلحة، ول ــال مــن اجلماعــات امل ــسريح األطف ــدعوة، ســعياً لت ــادة  جهــود ال ــهم وإع أهيل
  .إدماجهم

  
  املرأة والسالم واألمن  -هاء   

، قـدمت اجلماعـات النـسائية الـصومالية التماسـاً موحـداً       ٢٠١٢ يونيه/ حزيران٢١يف    - ٧٤
الدعم إلشراك املرأة بـشكل أوسـع يف املـشاورات          فيه  طلب  تإىل املوقعني على خريطة الطريق،      

 يف املائـة يف  ٣٠تمثيـل املـرأة بنـسبة    املقطـوع ب  زام  ث على احترام االلت   حتوالقرارات السياسية، و  
وقــد جــرت . جلنــة االختيــار التقنيــة، واجلمعيــة التأسيــسية الوطنيــة والربملــان االحتــادي اجلديــد   

 األسـرة يف  شـؤون املـرأة و تطـوير وضـع   صياغة االلتماس يف أعقاب حلقة عمـل نظمتـها وزارة           
وكـان مـن   . يف مقديـشو للـصومال  السياسي دة األمم املتحها مكتب َرسَّيونيه، ويَ / حزيران ١٨

مـن مقديـشو   جامعـة   ممثالً عن املنظمات الشعبية وشـبكات     ٤١بني املشاركني يف حلقة العمل      
ــات أهليــة مــن          منطقــة مــن منــاطق   ١٦ومــا حوهلــا، وعــضوات يف الربملــان، ورؤســاء منظم

ريطـة الطريـق،    مقديشو، حيث ناقش املشاركون اسـتراتيجيات املـشاركة مـع املـوقعني علـى خ              
ئي نـسا التجمـع   الم  ، نظَّـ  التماسـهن وبعـد تقـدمي     . شـيوخ القبائـل   واجملتمع الدويل األوسع، ومـع      



S/2012/643  
 

12-46219 21 
 

شــيوخ يونيـه، تألفــت مـن أربـع جلـسات للحـوار مـع       / حزيـران ٢٧ إىل ٢١محلـة للـدعوة مـن    
  .لعشائر املعنيةا

  
  التنسيق ووجود األمم املتحدة يف الصومال  -خامسا  

  ملتحدة وهنجها املنسق يف الصومالوجود األمم ا  -ألف   
املعـين  الـسياسات   عـن   واصـل فريـق كبـار املـسؤولني         خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،          - ٧٥

اجتماعاته لتناول املسائل املتعلقة باتساق جهـود األمـم املتحـدة واجلهـود الدوليـة يف                بالصومال  
يجي املتكامــل للــصومال للفتــرة وقــد أكــد التقريــر املرحلــي الثالــث عــن اإلطــار االســترات. البلــد

األهــداف إطــار ، علــى إحــراز تقــدم كــبري يف ٢٠١٢يوليــه /فربايــر إىل متــوز/املمتــدة مــن شــباط
، ُنظِّم معتكـف    ٢٠١٢ مايو/ويف أيار . السياسية، مبا يف ذلك االنتهاء من عملية وضع الدستور        

فيـه حتديـد اجملـاالت ذات        بتنميـة قطـاع األمـن وسـيادة القـانون، وجـرى              ة املعنيـ  ةالعامللألفرقة  
ومت حتديـد الثغـرات األساسـية املتمثلـة يف املـسائل املتعلقـة              . األولوية واستعراض آليات التنـسيق    

  .بالعدالة وسيادة القانون
يوليـه، السـتعراض    / متـوز  ١٦ يف   ٢٠١٢وعقدت األمم املتحدة اجتماع منتصف عـام          - ٧٦

وأشـــار . ة لتقـــدمي املـــساعدة إىل الـــصومالمـــم املتحـــدألالتقـــدم احملـــرز يف إطـــار اســـتراتيجية ا
الــربامج املــشتركة يف اجملــاالت  ســتراتيجية ووضــعالاالجتمــاع اىل أمهيــة التقيــد مببــادئ تطبيــق ا

  .زاهةـذات األولوية، مثل الفقر يف املناطق احلضرية واملساءلة والشفافية والن
ول يف مرحلـة جديـدة مـن بنـاء      االنتقاليـة للـدخ  الفتـرة وألنه من املتوقع أن ميهد انتـهاء         - ٧٧

الــسالم، فقــد بــدأت األمــم املتحــدة بوضــع خطــط إلجــراء اســتعراض مــشترك بــني الوكــاالت  
، ٢٠١٢وسيجرى االستعراض يف النـصف الثـاين مـن عـام            . لوجود األمم املتحدة يف الصومال    

عـن  وستقوده إدارة الشؤون السياسية عن طريق عملية مشتركة بني اإلدارات وذلك بالتشاور             
كثــب مــع الــسلطات الــصومالية واالحتــاد األفريقــي، واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة، 

  .وغريها من اجلهات املعنية اإلقليمية والدولية
مــايو /لــصومال، خـالل أيــار لويف الوقـت نفــسه، قـام مكتــب األمـم املتحــدة الـسياسي       - ٧٨

 وذلــك هبــدف التكيــف مــع التحــديات  ، باســتعراض أولوياتــه وأدائــه،٢٠١٢ يونيــه/وحزيــران
ويف أعقـاب املـشاورات علـى الـصعيد الـداخلي ومـع             . ة مبا يف ذلك االنتقال إىل الصومال      امللّح

الشركاء اخلارجيني الرئيسيني مـن األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي، وضـعت البعثـة خطـوات                   
إلداريـة الداخليـة، ولتوسـيع      إجراءاهتـا ا  لتحـسني   على التحليل السياسي، و   بسرعة  لتعزيز قدرهتا   
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ــاق متثيلــ  ــر     هانط ــا جي ــة، وريثم ــوارد املتاح ــصومال، يف حــدود امل ــر  ي داخــل ال ــتعراض أكث  اس
  .وهذه اخلطوات هي اآلن قيد التنفيذ. اكتماالً

نــشر مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال   ، ٢٠١٢ أغــسطس/ آب١٥ ولغايــة  - ٧٩
يف مقديـشو   منـهم    ١٣):  موظفـاً  ٩٩ن جممـوع    مـ (موظفاً وطنيـاً ودوليـاً داخـل الـصومال           ٤٠
ويتوقـــع االنتـــهاء قريبـــاً مـــن تـــشييد أمـــاكن إضـــافية .  يف غـــاروي١٤، و ه يف هرجيـــس١٣ و

 موظفـاً دوليـاً إضـافياً إليهـا         ١٢املوظفني وللمكاتـب يف مقديـشو، ممـا سيـسمح بانتقـال              إلقامة
  .بشكل دائم

  
ليــة املعنيــة بالتنميــة، واالحتــاد األفريقــي  التعــاون يف مــا بــني اهليئــة احلكوميــة الدو   -باء   

  واألمم املتحدة
، وبعثـة االحتـاد      للـصومال  الـسياسي األمـم املتحـدة     واصل التعاون الوثيـق بـني مكتـب         َت  - ٨٠

األفريقي يف الصومال واهليئة احلكومية الدوليـة املعنيـة بالتنميـة، وذلـك عـن طريـق مجلـة تـدابري                     
ت يــ جروأُ. لــى الــصعيدين الــتقين واالســتراتيجي   منــها عقــد اجتماعــات شــهرية مــشتركة ع    

سـاعد علـى     مشاورات منتظمة تناولت األنشطة السياسية واألمنية واإلنسانية يف الصومال، ممـا          
أثنــاء أصــبح التعــاون بــاألحرى أكثــر أمهيــة يف  و. تعزيــز االتــساق، وبنــاء تكــافؤ يف املعلومــات 

  .ل جلنة االختيار التقنية وذلك يف سياق عم،عملية اجلمعية التأسيسية الوطنية
  

  تعبئة املوارد  -سادسا  
 ،جنـــح نـــداء التمويـــل املـــشترك للمكتـــب الـــسياسي يف الـــصومال والربنـــامج اإلمنـــائي  - ٨١

عـن   يف مجـع مـا يزيـد         ، مليون دوالر من أجل دعم املهام االنتقالية الرئيسية        ١١للحصول على   
وجاء هذا التمويـل مـن الـدعم        . خريطة الطريق  يف   املبينة ماليني دوالر لتلبية املهام احلرجة       ١٠

ــية األوروبيـــة وفنلنـــدا والنـــرويج والـــسويد واململكـــة املتحـــدة     الـــسخي الـــذي قدمتـــه املفوضـ
للـصومال  ووقـع املكتـب الـسياسي       . والواليات املتحدة وصـندوق األمـم املتحـدة لبنـاء الـسالم           

تقاليـــة وذلـــك دعمـــاً لعمليـــة  والربنـــامج اإلمنـــائي كتـــايب موافقـــة مـــع احلكومـــة االحتاديـــة االن 
  .الدستور وضع
ومنــذ تقريــري األخــري، تلقــى الــصندوق االســتئماين لبنــاء الــسالم يف الــصومال ثــالث    - ٨٢

 ٧١ ١٩٠مليون جنيه إسترليين من اململكة املتحـدة لـدعم تنفيـذ خريطـة الطريـق، و                 : تربعات
هيئـة األمـم املتحـدة      (ومتكني املـرأة    كيان األمم املتحدة املعين باملساواة بني اجلنسني        دوالراً من   

ــرأة ــصومال، و     )للم ــسانية والوســاطة يف ال ــسائل اجلن ــق بامل ــشروع املتعل ــدعم امل  ٢٠١ ٦٣٢ ل
لة بــشكل احملــصَّالتربعــات مجيــع ربــط وقــد مت . شــيوخ القبائــلدوالراً مــن فنلنــدا لــدعم مــؤمتر 
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ــاتكامـــل ــمل حيـــصل و.  بالتزامـ ــدعم املؤســـسات األ الـ ــتئماين لـ ــة صندوق االسـ ــة االنتقاليـ منيـ
الــيت التربعــات بــشكل كامــل مجيــع ربــط ، وتربعــات خــالل هــذه الفتــرة أيــة علــى الــصومالية 

  .بالفعل تلقاها
صندوق االســتئماين لــدعم بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال مليــون دوالر الــوتلقــى   - ٨٣

الالزمـة لتقـدمي   كندي مـن كنـدا لـدعم الـدور الـذي تقـوم بـه البعثـة يف هتيئـة الظـروف األمنيـة               
 ماليـني دوالر أسـترايل مـن أسـتراليا لتـوفري            ٣,٥املساعدة اإلنسانية إىل الصومال، وتلقى أيضاً       

مكتـب  ربـط  ، ٢٠١٢ عـام   خـالل و.  ضـرورية لعملياهتـا     بعثـة االحتـاد األفريقـي      تعتربهامعدات  
ــصومال،    ٣٣األمــم املتحــدة حــوايل   ــة االحتــاد األفريقــي يف ال ــدعم بعث ــون دوالر ل وذلــك  ملي

تكلفة املعدات اململوكة للوحـدات التابعـة للبلـدان         اللتزامات تسديد متأخرات    بشكل أساسي   
، ولـشراء شـاحنات ومعـدات    )٢٠١٢ (٢٠٣٦القـرار  اختاذ جملـس األمـن   املسامهة بقوات قبل   

وبلــغ الرصــيد غــري امللتــزم بــه يف الــصندوق . ندســيةاألشــغال اهلوحــدة معــدات لملناولــة املــواد و
  . دوالرماليني ٦

يوليـه علـى اقتـراح تقـدم بـه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إىل          /ومتت املوافقة يف متـوز    - ٨٤
 مــن أجــل إعــداد خطــة عمــل وطنيــة  ،صــندوق املنــاخ للبلــدان األقــل منــواً /مرفــق البيئــة العامليــة
 وبفــضل املنحــة التحــضريية الــيت تبلــغ. تغــري املنــاخللتــصدي آلثــار لــصومال للتكّيــف خاصــة با

 مليــون دوالر ١٤ دوالر ســيكون الــصومال مــؤهالً جلمــع مبلــغ يــصل إىل ٢٠٠ ٠٠٠قيمتــها 
  .٢٠١٢ خطة العمل الوطنية للتكيف حبلول هناية عامإجناز لتمويل املشروع بعد 

  
  التوصيات/املالحظات  -سابعا   

ومال، يف الوقت الذي تلقى فيه األمني العـام هـذا التقريـر تكـون الفتـرة االنتقاليـة للـص                     - ٨٥
وكانــت األشــهر األخــرية مــن الفتــرة االنتقاليــة . البالغــة مــدهتا مثــاين ســنوات قــد بلغــت هنايتــها 

ــة          ــن جانــب اجلهــات الفاعل ــذل جهــود كــبرية م ــضا بب ــسمت أي ــها ات ــة بالنكــسات لكن حمفوف
الصومالية والدولية لتحقيـق اهلـدف املـشترك املتمثـل يف إقامـة حكومـة أكثـر متثـيالً ومـشروعية                     

قيادة ومؤسسات جديدة لتحل حمل احلكومة االحتادية االنتقالية ولتسري قدما يف إجنـاز             مقرونة ب 
ويف الوقت الـذي جـرى فيـه إعـداد هـذا التقريـر يف صـيغته                 . املرحلة املقبلة، مرحلة بناء السالم    

أغــسطس كنــا علــى وشــك حتقيــق جنــاح كــبري لكــن احلقيقــة الــسائدة يف    / آب١٥النهائيــة يف 
  .ي علينا مواصلة السري قدما على طريق وعرة غري قابلة للتنبؤالصومال ظلت ُتمل

 سنة من عمليـات الـسالم، ُتـشكِّل موافقـة اجلمعيـة التأسيـسية الوطنيـة علـى                   ٢١وبعد    - ٨٦
وإن اختيـار برملـان احتـادي جديـد أقـل عـددا             . الدستور املؤقـت للـصومال بدايـة حلقبـة جديـدة          
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يفتح الطريق أمام عقد متجدد بني شـعب الـصومال   بعضوية تتسم بقدر أكرب من املشروعية، س   
وســيتيح انتخــاب رئــيس الربملــان ونــواب رئــيس الربملــان والــرئيس للــصومال قيــادة . وحكومتــه

  .مزودة بوالية جديدة تتمثل يف مواصلة العمل على عملية السالم وبناء البلد
ويـساورين قلـق بـالغ    . ومن األمهية مبكان اآلن إجناز العملية علـى حنـو شـاٍف وموثـوق               - ٨٧

 العمليـة    علـى  إزاء تقارير عن ممارسات فساد وختويف من قبـل اجلهـات الـيت تـسعى إىل التـأثري                 
وأَحثُّ مجيع األطراف على ضمان إجناز عملية االختيار النـهائي للربملـانيني ولـرئيس              . السياسية

  .ادئ غارويجديد ورئيس للربملان، بشكل سلمي وشاٍف حيترم العملية املتفق عليها ومب
ــة الــسابقة        - ٨٨ ــادة احلكومــة االنتقالي ــوقِّعني علــى خريطــة الطريــق وعلــى قي وأثــين علــى املُ
أبــدوه مــن وحــدة والتــزام علــى مــدى الــشهور املاضــية لوضــع هنايــة للمرحلــة االنتقاليــة يف    ملــا

ويف الوقـت الـذي تنتقـل فيـه العمليـة صـوب اإلجنـاز،               . مواجهة معارضة مصممة علـى إفـشاهلا      
ثهم علــى مواصــلة وضــع االســتقرار والــسالم ومــصاحل الــشعب الــصومايل فــوق مــصاحلهم   أحــ

وأشــيد بــاجملتمع املــدين وشــيوخ القبائــل والــشعب الــصومايل مبــا يف ذلــك اجملموعــات  . اخلاصــة
وأتوجه بالشكر للمجتمـع الـدويل واجلهـات    . النسائية لدعمهم خريطة الطريق ومناصرة التغيري     

  .مها السياسي واملادي لعملية السالمالفاعلة اإلقليمية لدع
وقد أَمكَن إحراز التقدم الذي حققناه يف السنة املاضية بفضل بيئة آمنة وساملة بـشكل                 - ٨٩

ــة االحتــاد األفريقــي     ــصومايل وبعث ــوات األمــن ال ــد هيأهتــا ق وأشــيد بتــضحياهتا املــستمرة  . متزاي
 ظل ظروف استثنائية صـعبة وخطـرية،       والتزامها االستثنائي بالسالم واالستقرار يف الصومال يف      

كما أشيد بالرجال والنساء الذين فقدوا حيـاهتم يف أثنـاء أداء واجبـاهتم يف الـصومال، وأود أن                 
أكرر من جديد اعتقادي بضرورة بقاء قوات األمن الوطنية حمايِـدة سياسـيا، وبنـاء علـى ذلـك                   

 مـع اقتـراب الفتـرة االنتقاليـة مـن           أدعو جمدداً مجيع القوات الصومالية إىل القيام بـدور مـسؤول          
  .هنايتها
إذ ال يزال يتعني االضطالع مبهـام       . إن هناية الفترة االنتقالية ال تعين هناية عملية السالم          - ٩٠

وجيــب تــشكيل اإلدارات اإلقليميــة الــيت يــستند إليهــا اهليكــل . حامســة مبوجــب خريطــة الطريــق
وجيـب تنقـيح    . حداث مؤسسات جديـدة   االحتادي اجلديد للصومال، بشكل سلمي وجيب است      

الدســتور املؤقــت وعرضــه علــى اســتفتاء عــام وطــين، وجيــب تنظــيم انتخابــات مباشــرة علــى       
ــوطين  ــصعيدين احمللــي وال ــرة      . ال ــيت حتققــت خــالل الفت ــى وحــدة اهلــدف ال وجيــب احلفــاظ عل

  . جدداًاالنتقالية فيما بني أصحاب املصلحة الرئيسيني وتوسيع نطاقها ليشمل ممثلني سياسيني
ــوب ووســط         - ٩١ ــة يف جن ــساحات الواســعة الواقع ــد واســتقرار امل وجيــب أن يكــون توطي

الــصومال املــستعادة مــن املتمــردين التــابعني حلركــة الــشباب مــن األولويــات امللحــة، وجيــب أن 
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يلمس السكان الذين يعيـشون يف تلـك املنـاطق علـى وجـه الـسرعة الفـرق بـني العـيش يف ظـل                         
ويـتعني إنـشاء هياكـل إداريـة متثيليـة حمليـة            . ش يف ظـل احلكومـة اجلديـدة       حركة الـشباب والعـي    

. حتظى بدعم السكان احملليني فضال عن تـوفري خـدمات أساسـية تـشمل القـانون والنظـام العـام                   
ــساء        ــات والن ــيهم األقلي ــضعفاء، مبــن ف ــالء اهتمــام خــاص الحتياجــات جمموعــات ال وجيــب إي

وأدعو اجملتمع الدويل إىل مواصلة التزامـه وحرصـه يف          . واألطفال واألشخاص املشردون داخليا   
الصومال، وأتعهد بدعم األمم املتحدة لضمان مستقبل أفضل للسكان الذين يعيـشون يف تلـك               

  .املناطق
ــصومال واحملافظــة عليهمــا       - ٩٢ ــسهل إحــالل االســتقرار واألمــن يف ال ــن يكــون مــن ال . ول
وقـد ال نـشهد هنايـة       . عمليات تكتيكية منـاظرة   أفضت هزمية املتمردين إىل زيادة استخدام        فقد

سريعة الستخدام هذا النوع املاكر من األعمال احلربية مبا تنطوي عليه من مسارات غـري قابلـة     
غري أنه جيب علينا، أكثر من أي وقت مضى أن نظـل صـامدين يف مواجهـة                 . للتنبؤ، كما نأمل  

ويف هـذا الـسياق،     .  حتققـت لغايـة اآلن     املعارضني للسالم وأن نضمن أال ينسفوا املكاسب اليت       
أحث اجملتمع الدويل على ضمان متويل مستمر ميكن التعويل عليه للبعثة املوسعة التابعة لالحتـاد               

وأثــين علــى االحتــاد األورويب لدعمــه القــيِّم لبعثــة االحتــاد . األفريقــي ولقــوات األمــن الــصومالية
 املدنيني واألفـراد العـسكريني، وأدعـو الـدول     األفريقي يف جمال تغطية تكاليف بدالت املوظفني    

  .األعضاء القادرة مالياً على املشاركة يف حتمل هذا العبء
وأرحب بالقرار الذي اختذه االحتاد األفريقي القاضي بإنشاء قوة حراسـة مؤقتـة عمـالً                  - ٩٣

اد وستواصل األمم املتحدة العمل بشكل وثيق مـع االحتـ         ). ٢٠١١ (٢٠١٠بقرار جملس األمن    
وإن التـزام بعثـة االحتـاد األفريقـي     . األفريقي على وضع القوام النهائي للقوة والوالية املنوطة هبا       

بإنــشاء خليــة مدنيــة لالســتجابة ولتحليــل تعقــب اإلصــابات، وتأييــدها التبــاع سياســة جديــدة  
ة يعتــربان كالمهــا مــن التطــورات املــشجعة وميــثالن تــدابري هامــ “ باشــرةاملالــنريان غــري ”بــشأن 

وأشجع املاحنني والشركاء على تقدمي الـدعم إلنـشاء هـذه اخلليـة             . لتخفيف الضرر عن املدنيني   
  .التابعة لبعثة االحتاد األفريقي

واهلدف املبتغى حتقيقه يف هناية املطـاف هـو أن يتـوىل الـصوماليون إقامـة حكـم رشـيد                       - ٩٤
وأحـثهم علـى مواجهـة      . لعـدل وإرساء سيادة القانون وتوفري خدمات مؤقتة يف جمـايل األمـن وا           

ويــتعني علــى . هــذا التحــدي وأن يــشرعوا مــع قــادهتم يف بنــاء بلــد يــسوده الــسالم واالزدهــار  
السلطات الصومالية واجملتمع الدويل القيام يف املرحلة التالية للفترة االنتقالية بذل قدر أكرب مـن               

ــزام والتخطــيط إلرســاء أســس هــذا اهلــدف     ــة  ويقــع علــى عــا . اجلهــود وااللت ــة األمني تق اللجن
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الوطنية، املتوخاة يف الدستور املؤقت، القيام بدور هـام يف ضـمان إجـراء حـوار حقيقـي شـامل             
 .للجميع بني الصوماليني بشأن هيكل األمن والعدل يف املستقبل

وجيــب أيــضا أن يكــون يف اســتطاعة املــواطنني الــصوماليني االعتمــاد علــى دولتــهم يف     - ٩٥
وأنين أُعوِّل على القيادة الـصومالية الـيت سـتتمخض       . هم اإلنسانية األساسية  توفري احلماية حلقوق  

عن العملية اجلارية بأن تضاعف جهودها يف كفالة إقامة جمتمع سلمي ومستقر لـشعب طالـت                
معاناته، وعلى الشركاء الدوليني لدعم اجملتمع املدين واحلكومة يف جمال تعزيز حقـوق اإلنـسان               

الت الرئيــسية الــيت ينبغــي التركيــز عليهــا إقامــة العــدل، ومحايــة األطفــال،  ومــن اجملــا. ومحايتــها
وحريــة التعــبري، والعنــف القــائم علــى أســاس اجلــنس، وغــري ذلــك مــن قــضايا حقــوق اإلنــسان  

  .األساسية
وال تــزال القرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال تــشكل إحــدى القــضايا الرئيــسية الــيت لــن   - ٩٦

وأثين على العمل الـذي يقـوم بـه فريـق االتـصال املعـين بالقرصـنة                 . اليةتنتهي بنهاية الفترة االنتق   
قبالة سواحل الـصومال وأدعـو احلكومـة اجلديـدة إىل اتبـاع هنـج وطـين شـامل لألمـن البحـري                       
ولتحقيق األهداف املتبقية املبينة يف خريطة الطريق، مبا فيها املـسألة الرئيـسية املتمثلـة يف إعـالن                  

وإن األمم املتحـدة تقـف علـى أهبـة االسـتعداد ملـساعدة              . اخلالصة للصومال املنطقة االقتصادية   
  .البلد يف حتقيق هذه األهداف

وخيشى كثريون من أن إقامة جمتمع منظم توجد فيه مؤسسات حكم راسـخة وتـسود                 - ٩٧
وجيـب عـدم    . فيه سيادة القانون سُتـضعف االمتيـازات الـيت حـصلوا عليهـا بـشكل غـري قـانوين                  

وجيـري حاليـا النظـر يف عـدد مـن التـدابري، مبـا فيهـا حظـر             .  اختالس األموال العامة   التسامح يف 
السفر وجتميد األصول املالية لألشخاص الذين ما يزالون يعيقون العمليـة الـسلمية وإعـادة بنـاء                 

وأُحيط علماً بدعوة جملس األمن إىل إقامة جملس مـشترك لـإلدارة املاليـة والبـدء بتـشغيله                  . البلد
مــن أجــل حتــسني الــشفافية يف جمــال اإلدارة املاليــة واملــساءلة عــن املــوارد املاليــة العامــة    وذلــك 
واألمم املتحدة على استعداد لدعم استحداث إطار عمل فعـال للمـساءلة مـن شـأنه       . للصومال

  .أن يساعد يف إعادة الثقة بني الصومال وجمتمع املاحنني
تـضع برنـامج عمـل لترمجـة رؤيتـها ملرحلـة       ويتعني على حكومة الـصومال اجلديـدة أن        - ٩٨

االستقرار وبناء السلم املقبلة إىل حقيقـة واقعـة، وأرحـب باالهتمـام الـسائد يف سـائر الـصومال         
إزاء حتقيــق تلــك الرؤيــة اجلديــدة وأكــرر مــن جديــد عــزم األمــم املتحــدة علــى دعــم الــشعب     

داد لـدعم إجـراء حـوار فيمـا بـني           وحنن علـى اسـتع    . الصومايل يف قيادة هذه املبادرة اهلامة قدماً      
وأشـجع  . أصحاب املـصلحة املتعـددين يفـضي إىل اتفـاق بـني الـشركاء الـدوليني والـصوماليني                 
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املاحنني واملؤسسات املالية الدولية على أن تقدم الدعم الكامل هلذه الرؤيـة اجلديـدة هلـذه األمـة                  
  .وأن تواصل وضع الصوماليني يف صلب تلك العملية

ــدة، جيــب علــى األمــم     ومــع نــشو   - ٩٩ ــدة وأولويــات وحتــديات جدي ء إدارة سياســية جدي
ــا مناســبا للغــرض     ــضا ضــمان أن يكــون دعمه ــزم إجــراء   . املتحــدة أي ــة أعت ــشهور املقبل ويف ال

استعراض لوجود األمم املتحدة يف الصومال، بشراكة وثيقة مع الـسلطات الـصومالية واالحتـاد               
وسـوف أقـدم توصـيات يف هـذا اجملـال           . يني والـدوليني  األفريقي وبالتشاور مع الشركاء اإلقليم    

  .٢٠١٢إىل جملس األمن حبلول هناية عام 
 وأعرب عن تقديري ملمثلي اخلاص أوغـستني ماهيغـا اللتزامـه املـستمر يف دفـع عجلـة                 - ١٠٠

وأشـيد أيـضا بالرجـال والنـساء الـذين يعملـون يف         . السالم واملصاحلة الوطنية قدما يف الصومال     
  .تحدة ويف املنظمات الشريكة هلا الذين غالبا ما يعملون يف ظل ظروف صعبة للغايةاألمم امل
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	أولا - مقدمة
	1 - يُقدم هذا التقرير عملا بالفقرة 29 من قرار مجلس الأمن 2010 (2011)، التي طلب فيها المجلس إليّ أن أقدم إليه كل أربعة أشهر تقريرا عن ذلك القرار من جميع جوانبه. ويقدم التقرير معلومات مستكملة عن التطورات الرئيسية التي جرت في الصومال بشأن المسارات الرئيسية الثلاثة لمشاركة الأمم المتحدة، وهي: (أ) المسار السياسي؛ (ب) المسار الأمني؛ (ج) المسار المتعلق بالمساعدات الإنسانية والإنعاش والتنمية وحقوق الإنسان، وذلك خلال الفترة الممتدة منذ صدور تقريري الأخير عن هذا الموضوع، المؤرخ 1 أيار/مايو 2012 (S/2012/283) إلى 15 آب/أغسطس 2012. ويقيِّم التقرير أيضا التقدم المحرز في تنفيذ خريطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية.
	ثانيا - الحالة السياسية
	2 - في الأشهر الأخيرة من الفترة الانتقالية في الصومال، أيّد الموقعون على خريطة الطريق مشروع دستور وطرحوه على الجمهور للموافقة عليه. وتماشيا مع أحكام خريطة الطريق، تم في 1 آب/أغسطس اعتماد الدستور المؤقت من قبل الجمعية التأسيسية الوطنية البالغ عدد أعضائها 825 عضوا، الذين اختارهم شيوخ القبائل. وفي الأثناء، ناقش شيوخ القبائل أيضا مسألة اختيار أعضاء البرلمان الاتحادي الجديد، الذي يُمثل تشكيله إيذانا ببداية حكم سياسي جديد أكثر تمثيلا. غير أن هذه العملية لا تزال تواجه تأخيرات، ونُشرت تقارير تفيد بوقوع أعمال تخويف وتدخلات غير مشروعة للتأثير على شيوخ القبائل وأعضاء لجنة الاختيار الوطنية. وبعد أن أجبرت الحكومة الاتحادية الانتقالية وحلفاؤها المتمردين التابعين لحركة الشباب الإسلامية على الخروج بالقوة من معاقلهم في المنطقتين الجنوبية والوسطى، كثّفت الحكومة جهودها الرامية إلى الانخراط في حوار مع القادة المحليين في المناطق المستعادة حديثا، بشأن ترتيبات الحوكمة في المستقبل.
	ألف - تنفيذ خريطة الطريق
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	4 - ومع اقتراب موعد نهاية الفترة الانتقالية، كثّف ممثلي الخاص دعمه للحكومة الاتحادية الانتقالية والموقعين الآخرين فيما يبذلونه من جهود لتنفيذ خريطة الطريق. وحلّت الاجتماعات المنتظمة التي تعقدها الجهات الرئيسية محل اللجنة التقنية المعنية بتنفيذ خريطة الطريق والمجموعة الدولية المعنية بالتنسيق والرصد. ولا تزال توضع تقارير مرحلية بالتشاور مع جميع الأطراف.
	الأمن

	5 - ما زالت الهياكل الأمنية في الصومال تؤدي مهامها بما يتماشى مع خريطة الطريق. وقد اجتمعت اللجنة الأمنية المشتركة في شهري أيار/مايو وآب/أغسطس 2012 في مقديشو وشارك فيها ممثلون عن ”بونتلاند“ و ”غالموداغ“ و ”أهل السنة والجماعة“ وعدد متزايد من الشركاء الدوليين. واستُخدمت الخطة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار التي وقعها الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد أخيرا في 8 آب/أغسطس، في جهود التخطيط والرصد وتقديم التقارير في مجال تطوير قطاع الأمن. وتحقق تقدم ملحوظ في العمل على إنشاء لجان أمنية على صعيدي الأقاليم والمقاطعات، انطوى على إجراء مشاورات أولية مع الجهات المحلية الفاعلة في بيدوا وبيليدوين.
	الدستور

	6 - في إحدى المراحل الأساسية من عملية السلام اعتُمد الدستور المؤقت في 1 آب/أغسطس 2012. وقام بإعداد المسودة النهائية مجموعة أساسية من المنشئين الذين تم اختيارهم من بين أعضاء لجنة الخبراء واللجنة الاتحادية المستقلة المعنية بالدستور. وقُدمت المسودة إلى اللجنة الاتحادية المستقلة المعنية بالدستور في 8 أيار/مايو. وأبدى الموقعون على خريطة الطريق تعليقاتهم عليها في اجتماع عُقد في أديس أبابا في الفترة من 21 إلى 23 أيار/مايو. وأدرجت بعض التعليقات في متن المسودة بينما أُرجئت تعليقات أخرى إلى مناقشة تُجرى بعد آب/أغسطس لإتاحة الفرصة لإجراء مشاورات مكثفة بشأنها، ومن بينها عدة أحكام تتعلق باللامركزية، والصيغة الاتحادية، وتقاسم الموارد.
	7 - وفي هذه الأثناء، اجتمع في مقديشو في 5 أيار/مايو نحو 135 من شيوخ القبائل وشيوخ العشائر الذين عينهم الموقعون على خريطة الطريق من معظم أنحاء الصومال، لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الوطنية البالغ عددهم 825 عضوا فضلا عن اختيار أعضاء البرلمان الجديد. وفي بداية الأمر، تسببت الخلافات التي ثارت حول اختيار الشيوخ في تأخيرات عديدة. وفي 22 حزيران/يونيه، وافق الموقعون على خريطة الطريق على بروتوكولين لإنشاء الجمعية والبرلمان. وقاموا أيضا بإنشاء لجنة اختيار وطنية لمساعدة شيوخ القبائل في اختيارهم لأعضاء الجمعية والبرلمان، وأنشأوا كذلك لجنة تحكيم مشكّلة من شيوخ من عموم الصومال كيما تساعد في حل المنازعات التي تنشأ بين الشيوخ أنفسهم. وساهم في تسريع عملية انتقاء أعضاء الجمعية وفي وضع قائمة الأعضاء بصيغتها النهائية تشكيل لجنة الاختيار التقنية في 26 حزيران/يونيه - المؤلفة من 27 عضوا صوماليا، وممثّلَين اثنين عن مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، وسبعة مراقبين دوليين آخرين.
	8 - وانعقدت الجمعية التأسيسية الوطنية في مقديشو في يوم 25 تموز/يوليه بمشاركة نائبات بلغت نسبتهن 24 في المائة من مجموع النواب، وذلك لاستعراض مسودة الدستور وإقرارها. وبعد ثماني أيام من المناقشات التي جرى خلالها قراءة الدستور برمته من قبل شعراء صوماليين مشهورين، صوتت الجمعية على اعتماد مشروع الدستور بأغلبية 96 في المائة من الأصوات. وقدمت الأمم المتحدة دعما لوجستيا وتقنيا كبيرا بشراكة مع المانحين الدوليين.
	9 - وفي أعقاب اعتماد الدستور واصل شيوخ القبائل وأعضاء لجنة الاختيار الوطنية الاجتماع في مقديشو لإتمام اختيار أعضاء البرلمان الجديد. وقد شاب هذه العملية تقارير تفيد بوقوع تخويف وتهديدات للأشخاص الذين يُعدِّون الترشيحات، وتأخيرات من جانب بعض القبائل في تقديم أسماء مرشحين، وتردد البعض في تقديم الحصص المطلوبة البالغة نسبتها 30 في المائة لتمثيل النساء في البرلمان. وبحلول 15 آب/أغسطس، قدم شيوخ القبائل 217 اسما منهم 170 تمت الموافقة على أسمائهم مؤقتا من قبل أفرقة العمل التابعة للجنة الاختيار بما يتماشى مع المعايير المستندة إلى مبادئ غاروي. وبلغت نسبة النساء من بين الأسماء التي تمت الموافقة عليها 15 في المائة.
	التوعية السياسية والمصالحة

	10 - كثفت الحكومة الاتحادية الانتقالية مشاركتها مع شيوخ القبائل بغرض تيسير دورهم الحاسم في إنهاء المرحلة الانتقالية. وقدم مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم المالي لمكتب رئيس الوزراء بما يتيح للشيوخ إمكانية عقد اجتماعهم في مقديشو بدءا من أيار/مايو فصاعدا. وأجرى ممثلو مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال نقاشات صريحة مع الشيوخ بشأن دورهم في الإطار السياسي الجديد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وما يرجونه من توقعات في سياق الإطار. ونوقشت كذلك مسائل من قبيل الاتفاق على تخصيص نسبة 30 في المائة لنائبات في البرلمان ومعايير الأهلية لأعضاء البرلمان الاتحادي الجديد.
	11 - وواصلت الحكومة الاتحادية الانتقالية جهود الاتصال بالمناطق المحررة حديثا من احتلال حركة الشباب المتمردين، وذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية للمصالحة وتحقيق الاستقرار. وفي 25 حزيران/يونيه قدمت أمانة تحقيق المصالحة والاستقرار التابعة لمكتب رئيس الوزراء للشركاء أولوياتها بخصوص العمل في المناطق المستعادة حديثا، وهي تشمل: المصالحة السياسية وتشكيل الإدارات المحلية، وتقديم الدعم للمبادرات الفورية في مجالات إعادة الإعمار والانتعاش والأمن وإقامة العدل، وتوفير الاتصالات الاستراتيجية للشركاء والمنظمات الإقليمية. وطلبت الحكومة الاتحادية الانتقالية إلى المانحين والوكالات المنفذة أن يشاطرونها المعلومات بشأن الأنشطة التي يضطلعون بها في المجالات ذات الأولوية وشجعتهم على المشاركة القصوى. وشارك مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال في بعثة مشتركة بين الوكالات بقيادة الحكومة الاتحادية الانتقالية لزيارة مدينة بيدوا، وهي مدينة مستعادة من حركة الشباب، حيث ناقش المشتركون مع حاكم المدينة وممثلي منظمات المجتمع المدني مسائل تتعلق بالسلام وجهود المصالحة والتنمية المجتمعية.
	12 - وفي الفترة من 28 إلى 30 حزيران/يونيه، استضافت حكومة كينيا اجتماعا تشاوريا جرى تنظيمه بمشاركة إثيوبيا والحكومة الاتحادية الانتقالية تحت إشراف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. وضم الاجتماع مشاركين يمثلون جماعات ”أهل السُنة والجماعة“، وهارتي ورأس كامبون، من جنوب الصومال فضلا عن جماعات من أزانيا. ووافق المشتركون على ضرورة إنشاء سلطة إقليمية مؤقتة تضم الأقاليم الثلاثة الواقعة في جوبا السفلى وجوبا الوسطى وغيردو، تماشيا مع الدستور الاتحادي الوطني، وذلك قبل نهاية الفترة الانتقالية.
	الحوكمة الرشيدة

	13 - علّقت اللجنة الفرعية المعنية بمعايير الحوكمة المنبثقة عن خريطة الطريق أعمالها لما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. ولهذا لم يُحرز سوى تقدم محدود بشأن وضع خطة وطنية واستعراض قانون الخدمة المدنية، بالرغم من أن المبادرة الانتقالية لتحقيق الاستقرار التي ترعاها الولايات المتحدة، ندبت مستشاراً للعمل في مكتب رئيس الوزراء لدعم المهام ذات الصلة بالمعيار المرجعي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، أعدت وزارة المالية الميزانية المالية الوطنية، ولكن لم يتسنّ استعراضها أو الموافقة عليها بسبب الجمود المستمر في البرلمان الاتحادي الانتقالي.
	باء - الدعم الدولي للعملية السياسية
	14 - كثّف ممثلي الخاص، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تعامله مع القيادة الصومالية والشركاء الإقليميين. وفي الاجتماعات التي عقدها في مقديشو، شدد على أهمية حفاظ الموقعين على خريطة الطريق على وحدة الصف ووحدة الهدف والالتزام الأكيد بإنهاء عملية الانتقال في الموعد المحدد لها. وعُززت تلك الرسائل من جانب عدة وفود دولية رفيعة المستوى زارت مقديشو، بفضل تحسن البيئة الأمنية فيها إلى حد كبير، وأكدت الوفود الزائرة خلالها من جديد للقيادة الصومالية دعم المجتمع الدولي لها.
	15 - وفي مؤتمر اسطنبول الثاني المعني بالصومال الذي انعقد في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2012، أكد المجتمع الدولي وتركيا البلد المضيف، من جديد دعمه لعملية السلام وتنفيذ خريطة الطريق. وركز المؤتمر على القطاعات ذات الأولوية (المياه، والطاقة، والطرقات، والقدرة على التكيف)، ودعا إلى مزيد من الدعم الدولي للجهود الإنمائية من خلال الشراكات المتوائمة والتكميلية مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة التخطيط لمرحلة جديدة لبناء السلام في الصومال ”استنادا إلى خريطة الطريق وتكميلا لها“.
	16 - وعقد فريق الاتصال الدولي المعني بالصومال اجتماعا في روما، في يومي 2 و 3 تموز/يوليه 2012، جرى التركيز فيه على تنفيذ المهام الانتقالية وتحقيق الاستقرار في المناطق المستعادة حديثا من المتمردين. وكرر المشتركون فيه من جديد التزامهم الثابت في إنهاء المرحلة الانتقالية في 20 آب/أغسطس 2012، وأعربوا عن القلق إزاء فوات المواعيد النهائية في تنفيذ المهام الانتقالية.
	جيم - الجزاءات المحددة الهدف
	17 - في 14 أيار/مايو 2012، قدم ممثلي الخاص إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009)، إحاطة إعلامية عن جهوده في محاربة الجهات العاملة على تقويض السلام وعملية المصالحة في الصومال. وفي 6 تموز/يوليه، قدمت الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إحاطة إلى المجلس بشأن التقرير الثاني المقدم من منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، عملا بالفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 1972 (2011) (S/2012/546). وأفادت بأن مجتمع المساعدة الإنسانية سعى إلى معالجة احتمال تحويل المعونة الإنسانية عن سبيلها، وذلك بتطوير طرائق برنامجية متنوعة وباتخاذ تدابير للتخفيف من ذلك الاحتمال، ودَعَتْ إلى تجديد إعفاء المساعدات الإنسانية من تدابير الجزاءات لكفالة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى الضعفاء في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة من غير الدول.
	18 - وقدم منسق فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا إلى اللجنة، في 11 تموز/يوليه، تقريرّي الفريق النهائيين عن الصومال وإريتريا S/2012/544) و (S/2012/545. وفي 24 تموز/ يوليه 2012، قدم رئيس اللجنة إلى المجلس، عملا بالفقرة 11 (ز) من القرار 1844 (2008) تقريره عن مدة الـ 120 يوما. وفي 25 تموز/يوليه 2012، اتخذ مجلس الأمن القرار 2060 (2012) الذي قرر فيه، في جملة أمور، تمديد ولاية فريق الرصد لغاية 25 آب/أغسطس 2013. وفي 25 تموز/يوليه أيضا، قررت اللجنة أن تضيف اسم شخص آخر إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول وحظر توريد الأسلحة المحدد الهدف، المفروضة بموجب الفقرات 1 و 3 و 7 من القرار 1844 (2008)، وأصدرت نشرة صحفية بهذا الشأن.
	دال - التطورات السياسية الأخرى 
	19 - أجرت الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال و ’’صوماليلاند‘‘ محادثات في تشيفننغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في يومي 20 و 21 حزيران/ يونيه 2012، استهدفت توضيح العلاقات بينهما في المستقبل، بما ينسجم مع الالتزامات التي قطعت في مؤتمر لندن المعني بالصومال المعقود في 23 شباط/فبراير 2012، وفي مؤتمر اسطنبول الثاني المعني بالصومال، المشار إليه أعلاه. وأكد المشاركون التزامهم بمواصلة الحوار ودعوا المجتمع الدولي إلى تيسير المحادثات. والتقى أيضا رئيس الحكومة الاتحادية الانتقالية شيخ شريف شيخ أحمد ورئيس ’’صوماليلاند‘‘ أحمد محمد سيلانيو في 27 حزيران/ يونيه 2012 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، على هامش مؤتمر دولي عن القرصنة ووقّعا اتفاقا لمواصلة المناقشات الرامية إلى توضيح العلاقة بينهما في المستقبل.
	20 - وفي ’’بونتلاند‘‘، أقر البرلمان قانون الجمعيات السياسية، وقدّمه إلى الرئيس للموافقة عليه، في 24 حزيران/يونيه 2012. وسيتيح القانون لسكان ’’بونتلاند‘‘ تكوين جمعيات سياسية، وبعدئذ سيتنافس ممثلو الأحزاب الثلاثة الرئيسية على الفوز بمقاعد في البرلمان. 
	21 - وفي أعقاب اجتماع عُقد في دبي، في 27 حزيران/يونيه بين الرئيس أحمد محمد سيلانيو رئيس ’’صوماليلاند‘‘ وسليمان عيسى أحمد هغلاتوزي قائد الميليشيات في مناطق سول وسناغ وكين، الواقعة في شمال الصومال، وافقت ميليشيات سول وسناغ وكين على إلقاء السلاح والدخول في محادثات مع إدارة ’’صوماليلاند‘‘. ووعد قائد ميليشيات سول وسناغ وكين ببدء حل الميليشيات التابعة له وتسليم الأسلحة المتوافرة تحت تصرفه إلى إدارة ’’صوماليلاند‘‘. وفي الفترة من 16 إلى 23 تموز/يوليه 2012، قام السيد هغلاتوزي أيضا بزيارة إلى غاروي للتشاور مع قيادة ’’بونتلاند‘‘ سعيا عن حَلّ تفاوضي للنـزاع في المنطقة.
	هاء - الإعلام
	22 - من أجل تعزيز الاتصال والتواصل الفعالين خلال المرحلة الانتقالية، أطلق مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال استراتيجية رقمية لوسائط الإعلام، توسِّع قدرة موقعه الشبكي الحالي. وقد يسّرت الاستراتيجية الجديدة تقديم المواد الإعلامية ومواد التربية المدنية على نحو أسرع إلى مجتمعات الشتات، بما في ذلك النشر الواسع للبث المباشر لجلسات الجمعية الوطنية التأسيسية، الذي تموِّله حكومة المملكة المتحدة. وقد شجّع تنفيذ الاستراتيجية القوية للعلاقات بين وسائط الإعلام التي ركّزت على نهاية الفترة الانتقالية، وسائط الإعلام المحلية والإقليمية والدولية على تغطية الأحداث الرئيسية والتصدي للمعلومات الخاطئة الواردة في تقارير وسائط الإعلام.
	23 - وأُطلقت في حزيران/يونيه 2012 حملة للترويج لفهم الدستور المؤقت ودعمه، وذلك باستخدام التلفزيون والدراما الإذاعية واللوحات الإعلانية والنشرات. ودُعمت الحملة بإنتاج مواد مخصصة في مجال التربية المدنية عن محتويات مشروع الدستور. وقد عوضّ النشر الواسع النطاق للمشروع من خلال وسائط الإعلام والقنوات الرقمية عن الوقت المحدود المتاح لتعميمه قبل بدء الجمعية الوطنية التأسيسية. وقدم مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال الدعم أيضا، من أجل تنفيذ استراتيجية خاصة بوسائط الإعلام فيما يتعلق بالجمعية الوطنية التأسيسية، تنطوي على تقديم برامج إذاعية في مجال التربية المدنية، وتنظيم مناسبات ثقافية، وتقديم دعم للعلاقات مع وسائط الإعلام داخل أماكن انعقاد الجمعية الوطنية التأسيسية.
	ثالثا - الأمن وسيادة القانون
	24 - تواصلت العمليات العسكرية التي تقوم بها الحكومة الاتحادية الانتقالية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والقوات المتحالفة معهما طوال الفترة المشمولة بالتقرير. وشرعت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بتوسيع نفسها بموجب السلطة التي خولها إليها مجلس الأمن في قراره 2036 (2012) وأَحرَزت تقدما في نشر الوحدات الجديدة. وأحرزت الحكومة الاتحادية الانتقالية وحلفاؤها مكاسب كبيرة على الأرض في منطقة مقديشو/بنادير، حيث استولت على دينيل وأفغوي وبلد، على الرغم من أن الهجمات غير المتكافئة لا تزال تشكِّل مصدرا للقلق. وتواصلت عمليات التخطيط في جميع مجالات قطاع الأمن مع تقديم تعزيزات حيوية إلى قوة الأمن الوطني وقوة الشرطة الصومالية. وظل الدعم المقدّم إلى قطاع العدالة والإصلاحيات محدودا. وقد أولى المجتمع الدولي اهتماما متزايدا لوضع السياسات والإجراءات اللازمة لإدارة شؤون المحاربين السابقين والعناصر المنشقة المناوئة للحكومة.
	ألف - الحالة الأمنية
	25 - أحرزت مكاسب كبيرة على الأرض في مقديشو وجنوب ووسط الصومال خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد مثلت أفغوي وأفمادو، اللتان جرى الاستيلاء عليهما في أيار/مايو 2012، مكاسب استراتيجية رئيسية لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والقوات الصومالية التي تحارب إلى جانبها. وقد عزّزت هذه المكاسب النجاحات التي أُحرزت في وقت سابق في باي وباكول وهيران، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على حركة الشباب. 
	26 - غير أن الحالة الأمنية في العديد من المناطق الجنوبية والوسطى ظلت متقلبة، حيث يلجأ المتمردون على نحو متزايد إلى شن هجمات غير متكافئة خطيرة وتخويف السكان المحليين، بما في ذلك في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات المتحالفة معها. وبينما ركّزت هذه القوات عملها على تعزيز المواقع في هيران وجالجادود، كشف الانسحاب غير المتوقع للقوات المتحالفة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية من مقاطعة سيل بور في أوائل حزيران/يونيه 2012 عن عدم وجود تنسيق محلي واتفاق على إدارة المنطقة، وأتاح لحركة الشباب استعادة السيطرة على جنوبي جالجادود. 
	27 - وفي مقديشو، وقعت يوميا اشتباكات مسلحة بين حركة الشباب، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات الجيش الوطني الصومالي، خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو، لكن القتال توقف عموما بعد أواخر أيار/مايو، عندما شنّت القوات المتحالفة هجوما دفع الوحدات المقاتلة التابعة لحركة الشباب إلى منطقتي شبيلي الوسطى والسفلى. وفي 27 تموز/يوليه، انفجرت قنبلة بالقرب من مكان انعقاد الجمعية التأسيسية الوطنية، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات. ومع اقتراب الفترة الانتقالية من نهايتها، ازدادت حدة التوترات في العاصمة. وتواصلت الهجمات الإرهابية، وهو ما دل على التغلغل الخفي المستمر لحركة الشباب وعلى إجهاد قدرات القوات المتحالفة بما يفوق طاقتها. وفي جميع أنحاء منطقة العمليات، ظل تنقُّل موظفي الأمم المتحدة يشكِّل مسألة مثيرة للقلق الشديد.
	28 - وفي ’’صوماليلاند‘‘، أدى تجدد الأنشطة العسكرية التي تقوم بها ’’دولة خاتومو‘‘ المعلنة ذاتيا إلى وقوع اشتباكات مسلحة في مناطق سول وسناغ وكين المتنازع عليها، في حزيران/يونيه وتموز/يوليه 2012. وإضافة إلى ذلك حدث توتر بين ’’دولة خاتومو‘‘ و ’’بونتلاند‘‘. وأجرت حركة الشباب الكثير من تحركات القوات من جنوب ووسط الصومال إلى ’’صوماليلاند‘‘ و ’’بونتلاند‘‘، على الرغم من أن اهتمام المتمردين في هذه المناطق انصب على التجنيد أكثر مما انصب على الأنشطة الإرهابية. وواجهت ’’بونتلاند‘‘ أيضا تحديات مستمرة من متمردي غالغالا المرتبطين بحركة الشباب والميليشيات المستقلة، والقراصنة، الذين تكثفت أنشطتهم الإجرامية على البر، خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	باء - التقدم المحرز في تحقيق النشر الكامل لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعزيزها
	29 - أحرزت عملية توسيع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، عملا بقرار مجلس الأمن 2036 (2012)، تقدُّما جيدا. وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، اقتربت القوة من بلوغ قوامها الكامل المأذون به من الأفراد النظاميين البالغ عددهم 731 17 فردا، بعد إلحاق الوحدة التابعة لقوات الدفاع الكينية بالبعثة ونشر 500 2 جندي إضافي من بوروندي وأوغندا. وازداد عدد أفراد شرطة البعثة ليبلغ 91 شرطيا. ومن المتوقع نشر المزيد من القوات من جيبوتي، ومن وحدات الشرطة المشكّلة من أوغندا ونيجيريا في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2012.
	30 - وشغّل الاتحاد الأفريقي هيكل القيادة والسيطرة التابع للبعثة من خلال إنشاء مقر قيادة معزز للقوة ونشر ضباط الأركان، بمن فيهم نائب قائد القوة (العمليات) ورئيس الأركان. وفي 31 تموز/يوليه 2012، استُقدم 70 موظفا من أصل 85 موظفا، نشر منهم 52 موظفا. وبهذه القدرات المعزّزة، انتهى قائد قوة البعثة من وضع الخطط والأوامر التشغيلية في 18 تموز/يوليه. وفي 23 تموز/يوليه و 2 آب/أغسطس، ناقشت لجنة تنسيق العمليات العسكرية التابعة للاتحاد الأفريقي الخطط التشغيلية لقائد القوة فيما يتعلق بالعمليات الموسّعة للبعثة، التي تتوخى قيام القوات الصومالية بدور حاسم.
	31 - وأصدر قائد قوة البعثة تعليمات بإنشاء قوة حراسة ’’مؤقتة‘‘ تتألف من نحو 300 جندي ضمن القوام الحالي للبعثة، على النحو الذي يقضي به القرار 2010 (2011). ويعمل مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال مع البعثة من أجل ضمان أن يجري تدريب القوة بشكل مناسب وتجهيزها بالعتاد على نحو ملائم.
	32 - وفيما يتعلق بتعبئة العتاد الجوي، وافق مجلس الأمن في 24 تموز/يوليه 2012 على التوصيات المتعلقة بالمرونة في التشكيل المكوّن من 12 طائرة عمودية المقرر دعمه من خلال مجموعة عناصر الدعم اللوجستي للأمم المتحدة، على النحو الذي أَذِن به المجلس في قراره 2036 (2012). 
	33 - وقد أمكن إحراز تقدم نحو النشر الكامل للبعثة بفضل الدعم المستمر المقدم من مكتب الأمم المتحدة لدعم البعثة. وشملت أنشطة المكتب الرئيسية التفتيش على المعدات المملوكة للوحدات والأصول الهندسية في منطقتي جوبا الوسطى والسفلى في جنوب الصومال (القطاع 2)؛ ونقل اللوازم والمعدات إلى مواقعها بشكل مسبق من أجل نشر 500 2 جندي في بيدوا ونشر الجزء الرئيسي من الوحدة الجيبوتية في بيليدوين (القطاعان 3 و 4)؛ ومساعدة البعثة في إنشاء مرافق مؤقتة، بما في ذلك مرفق طبي من المستوى الثاني في بيدوا. ويجري إنشاء مراكز لوجستية مؤقتة لدعم القوة الموسعة في جنوب ووسط الصومال (القطاعات 2 و 3 و 4).
	34 - وواصل أيضا مكتب الأمم المتحدة لدعم البعثة تطوير هياكله الأساسية لدعم البعثة الموسعة. وفي مقديشو، أنجزت المرحلة الأولى من بناء المقر الدائم للبعثة، بما يتوافق مع المعايير الأمنية للأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، وامتثالا لقرار مجلس الأمن 2036 (2012)، الذي طلب المجلس فيه فرض حظر دولي على استخدام الفحم الصومالي، تواصلت الجهود لوقف استخدام الفحم من خلال توفير مواقد تعمل بالديزل والكهرباء لمطابخ عسكرية مقطورة.
	35 - وتلقى مكتب الأمم المتحدة لدعم البعثة أكثر من 100 مركبة من مركبات اللوجستيات الثقيلة والأدوات الملحقة ومعدات هندسية من مخزونات النشر الاستراتيجية للأمم المتحدة، لإتاحة المجال أمام البعثة لتأسيس سريّة نقل ووحدة هندسية. ووصلت 35 مركبة إضافية إلى مقديشو في منتصف تموز/يوليه 2012 لتوسيع القدرة التشغيلية لقاعدة الدعم التابعة لمكتب الأمم المتحدة لدعم البعثة، في مقديشو.
	36 - ولا يزال التدريب يمثل أولوية في الجهود الرامية إلى دعم العمليات الموسعة للبعثة. وأُجريت دورات تدريبية بين أيار/مايو وتموز/يوليه 2012 لـ 678 فردا من أفراد البعثة. ووفر مكتب الأمم المتحدة لدعم البعثة أيضا تدريبا شاملا على الطيران قبل الانتشار في أيار/مايو وحزيران/يونيه، استفاد منه 174 موظف طيران تابعين للبعثة.
	37 - وواصل مكتب الأمم المتحدة لدعم البعثة توفير المعدات واللوازم والخدمات الطبية للبعثة. وفي الفترة بين 1 أيار/مايو و 31 تموز/يوليه، أجرى المكتب 97 رحلة جوية للإجلاء الطبي والنقل والإعادة إلى الوطن من مقديشو وبيدوا إلى نيروبي وعنتيبـي، أوغندا وبوجمبورا لفائدة 187 فردا من أفراد البعثة.
	38 - وقدّم المكتب الدعم أيضا للجهود الجارية للإعداد لتحويل إذاعة بار كولان، التي تدعمها الأمم المتحدة، إلى مؤسسة عامة صومالية للبث الإذاعي. 
	جيم - تعزيز المؤسسات الصومالية المعنية بالأمن وسيادة القانون 
	التخطيط والتوجيه الاستراتيجي
	39 - واصلت أمانة الخطة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار تحسين خطة العمل المتعلقة بهذه الخطة الوطنية، بدعم من حكومة لكسمبرغ قُدم من خلال الصندوق الاستئماني الخاص بالمؤسسات الأمنية في الصومال الذي تديره الأمم المتحدة. وريثما يجري استعراض أكمل للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في أعقاب المرحلة الانتقالية، نظّم مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي معتكفا بشأن مؤسسات الأمن وسيادة القانون في يومي 15 و 16 أيار/مايو 2012 بهدف تعزيز الشراكات الفعالة بين الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والجهات المانحة. 
	الوحدات العسكرية

	40 - في تطور كبير، استحدثت قوات الأمن الوطنية هيكلا انتقاليا يعيد تجميع القوات المقاتلة الفعلية في وحدات قتالية موّحدة في القطاع 1. وقد أتاح ذلك لقوة الأمن الوطنية النجاح في إقامة شراكة مع قوات البعثة فيما يتعلق بالعمليات في أفغوي وأفمادو.
	41 - ووضعت الحكومة الاتحادية الانتقالية مفهوما للعمليات لتوحيد مختلف القوى المقاتلة تحت قيادة وطنية واحدة. غير أن تنفيذ المفهوم معلق بسبب الافتقار إلى الموارد. وقد قام الاتحاد الأفريقي، بوصفه الرئيس المشارك للجنة الأمنية المشتركة، بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل وضع مقترح يحدد الإمدادات العسكرية الحاسمة اللازمة للقوات الصومالية. وأحيل المقترح رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لإجراء مداولات بشأنه في مجلس السلام والأمن. وفي غضون ذلك، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تسليم المركبات لقوة الأمن الوطنية لدعم العمليات المشتركة مع البعثة. وفي 28 حزيران/يونيه 2012، يسّر مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال تنظيم ندوة لدعم جهود كبار ضباط قوة الأمن الوطنية في وضع خطة تدريبية منسقة. ودُعمت الندوة من قبل ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب في الصومال ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والمملكة المتحدة.
	42 - وفي حزيران/يونيه 2012، عاد 603 أفراد من القوات الصومالية، يشملون ضباطا وضباط صف وأخصائيين ومدربين عسكريين، من أوغندا بعد الانتهاء من التدريب على يد بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب في الصومال. وقد نشر 551 متدربا إضافيا في بيهانغا لتلقي التدريب. وبناء على الدعوة الرسمية من الرئيس الصومالي لقوة الدفاع، شارك مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال وخبراء اليونيسيف في مجال حماية الأطفال في حملة التجنيد.
	الشرطة

	43 - قدم مستشارو الشرطة التابعون لمكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، في مقديشو، المساعدة لقوة الشرطة الصومالية في وضع إجراءات تشغيلية موحدة تتعلق بالنقل واللوجستيات والمعدات، وخطة تنفيذية شاملة لنشر أفراد الشرطة في المناطق التي استُعيدت السيطرة عليها حديثا.
	44 - وبحلول 12 تموز/يوليه 2012، كان قد تم تسجيل 700 3 شرطي في قاعدة بيانات السمات البيولوجية في إطار مشروع مشترك بين مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوة الشرطة الصومالية، وذلك بهدف تحسين إدارة الموارد البشرية ودفع مرتبات أفراد قوة الشرطة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، دُفعت مرتبات 532 5 فردا من قوة الشرطة الصومالية، لغاية حزيران/يونيه، بتمويل قُدّم، على سبيل المجاملة، من حكومة اليابان والاتحاد الأوروبي. وسوف تتاح الأموال لهذا الغرض لغاية كانون الأول/ديسمبر. وفي 7 أيار/مايو، سلّم مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال لقوة الشرطة الصومالية، معدّات شرطة، موّلت شراءها حكومة اليابان. واشتملت المعدات على 19 مركبة و 800 1 صنف من معدات الشرطة (الخوذ والأصفاد) ومعدات اتصالات أساسية.
	الإجراءات المتعلقة بالألغام

	45 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير استجابت أفرقة الشرطة السبعة التي نشرتها الحكومة الاتحادية الانتقالية في مقديشو وبيدوا وأفغوي والمعنية بإبطال الذخائر المتفجرة، إلى 134 استدعاءً متعلقا بذخائر متفجرة وحدّدت 414 قطعة ذخيرة غير منفجرة. وواصلت الأمم المتحدة توفير التدريب على التخلص من الذخائر المتفجرة لأفراد قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال الذين يتناوبون الذهاب للعمل في مقديشو قبل انتشارهم في القطاعين 3 و 4. ودمّرت الأفرقة المعنية بإبطال الذخائر المتفجرة التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بأمان ما عدده 452 4 قطعة من الذخائر غير المنفجرة في جميع مناطق انتشارها. 
	العدالة والإصلاحيات

	46 - حسّنت الأمم المتحدة إمكانية اللجوء إلى القضاء في 20 مخيما للمشردين داخليا في مقديشو عن طريق استحداث المحاكم المتنقلة. فقد نظرت تلك المحاكم، في الفترة بين أيار/مايو وحزيران/يونيه 2012، 167 قضية شملت 91 قضية جنائية و 76 قضية مدنية بما في ذلك تقديم المساعدة إلى 56 زبونة. وفي مجمل أنحاء الصومال، نظرت المحاكم المتنقلة في ما مجموعه 602 من القضايا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت 179 قضية منها ذات صلة بالمرأة و 38 قضية بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وتعاونت الأمم المتحدة مع خمس شُعب قانون جامعية من مختلف أنحاء الصومال في إعداد منهج دراسي لحقوق الإنسان وُضعت صيغته النهائية في هرجيسه في أيار/مايو، وسيُستعان به لتدريب القضاة وطلاب القانون.
	47 - وفي يومي 23 و 24 أيار/مايو، عُقد في مقديشو الاجتماع الافتتاحي للفريق العامل الفني لشؤون العدالة والإصلاحيات. وحضره كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية الانتقالية، من بينهم نائب وزير العدل، ونائب قاضي القضاة، والنائب العام، وشركاء آخرون. 
	نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

	48 - بالرغم من عدم استيفاء الظروف اللازمة لتنفيذ برنامج شامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بعد في الصومال، إلا أن الحكومة الاتحادية الانتقالية والمجتمع الدولي يواصلان التركيز على الجهود الرامية للتعامل مع المقاتلين المنفصلين عن الجماعات المسلحة. فقد طرحت استعادة السيطرة تدريجيا على أراض في جنوب الصومال ووسطه تحديا جديدا مع تزايد أعداد المقاتلين السابقين المتوافدين إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والحكومة الاتحادية الانتقالية طلبا للحماية. إلا أن انعدام الأمن أعاق محاولات الوكالات المنجزة لبدء تنفيذ برامج الدعم. وفي غضون ذلك، عمل مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال مع فريق الأمم المتحدة القطري والمنظمة الدولية للهجرة على دعم جهود الحكومة الاتحادية الانتقالية في وضع الإجراءات التشغيلية الموحدة المتعلقة بتقديم الدعم للمقاتلين المنفصلين عن الجماعات المسلحة.
	دال - القرصنة 
	49 - وفقا لما ذكرته المنظمة البحرية الدولية ولغاية تموز/يوليه 2012، كان قراصنة صوماليون يحتجزون 259 رهينة أخذوهم من 18 سفينة. ويمثل هذا العدد تغييرا طفيفا في الحالة منذ تقريري السابق. إلا أن معدل الهجمات، سواء حالات الشروع في شنّها أو الهجمات الناجحة، انخفض من 163 هجوما في الأشهر الستة الأولى من عام 2011 إلى 81 هجوما في عام 2012، لأسباب تُعزى أساسا للأعمال التي قامت بها القوات البحرية الدولية، والاستعانة على متن السفن بأفراد أمن مسلحين يتم التعاقد معهم من القطاع الخاص وتواصُل تنفيذ أفضل الممارسات الإدارية.
	50 - وفي 25 تموز/يوليه 2012، عقد فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال الذي ترأسه حكومة إسبانيا اجتماعه الثاني عشر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأشار الفريق إلى الانخفاض الملحوظ في الحوادث المتصلة بالقرصنة وإلى ضرورة مواصلة الالتزام الدولي بمكافحتها. وأثار الفريق شواغل بشأن احتمال توسّع رقعة الأنشطة الإجرامية في البر، ولا سيما اختطاف العاملين في مجال الأنشطة الإنسانية والمدنيين على يد الشبكات الضالعة في أعمال القرصنة.
	51 - ويمثل نقل 19 قرصانا مُدانا من سيشيل إلى سجن هرجيسه في ”صوماليلاند“ خطوة كبرى نحو تحقيق الهدف المتمثل في إضفاء الطابع الإقليمي على المحاكمات وأحكام العقوبة التي يقضيها حاليا في الصومال مَن صدرت بحقهم. وبالإضافة إلى ذلك، افتُتح مركز إقليمي للملاحقة القضائية في موريشيوس في 1 حزيران/يونيه 2012. ووافقت جمهورية تنزانيا المتحدة على محاكمة أفراد مشتبه فيهم كانت المملكة المتحدة قد اعتقلتهم. وقدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدعم لإجراء المحاكمات وعمليات نقل السجناء فيما أحرز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقدما بشأن إنشاء محاكم معزّزة لمكافحة القرصنة، داخل ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“. وفي أيار/مايو، وقّعت المنظمة البحرية الدولية اتفاقات مع عدد من وكالات الأمم المتحدة وبعثاتها (برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال) ومع الاتحاد الأوروبي، بحيث كرّرت تأكيد التزامها بالعمل سويا بفعالية.
	رابعا - المساعدات الإنسانية والانتعاش والتنمية وحقوق الإنسان 
	ألف - الحالة الإنسانية 
	52 - لا تزال الحالة الإنسانية في الصومال حرجة، بوجود 3.7 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية ودعم أساسي لكسب معيشتهم. وتواصل تحسّن معدلَي الوفيات وسوء التغذية في الربع الثاني من العام، لكنهما يظلان من أعلى المعدلات في العالم. فكل طفل من أصل خمسة أطفال صوماليين دون سن الخامسة يعاني من سوء تغذية حاد. 
	53 - ومع اشتداد حدة الاقتتال في جنوب الصومال، لا تزال معدلات المشردين داخليا مرتفعة. فقد نجم عن زحف قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والحكومة الاتحادية الانتقالية في ممر أفغويي، تشريدُ 000 90 شخص. ويقدّر مجموع السكان المشردين داخليا في مقديشو الآن بأكثر من 000 200 شخص. ويؤدي ورود تقارير عن عمليات تجنيد تحت الإكراه في صفوف الجماعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي إلى تزايد تدفق الأشخاص الذين يغادرون المناطق الجنوبية من الصومال في اتجاه الحدود مع إثيوبيا. ويُقدّر عدد السكان المشردين داخليا في دولو، الصومال، بنحو 000 13 شخص. وسجّل مخيم ”دولو أدو“ للاجئين في إثيوبيا قدوم ما يزيد عن 000 3 شخص من الوافدين الجُدد إليه في أيار/مايو. وواصلت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني الدعوة إلى توفير الحماية للسكان المدنيين وتيسير إمكانية وصول الأعمال الإنسانية المستقلة إليهم بأمان. 
	الأنشطة الإنسانية

	54 - بالنظر إلى استمرار انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، لا يزال توفير الإغاثة الإنسانية حاسما. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدم برنامج الأغذية العالمي المساعدة إلى 1.3 مليون مستفيد عن طريق برامج التغذية والإغاثة وتوفير أسباب المعيشة وشبكات الأمان الاجتماعي. وفي مقديشو، قدم البرنامج وجبات غذائية ساخنة يوميا إلى حوالي 000 100 شخص في 23 مركزا. وتواصل توسيع نطاق مبادرات التغذية في جميع أرجاء الصومال، بحيث استفاد منها أكثر من 000 425 من الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل/المرضعات. وأُقيم أكثر من 95 نقطة جديدة لتوزيع الأغذية في المناطق المحاذية لإثيوبيا وكينيا. إلا أن مَن يقدّر عددهم بنحو 000 323 طفل لا يزالون يعانون من سوء التغذية الحاد في الصومال، وهو عدد يمثل 22 في المائة من جميع الأطفال دون سن الخامسة. وقد تلقّت مراكز التغذية مَن بلغ مجموعهم 525 187 طفلا ممن يعانون سوءَ التغذية في جميع أنحاء البلد، بحيث جرت أكثر من 90 في المائة من عمليات إدخالهم إلى تلك المراكز في المناطق الجنوبية.
	55 - وزِيدت المبادرات المتعلقة بتوفير أسباب المعيشة، في المناطق الشمالية التي تشهد استقرار أكبر. فقد شارك حوالي 000 100 شخص في أنشطة توفير الغذاء مقابل العمل والحصول على أصول وتلقّي التدريب، مُسهمين بذلك في إصلاح طرق فرعية على امتداد 337 كيلومترا. واستفاد حوالي 000 100 طفل من أطفال المدارس الابتدائية شهريا من برامج التغذية المدرسية التي يديرها برنامج الأغذية العالمي. وتمثل نسبة 75 في المائة من الفتيات إلى الفتيان في هذه المدارس نسبة جيدة بالمقارنة مع متوسط المعدل الوطني البالغ 53 في المائة. 
	56 - ولا تزال الأسباب الرئيسية للاعتلال في مختلف أنحاء الصومال متمحورة حول الاشتباه في الكوليرا وتأكّد حالات الملاريا. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استفاد 1.4 ملايين شخص من أنشطة تشجيع النظافة الصحية ومجموعات لوازم النظافة الصحية التي توفرها وكالات الأمم المتحدة. ودعمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة حصول أكثر من 000 30 شخص على إمدادات مائية مستدامة، فيما وفّرت مؤقتا كميات من المياه لصالح 000 800 شخص تقريبا. ونظّمت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة حملات تحصين ضد شلل الأطفال، استفاد منها أكثر من 000 178 طفل دون سن الخامسة في ”بونتلاند“ وحوالي 000 343 طفل في منطقتي بنادير وجيدو في جنوب الصومال.
	57 - وتواصلت الجهود لمعالجة الاحتياجات الخاصة للمشردين داخليا. فقد قدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أماكن إيواء محسّنة ومنازل دائمة ومواد غير غذائية إلى أكثر من 000 80 مشرّد داخلي. وبالنظر إلى استمرار انعدام الأمن في مقديشو، كفلت المفوضية أيضا تلقّي أكثر من 000 30 شخص رسائل للتوعية بالتهديد الذي تشكّله الألغام المتفجرة وطرق اجتنابه، في 149 مجتمعا محليا في مقديشو، من بينها 32 مستوطنة للمشردين داخليا.
	باء - الأنشطة الاقتصادية وأنشطة الانتعاش والتنمية 
	58 - شرعت الأمم المتحدة في مناقشات مع القادة الصوماليين والجهات المانحة بشأن الجهات التي يمكن أن تخلف برنامج التعمير والتنمية الذي ينقضي في كانون الأول/ديسمبر 2012. وقد أعرب الشركاء الصوماليون عن اهتمامهم بإعداد ”اتفاق“ أكثر تركيزا، يعمل المجتمع الدولى من خلاله مع نظرائه الصوماليين. وتشير الردود الأولية الواردة من الحكومة الاتحادية الانتقالية وسلطتَي ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“ إلى أن الصوماليين حريصون على العمل ضمن إطار ”الاتفاق الجديد للمشاركة في دعم الدول الهشة“ المتفق عليه في بوسان، جمهورية كوريا، خلال المنتدى الرابع الرفيع المستوى بشأن فعالية المعونة.
	59 - وقد رحّب فريق الاتصال الدولي في الاجتماع الذي عقده في روما في يومي 2 و 3 تموز/يوليه 2012، ترحيبا حارا بالجهود الجارية لوضع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الاتحادية الانتقالية للمصالحة وتحقيق الاستقرار في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثا في جنوب وسط الصومال. وواصلت الأمم المتحدة تيسير المشاورات مع الحكومة الاتحادية الانتقالية والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية بهدف تحسين تنسيق الأنشطة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الاستقرار لأمد أطول في هذه المناطق. 
	60 - وفي جنوب ووسط الصومال و ”بونتلاند“، دعمت الأمم المتحدة مبادرات بناء قدرات الهيئات الحكومية الرئيسية عن طريق تنسيب خبراء صوماليين من الشتات وتوفير مساعدة تقنية مباشرة لمؤسسات الجمارك، والميزانية، والإيرادات الداخلية، والتخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية. وزوّدت المنظمة 258 شخصا من المؤسسات القضائية وغير القضائية بالتدريب القانوني. 
	61 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، التحق 300 1 شاب و 700 طفل ببرنامج مجتمعي لإعادة الإدماج، يدعم ”الشباب المعرضون للخطر“، أي الشباب و/أو الأطفال المرتبطون فعلا بالجماعات الإجرامية أو العنيفة أو المتورطون معها. ويعمل البرنامج على إعادة إدماج الأطفال والشباب اجتماعيا واقتصاديا في مجتمعاتهم المحلية. وقد عُقدت في بوراو وبوساسو احتفالات التخرج من البرنامج، حيث تخرج 255 من الشباب والشابات (230 منهم ذكور و 25 إناث) و 280 شابا.
	62 - ودعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إصلاح الهياكل الاجتماعية الأساسية عن طريق توفير ”المال مقابل العمل“ لصالح 263 1 شخصا. ووفّر أيضا التدريب لـ 180 1 شابا (37 في المائة منهم إناث) في مناطق ”باي“ و ”بنادير“ و ”بوراو“ و ”نوجال“. ومن أصل هذا العدد، استفاد 155 شخصا (58 في المائة منهم نساء) من منح صغيرة.
	63 - ومنذ 24 أيار/مايو 2012، أنجز برنامج مبادرات الفترة الانتقالية لتحقيق الاستقرار الذي وضعته المنظمة الدولية للهجرة تدريب 800 متطوع (50 متطوعا في كل مقاطعة) في مجال العلاج من الصدمات والمصالحة الاجتماعية، في مقديشو قدّمه 32 ”مدربا ممتازا“. وسيستفيد من تلك المبادرة نحو 000 115 من الصوماليين. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام البرنامج المذكور أيضا بإصلاح مكتبي جمارك في كل من بوراو وإيرجافو، ومكتبين لإيرادات الداخلية في هرجيسه لصالح وزارة المالية، في صوماليلاند.
	64 - وفي تموز/يوليه 2012، واستجابة لما قرره مجلس الأمن في الفقرة 22 من قراره 2036 (2012)، بشأن منع تصدير الفحم من الصومال، أوفد كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بعثة مشتركة إلى الميدان لإعداد برنامج شامل يرمي إلى تعزيز الاستخدام المستدام للفحم في البلد.
	جيم - حقوق الإنسان وحماية المدنيين
	65 - تواصلت الهجمات التي تستهدف المدنيين والمسؤولين الحكوميين وموظفي الأمن خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ونُسِبت معظم الوفيات إلى تواصل استخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة وعمليات القتل محددة الأهداف التي تنفذها حركة الشباب. وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية الانتقالية أثَّر سوء الانضباط بين صفوف قواتها الأمنية سلبا على السكان. وبينما سعت الحكومة الاتحادية الانتقالية للتصدي لأعمال العنف التي ارتكبتها قواتها في أفغويي، وردت باستمرار تقارير عن حالات قتل خارج نطاق القضاء، وحوادث سرقة واغتصاب. ووردت أيضا ادعاءات عن إعدام مدنيين بإجراءات موجزة في بلدوين وبيدوا من قبل القوات المتحالفة مع الحكومة. وأحيلت عدة قضايا إلى المحاكم العسكرية.
	66 - ووردت تقارير متواترة عن التعرض للمضايقة والابتزاز في نقاط التفتيش، بالإضافة إلى تقارير عن إصابات بين صفوف المدنيين نتيجة للاقتتال الداخلي بين قوات الأمن من أجل السيطرة على إيرادات نقاط التفتيش. ولا تزال ترد تقارير عن حوادث عنف جنسي يرتكبها رجال في زي عسكري. وقد شكَّل رئيس مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2011 فرقة عمل معنية بهذه المسألة، ولكنها لم تجتمع قط. وفي 14 حزيران/يونيه، أفادت التقارير أن الشرطة الصومالية اعتمدت، بدعم من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، استراتيجية للعنف القائم على أساس نوع الجنس، ولكن لم يجر إعلام شركاء الحماية بهذه الاستراتيجية حتى الآن. وفي حزيران/يونيه، ناقش مجلس حقوق الانسان تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، عن زيارتها للصومال.
	67 - واصل مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال مراقبة حالة المحتجزين. ففي أيار/مايو 2012، قام المكتب بزيارات للسجون في هرجيسه ومنديرا، الواقعتين في ”صوماليلاند“. وفي ”بونتلاند“، واجه المكتب السياسي صعوبات كبيرة في إجراء مقابلات سرية مع المحتجزين. وفي بيدوا، جرت اعتقالات واحتجازات تعسفية بشبهة العلاقة مع حركة الشباب، بما في ذلك اعتقالات واحتجازات قامت بها القوات الإثيوبية. وفي تموز/يوليه، كان هناك 100 من هؤلاء المحتجزين في سجن بيدوا. ووردت بلاغات عن ارتكاب انتهاكات وعنف بحق السجناء قيد الاحتجاز.
	68 - ومما يثير القلق استمرار إحالة المدنيين إلى المحاكمة أمام المحاكم العسكرية. وفي 16 أيار/مايو 2012، حكمت المحكمة العسكرية في ”صوماليلاند“ بالإعدام على 17 مدنياً، وبالسجن مدى الحياة على ستة آخرين. وتطبق الولاية القضائية العسكرية على المدنيين حتى على نطاق أوسع من ذلك في مقديشو وجنوب ووسط الصومال، حيث توجد بضع محاكم مدنية. ولم تتوفر مساعدة قانونية للمدعى عليهم الذين حاكمتهم المحاكم العسكرية.
	69 - ولا يزال الصحفيون يؤدون أعمالهم في الصومال في ظل ظروف خطيرة للغاية، تتطلب في كثير من الأحيان مساعدة دولية لإجراء تحقيقات ولتأمين حماية أكبر للعاملين في وسائل الإعلام. ففي الفترة المشمولة بالتقرير وحدها، جرت أربع محاولات اغتيال استهدفت صحفيين صوماليين، وقد نجحت محاولتان منها.
	70 - وفي 11 أيار/مايو 2012، وقَّعت الحكومة الاتحادية الانتقالية على مذكرة تفاهم مع مفوضية حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، تتعلق بالتعاون التقني في مجال حقوق الإنسان، وتستمر صلاحية المذكرة لأربع سنوات قادمة.
	دال - حماية الطفل
	71 - أدى تصعيد النزاع في جنوب ووسط الصومال إلى توسع نطاق انتهاكات حقوق الطفل وتزايد خطورتها، ولا سيما حوادث القتل والتشويه، والاغتصاب والعنف الجنسي، وعمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة المتورطة في النزاع. وبحلول 31 تموز/يوليه 2012، بلغ مجموع الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها والتحقق منها 048 3 انتهاكاً (بالمقارنة مع 800 1 انتهاك في عام 2011، بما في ذلك تجنيد 415 1 طفلاً بالمقارنة مع 948 طفلاً في عام 2011).
	72 - وانعكاساً لالتزام الحكومة الاتحادية الانتقالية بتشكيل قوات مسلحة خالية من الأطفال، فقد وقّعت في 3 تموز/يوليه 2012 خطة عمل لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل قواتها المسلحة الوطنية. وتتضمن المذكرة أحكاماً بشأن إنهاء ومنع تجنيد واستخدام الأطفال في القوات المسلحة الوطنية؛ وإعادة إدماج جميع الأطفال المسرَّحين من القوات المسلحة، وذلك بدعم من الأمم المتحدة؛ وتجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم بالتشريعات الوطنية؛ وإتاحة وصول الأمم المتحدة دون عوائق إلى المنشآت عسكرية للتحقق من وجود أطفال فيها.
	73 - وواصلت الأمم المتحدة تعاملها مع الحكومة الاتحادية الانتقالية من خلال تضافر جهود الدعوة، سعياً لتسريح الأطفال من الجماعات المسلحة، ولدعم تأهيلهم وإعادة إدماجهم.
	هاء - المرأة والسلام والأمن
	74 - في 21 حزيران/يونيه 2012، قدمت الجماعات النسائية الصومالية التماساً موحداً إلى الموقعين على خريطة الطريق، تطلب فيه الدعم لإشراك المرأة بشكل أوسع في المشاورات والقرارات السياسية، وتحث على احترام الالتزام المقطوع بتمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في لجنة الاختيار التقنية، والجمعية التأسيسية الوطنية والبرلمان الاتحادي الجديد. وقد جرت صياغة الالتماس في أعقاب حلقة عمل نظمتها وزارة تطوير وضع المرأة وشؤون الأسرة في 18 حزيران/يونيه، ويَسَّرَها مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال في مقديشو. وكان من بين المشاركين في حلقة العمل 41 ممثلاً عن المنظمات الشعبية وشبكات جامعة من مقديشو وما حولها، وعضوات في البرلمان، ورؤساء منظمات أهلية من 16 منطقة من مناطق مقديشو، حيث ناقش المشاركون استراتيجيات المشاركة مع الموقعين على خريطة الطريق، والمجتمع الدولي الأوسع، ومع شيوخ القبائل. وبعد تقديم التماسهن، نظَّم التجمع النسائي حملة للدعوة من 21 إلى 27 حزيران/يونيه، تألفت من أربع جلسات للحوار مع شيوخ العشائر المعنية.
	خامسا - التنسيق ووجود الأمم المتحدة في الصومال
	ألف - وجود الأمم المتحدة ونهجها المنسق في الصومال
	75 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل فريق كبار المسؤولين عن السياسات المعني بالصومال اجتماعاته لتناول المسائل المتعلقة باتساق جهود الأمم المتحدة والجهود الدولية في البلد. وقد أكد التقرير المرحلي الثالث عن الإطار الاستراتيجي المتكامل للصومال للفترة الممتدة من شباط/فبراير إلى تموز/يوليه 2012، على إحراز تقدم كبير في إطار الأهداف السياسية، بما في ذلك الانتهاء من عملية وضع الدستور. وفي أيار/مايو 2012، نُظِّم معتكف للأفرقة العاملة المعنية بتنمية قطاع الأمن وسيادة القانون، وجرى فيه تحديد المجالات ذات الأولوية واستعراض آليات التنسيق. وتم تحديد الثغرات الأساسية المتمثلة في المسائل المتعلقة بالعدالة وسيادة القانون.
	76 - وعقدت الأمم المتحدة اجتماع منتصف عام 2012 في 16 تموز/يوليه، لاستعراض التقدم المحرز في إطار استراتيجية الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال. وأشار الاجتماع الى أهمية التقيد بمبادئ تطبيق الاستراتيجية ووضع البرامج المشتركة في المجالات ذات الأولوية، مثل الفقر في المناطق الحضرية والمساءلة والشفافية والنـزاهة.
	77 - ولأنه من المتوقع أن يمهد انتهاء الفترة الانتقالية للدخول في مرحلة جديدة من بناء السلام، فقد بدأت الأمم المتحدة بوضع خطط لإجراء استعراض مشترك بين الوكالات لوجود الأمم المتحدة في الصومال. وسيجرى الاستعراض في النصف الثاني من عام 2012، وستقوده إدارة الشؤون السياسية عن طريق عملية مشتركة بين الإدارات وذلك بالتشاور عن كثب مع السلطات الصومالية والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وغيرها من الجهات المعنية الإقليمية والدولية.
	78 - وفي الوقت نفسه، قام مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، خلال أيار/مايو وحزيران/يونيه 2012، باستعراض أولوياته وأدائه، وذلك بهدف التكيف مع التحديات الملحّة بما في ذلك الانتقال إلى الصومال. وفي أعقاب المشاورات على الصعيد الداخلي ومع الشركاء الخارجيين الرئيسيين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وضعت البعثة خطوات لتعزيز قدرتها بسرعة على التحليل السياسي، ولتحسين إجراءاتها الإدارية الداخلية، ولتوسيع نطاق تمثيلها داخل الصومال، في حدود الموارد المتاحة، وريثما يجري استعراض أكثر اكتمالاً. وهذه الخطوات هي الآن قيد التنفيذ.
	79 - ولغاية 15 آب/أغسطس 2012، نشر مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال 40 موظفاً وطنياً ودولياً داخل الصومال (من مجموع 99 موظفاً): 13 منهم في مقديشو و 13 في هرجيسه، و 14 في غاروي. ويتوقع الانتهاء قريباً من تشييد أماكن إضافية لإقامة الموظفين وللمكاتب في مقديشو، مما سيسمح بانتقال 12 موظفاً دولياً إضافياً إليها بشكل دائم.
	باء - التعاون في ما بين الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة
	80 - تَواصل التعاون الوثيق بين مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وذلك عن طريق جملة تدابير منها عقد اجتماعات شهرية مشتركة على الصعيدين التقني والاستراتيجي. وأُجريت مشاورات منتظمة تناولت الأنشطة السياسية والأمنية والإنسانية في الصومال، مما ساعد على تعزيز الاتساق، وبناء تكافؤ في المعلومات. وأصبح التعاون بالأحرى أكثر أهمية في أثناء عملية الجمعية التأسيسية الوطنية، وذلك في سياق عمل لجنة الاختيار التقنية.
	سادسا - تعبئة الموارد
	81 - نجح نداء التمويل المشترك للمكتب السياسي في الصومال والبرنامج الإنمائي، للحصول على 11 مليون دولار من أجل دعم المهام الانتقالية الرئيسية، في جمع ما يزيد عن 10 ملايين دولار لتلبية المهام الحرجة المبينة في خريطة الطريق. وجاء هذا التمويل من الدعم السخي الذي قدمته المفوضية الأوروبية وفنلندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام. ووقع المكتب السياسي للصومال والبرنامج الإنمائي كتابي موافقة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية وذلك دعماً لعملية وضع الدستور.
	82 - ومنذ تقريري الأخير، تلقى الصندوق الاستئماني لبناء السلام في الصومال ثلاث تبرعات: مليون جنيه إسترليني من المملكة المتحدة لدعم تنفيذ خريطة الطريق، و 190 71 دولاراً من كيان الأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) لدعم المشروع المتعلق بالمسائل الجنسانية والوساطة في الصومال، و 632 201 دولاراً من فنلندا لدعم مؤتمر شيوخ القبائل. وقد تم ربط جميع التبرعات المحصَّلة بشكل كامل بالتزامات. ولم يحصل الصندوق الاستئماني لدعم المؤسسات الأمنية الانتقالية الصومالية على أية تبرعات خلال هذه الفترة، وربط بشكل كامل جميع التبرعات التي تلقاها بالفعل.
	83 - وتلقى الصندوق الاستئماني لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال مليون دولار كندي من كندا لدعم الدور الذي تقوم به البعثة في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الصومال، وتلقى أيضاً 3.5 ملايين دولار أسترالي من أستراليا لتوفير معدات تعتبرها بعثة الاتحاد الأفريقي ضرورية لعملياتها. وخلال عام 2012، ربط مكتب الأمم المتحدة حوالي 33 مليون دولار لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وذلك بشكل أساسي لالتزامات تسديد متأخرات تكلفة المعدات المملوكة للوحدات التابعة للبلدان المساهمة بقوات قبل اتخاذ مجلس الأمن القرار 2036 (2012)، ولشراء شاحنات ومعدات لمناولة المواد ومعدات لوحدة الأشغال الهندسية. وبلغ الرصيد غير الملتزم به في الصندوق 6 ملايين دولار.
	84 - وتمت الموافقة في تموز/يوليه على اقتراح تقدم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مرفق البيئة العالمية/صندوق المناخ للبلدان الأقل نمواً، من أجل إعداد خطة عمل وطنية للتكيّف خاصة بالصومال للتصدي لآثار تغير المناخ. وبفضل المنحة التحضيرية التي تبلغ قيمتها 000 200 دولار سيكون الصومال مؤهلاً لجمع مبلغ يصل إلى 14 مليون دولار لتمويل المشروع بعد إنجاز خطة العمل الوطنية للتكيف بحلول نهاية عام 2012.
	سابعا - الملاحظات/التوصيات
	85 - في الوقت الذي تلقى فيه الأمين العام هذا التقرير تكون الفترة الانتقالية للصومال، البالغة مدتها ثماني سنوات قد بلغت نهايتها. وكانت الأشهر الأخيرة من الفترة الانتقالية محفوفة بالنكسات لكنها اتسمت أيضا ببذل جهود كبيرة من جانب الجهات الفاعلة الصومالية والدولية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إقامة حكومة أكثر تمثيلاً ومشروعية مقرونة بقيادة ومؤسسات جديدة لتحل محل الحكومة الاتحادية الانتقالية ولتسير قدما في إنجاز المرحلة المقبلة، مرحلة بناء السلام. وفي الوقت الذي جرى فيه إعداد هذا التقرير في صيغته النهائية في 15 آب/أغسطس كنا على وشك تحقيق نجاح كبير لكن الحقيقة السائدة في الصومال ظلت تُملي علينا مواصلة السير قدما على طريق وعرة غير قابلة للتنبؤ.
	86 - وبعد 21 سنة من عمليات السلام، تُشكِّل موافقة الجمعية التأسيسية الوطنية على الدستور المؤقت للصومال بداية لحقبة جديدة. وإن اختيار برلمان اتحادي جديد أقل عددا بعضوية تتسم بقدر أكبر من المشروعية، سيفتح الطريق أمام عقد متجدد بين شعب الصومال وحكومته. وسيتيح انتخاب رئيس البرلمان ونواب رئيس البرلمان والرئيس للصومال قيادة مزودة بولاية جديدة تتمثل في مواصلة العمل على عملية السلام وبناء البلد.
	87 - ومن الأهمية بمكان الآن إنجاز العملية على نحو شافٍ وموثوق. ويساورني قلق بالغ إزاء تقارير عن ممارسات فساد وتخويف من قبل الجهات التي تسعى إلى التأثير على العملية السياسية. وأَحثُّ جميع الأطراف على ضمان إنجاز عملية الاختيار النهائي للبرلمانيين ولرئيس جديد ورئيس للبرلمان، بشكل سلمي وشافٍ يحترم العملية المتفق عليها ومبادئ غاروي.
	88 - وأثني على المُوقِّعين على خريطة الطريق وعلى قيادة الحكومة الانتقالية السابقة لما أبدوه من وحدة والتزام على مدى الشهور الماضية لوضع نهاية للمرحلة الانتقالية في مواجهة معارضة مصممة على إفشالها. وفي الوقت الذي تنتقل فيه العملية صوب الإنجاز، أحثهم على مواصلة وضع الاستقرار والسلام ومصالح الشعب الصومالي فوق مصالحهم الخاصة. وأشيد بالمجتمع المدني وشيوخ القبائل والشعب الصومالي بما في ذلك المجموعات النسائية لدعمهم خريطة الطريق ومناصرة التغيير. وأتوجه بالشكر للمجتمع الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية لدعمها السياسي والمادي لعملية السلام.
	89 - وقد أَمكَن إحراز التقدم الذي حققناه في السنة الماضية بفضل بيئة آمنة وسالمة بشكل متزايد هيأتها قوات الأمن الصومالي وبعثة الاتحاد الأفريقي. وأشيد بتضحياتها المستمرة والتزامها الاستثنائي بالسلام والاستقرار في الصومال في ظل ظروف استثنائية صعبة وخطيرة، كما أشيد بالرجال والنساء الذين فقدوا حياتهم في أثناء أداء واجباتهم في الصومال، وأود أن أكرر من جديد اعتقادي بضرورة بقاء قوات الأمن الوطنية محايِدة سياسيا، وبناء على ذلك أدعو مجدداً جميع القوات الصومالية إلى القيام بدور مسؤول مع اقتراب الفترة الانتقالية من نهايتها.
	90 - إن نهاية الفترة الانتقالية لا تعني نهاية عملية السلام. إذ لا يزال يتعين الاضطلاع بمهام حاسمة بموجب خريطة الطريق. ويجب تشكيل الإدارات الإقليمية التي يستند إليها الهيكل الاتحادي الجديد للصومال، بشكل سلمي ويجب استحداث مؤسسات جديدة. ويجب تنقيح الدستور المؤقت وعرضه على استفتاء عام وطني، ويجب تنظيم انتخابات مباشرة على الصعيدين المحلي والوطني. ويجب الحفاظ على وحدة الهدف التي تحققت خلال الفترة الانتقالية فيما بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وتوسيع نطاقها ليشمل ممثلين سياسيين جدداً.
	91 - ويجب أن يكون توطيد واستقرار المساحات الواسعة الواقعة في جنوب ووسط الصومال المستعادة من المتمردين التابعين لحركة الشباب من الأولويات الملحة، ويجب أن يلمس السكان الذين يعيشون في تلك المناطق على وجه السرعة الفرق بين العيش في ظل حركة الشباب والعيش في ظل الحكومة الجديدة. ويتعين إنشاء هياكل إدارية تمثيلية محلية تحظى بدعم السكان المحليين فضلا عن توفير خدمات أساسية تشمل القانون والنظام العام. ويجب إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات مجموعات الضعفاء، بمن فيهم الأقليات والنساء والأطفال والأشخاص المشردون داخليا. وأدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة التزامه وحرصه في الصومال، وأتعهد بدعم الأمم المتحدة لضمان مستقبل أفضل للسكان الذين يعيشون في تلك المناطق.
	92 - ولن يكون من السهل إحلال الاستقرار والأمن في الصومال والمحافظة عليهما. فقد أفضت هزيمة المتمردين إلى زيادة استخدام عمليات تكتيكية مناظرة. وقد لا نشهد نهاية سريعة لاستخدام هذا النوع الماكر من الأعمال الحربية بما تنطوي عليه من مسارات غير قابلة للتنبؤ، كما نأمل. غير أنه يجب علينا، أكثر من أي وقت مضى أن نظل صامدين في مواجهة المعارضين للسلام وأن نضمن ألا ينسفوا المكاسب التي تحققت لغاية الآن. وفي هذا السياق، أحث المجتمع الدولي على ضمان تمويل مستمر يمكن التعويل عليه للبعثة الموسعة التابعة للاتحاد الأفريقي ولقوات الأمن الصومالية. وأثني على الاتحاد الأوروبي لدعمه القيِّم لبعثة الاتحاد الأفريقي في مجال تغطية تكاليف بدلات الموظفين المدنيين والأفراد العسكريين، وأدعو الدول الأعضاء القادرة مالياً على المشاركة في تحمل هذا العبء.
	93 - وأرحب بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي القاضي بإنشاء قوة حراسة مؤقتة عملاً بقرار مجلس الأمن 2010 (2011). وستواصل الأمم المتحدة العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي على وضع القوام النهائي للقوة والولاية المنوطة بها. وإن التزام بعثة الاتحاد الأفريقي بإنشاء خلية مدنية للاستجابة ولتحليل تعقب الإصابات، وتأييدها لاتباع سياسة جديدة بشأن ”النيران غير المباشرة“ يعتبران كلاهما من التطورات المشجعة ويمثلان تدابير هامة لتخفيف الضرر عن المدنيين. وأشجع المانحين والشركاء على تقديم الدعم لإنشاء هذه الخلية التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي.
	94 - والهدف المبتغى تحقيقه في نهاية المطاف هو أن يتولى الصوماليون إقامة حكم رشيد وإرساء سيادة القانون وتوفير خدمات مؤقتة في مجالي الأمن والعدل. وأحثهم على مواجهة هذا التحدي وأن يشرعوا مع قادتهم في بناء بلد يسوده السلام والازدهار. ويتعين على السلطات الصومالية والمجتمع الدولي القيام في المرحلة التالية للفترة الانتقالية بذل قدر أكبر من الجهود والالتزام والتخطيط لإرساء أسس هذا الهدف. ويقع على عاتق اللجنة الأمنية الوطنية، المتوخاة في الدستور المؤقت، القيام بدور هام في ضمان إجراء حوار حقيقي شامل للجميع بين الصوماليين بشأن هيكل الأمن والعدل في المستقبل.
	95 - ويجب أيضا أن يكون في استطاعة المواطنين الصوماليين الاعتماد على دولتهم في توفير الحماية لحقوقهم الإنسانية الأساسية. وأنني أُعوِّل على القيادة الصومالية التي ستتمخض عن العملية الجارية بأن تضاعف جهودها في كفالة إقامة مجتمع سلمي ومستقر لشعب طالت معاناته، وعلى الشركاء الدوليين لدعم المجتمع المدني والحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ومن المجالات الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها إقامة العدل، وحماية الأطفال، وحرية التعبير، والعنف القائم على أساس الجنس، وغير ذلك من قضايا حقوق الإنسان الأساسية.
	96 - ولا تزال القرصنة قبالة سواحل الصومال تشكل إحدى القضايا الرئيسية التي لن تنتهي بنهاية الفترة الانتقالية. وأثني على العمل الذي يقوم به فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال وأدعو الحكومة الجديدة إلى اتباع نهج وطني شامل للأمن البحري ولتحقيق الأهداف المتبقية المبينة في خريطة الطريق، بما فيها المسألة الرئيسية المتمثلة في إعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال. وإن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة البلد في تحقيق هذه الأهداف.
	97 - ويخشى كثيرون من أن إقامة مجتمع منظم توجد فيه مؤسسات حكم راسخة وتسود فيه سيادة القانون ستُضعف الامتيازات التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني. ويجب عدم التسامح في اختلاس الأموال العامة. ويجري حاليا النظر في عدد من التدابير، بما فيها حظر السفر وتجميد الأصول المالية للأشخاص الذين ما يزالون يعيقون العملية السلمية وإعادة بناء البلد. وأُحيط علماً بدعوة مجلس الأمن إلى إقامة مجلس مشترك للإدارة المالية والبدء بتشغيله وذلك من أجل تحسين الشفافية في مجال الإدارة المالية والمساءلة عن الموارد المالية العامة للصومال. والأمم المتحدة على استعداد لدعم استحداث إطار عمل فعال للمساءلة من شأنه أن يساعد في إعادة الثقة بين الصومال ومجتمع المانحين.
	98 - ويتعين على حكومة الصومال الجديدة أن تضع برنامج عمل لترجمة رؤيتها لمرحلة الاستقرار وبناء السلم المقبلة إلى حقيقة واقعة، وأرحب بالاهتمام السائد في سائر الصومال إزاء تحقيق تلك الرؤية الجديدة وأكرر من جديد عزم الأمم المتحدة على دعم الشعب الصومالي في قيادة هذه المبادرة الهامة قدماً. ونحن على استعداد لدعم إجراء حوار فيما بين أصحاب المصلحة المتعددين يفضي إلى اتفاق بين الشركاء الدوليين والصوماليين. وأشجع المانحين والمؤسسات المالية الدولية على أن تقدم الدعم الكامل لهذه الرؤية الجديدة لهذه الأمة وأن تواصل وضع الصوماليين في صلب تلك العملية.
	99 - ومع نشوء إدارة سياسية جديدة وأولويات وتحديات جديدة، يجب على الأمم المتحدة أيضا ضمان أن يكون دعمها مناسبا للغرض. وفي الشهور المقبلة أعتزم إجراء استعراض لوجود الأمم المتحدة في الصومال، بشراكة وثيقة مع السلطات الصومالية والاتحاد الأفريقي وبالتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وسوف أقدم توصيات في هذا المجال إلى مجلس الأمن بحلول نهاية عام 2012.
	100 - وأعرب عن تقديري لممثلي الخاص أوغستين ماهيغا لالتزامه المستمر في دفع عجلة السلام والمصالحة الوطنية قدما في الصومال. وأشيد أيضا بالرجال والنساء الذين يعملون في الأمم المتحدة وفي المنظمات الشريكة لها الذين غالبا ما يعملون في ظل ظروف صعبة للغاية.

