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  تقرير األمني العام عن الصومال    
    

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

.  اجمللس إيلّ أن أقدم إليه كـل أربعـة أشـهر تقريـرا عـن هـذا القـرار مـن كـل جوانبـه                         اطلب فيه 
علــى سية الــيت وقعــت يف الــصومال  ويقــدم التقريــر معلومــات مــستكملة عــن التطــورات الرئيــ  
ــم املتحــدة، وهــي     ــهج األم ــة لن ــسية الثالث ــسارات الرئي ــسياسي؛  ‘ ١’: امل ــسار ال ــسار  ‘٢’امل امل

املسار املتعلق باملساعدات اإلنسانية واإلنعـاش والتنميـة وحقـوق اإلنـسان، وذلـك               ‘٣’األمين؛  
وســعيا . ٢٠١٣نـاير  ي/ كـانون الثـاين  ١٥ إىل ٢٠١٢أغــسطس / آب١٦يف الفتـرة املمتـدة مـن    

، يقــدم التقريــر أيــضا خيــارات وتوصــيات تتعلــق مبــستقبل   )٢٠١٢ (٢٠٦٧إىل تنفيــذ القــرار 
  .وجود األمم املتحدة يف الصومال

  
  التطورات السياسية واألمنية  -ثانيا   

  احلالة السياسية    
انتــهت بنجــاح فتــرة االنتقــال الــسياسي يف الــصومال الــيت اســتمرت مثــاين ســنوات،            - ٢
أغـسطس، واختيـار رئـيس جديـد لــه،     / آب٢٠إنـشاء برملـان احتـادي جديـد أقـل عـددا يف        مت إذ

 عــــضوا ٢٧٥ان البــــالغ عــــددهم  الربملــــر أعــــضاَءـاوقــــد اختــــ. حممــــد عثمــــان جــــواري هــــو
الـرئيس حـسن   بـدورهم  مث اختـاروا    . شيوخ القبائل ووافقتهم عليهم جلنة اختيار تقنيـة        من ١٣٥

مـشروعة   يانا بورود تقارير عن أعمال ختويف وتـدخالت غـري      شيخ حممد، يف عملية اتسمت أح     
ليـات االنتخـاب شـفافية ومتثـيال        للتأثري على نتائجها، لكنها عملية اتضح مع ذلـك أهنـا أكثـر عم             

  .البلدداخل تاريخ أزمة الصومال اليت استمرت عشرين عاما، واألوىل اليت جترى  يف
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 (”Saacid“)عبدي فـارح شـردون      يس حممـود   عيَّـن الرئ أكتوبر،  / تشرين األول  ٦ويف    - ٣
وحظـي بتأييـد الربملـان االحتـادي بأغلبيـة سـاحقة،           . رئيسا للوزراء، عن طريـق عمليـة تـشاورية        

وأقـر الربملـان اجمللـس وخطـة        .  أعـضاء مـن بينـهم امرأتـان        ١٠وعّين الحقا جملسا للوزراء يضم      
ــ/ كــانون األول١٣ويف . نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٣عملــه يف  سمرب، أكمــل رئــيس الــوزراء  دي

ــة و   ــه بتعـــيني مخـــسة وزراء دولـ وأبـــدى املعلقـــون . نائـــب وزيـــر ٢٠ شـــردون جملـــس وزرائـ
ــسلطات اجلديــ     ــة يف ال ــاؤال وثق ــا تف ــصوماليون عموم ــه    ال ــضهم أعــرب عــن قلق ــع أن بع دة، م

ُتخـصص للحقائـب الوزاريـة       تستجيب هذه احلكومـة األقـل عـددا ملـصاحل اجلميـع وأال             أال من
  . مثل الصحة والتعليم، وزارات معنية حتديدا بذلكالكبرية

الـسياسة  إطـار   ” وعرض الرئيس حممود، فور تقلّد منصبه، مالمح أولويـات إدارتـه يف             - ٤
ــائز  ــستذي الرك ــصاحلة،        “ال ــسالم وامل ــاء ال ــتقرار، وبن ــق االس ــشمل حتقي ــذي وضــعه، وي ال

دمات للشعب، وحتقيـق وحـدة      االقتصادي، وإقامة عالقات تعاون دولية، وتقدمي اخل      إلنعاش  وا
ورّحـب الـشركاء   . وقـد تعهـدت احلكومـة والربملـان بـدعم هـذه اخلطـة            . البلد وسالمة أراضـيه   

ــصومال، خــالل        ــستمر لل ــد دعمهــم امل ــد، وأعــادوا تأكي ــدة للبل ــة اإلدارة اجلدي ــدوليون برؤي ال
قـاد دورة  سـبتمرب علـى هـامش انع   / يف أيلـول تــه مـؤمتر القمـة املـصغر الـذي عقد    منـها   مناسبات  

  .اجلمعية العامة
. وأما الربملان، فقد وضع اآلن قواعده اإلجرائية وخطة استراتيجية مدهتا أربع سـنوات              - ٥

وأصدر أيضا جملس الوزراء احلديث العهد بالتنصيب برنامج عمله الـذي ينـصب تركيـزه علـى       
ــة،      ــز املــصاحلة الوطني ــدعيم هياكــل احلكــم، وتعزي ــز مؤســسات قطــاع األمــن، وت  وإقامــة تعزي

  .عالقات حسن اجلوار، وتوطيد اهلياكل األساسية االجتماعية واالقتصادية
ويف غــضون ذلــك، شــرعت الــسلطات يف الــصومال يف وضــع خطــط إلنــشاء إدارات    - ٦

نـه يعتـزم األخـذ    أوأشـار الـرئيس حممـود إىل       . إقليمية يف املناطق املسترَجعة من حركـة الـشباب        
ُتــشكل مبوجبــه إدارات حمليــة أوال وتــشارك يف اختيــار الــذي  ،“بالنــهج املنطلــق مــن القاعــدة”

وتتمثــل خطــة احلكومــة يف إيفــاد برملــانيني حملــيني إىل الــدوائر الــيت  . اجلهــات الفاعلــة اإلقليميــة
 يومـا، حتـل حملـها، يف الوقـت     ٩٠ميثلوهنا لتقدمي املساعدة يف إنشاء إدارات مؤقتة مـدة واليتـها        

  .املناسب، هيئات ُتنتخب حمليا
ــا وجيــدو، كــان  ومــع ذلــك، وفيمــا يتعلــق مبــنطقيتْ    - ٧ ــادرة ل  جوب ــة جيــري تنفيــذ مب لهيئ

وُبــذلت جهــود  . “جوباالنــد”يف تــشكيل إدارة إقليميــة  لاحلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة    
إلضفاء االتساق على هذه النُّهج، مبا يف ذلك خالل الزيارة اليت قام هبا األمني التنفيذي للهيئـة                 

 كـــانون ٦ويف . أكتـــوبر، حيـــث التقـــى الـــرئيَس حممـــود / تـــشرين األول١٦قديـــشو يف إىل م
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ديسمرب، أصدرت اللجنة املشتركة املعنية باخلطة الكـربى لتحقيـق االسـتقرار يف جنـوب               /األول
وسط الصومال التابعة للهيئـة، والـيت أصـبحت اآلن تـضم الـسلطات الـصومالية، بيانـا التزمـت                    

ل يف تنفيــذ تلــك اخلطــة، الــيت تــشمل إنــشاء إدارات حمليــة وتعزيــز   فيــه بــضمان التنــسيق الفعــا 
وأعــّدت اللجنــة مــشروع مــذكرة تفــاهم ترســي إطــارا لتنفيــذ اخلطــة؛ وقُــدمت إىل    . املــصاحلة

ويف تلــك األثنــاء، انتقــل وفــد مــن احلكومــة إىل كيــسمايو   . الــسلطات الــصومالية لتنظــر فيهــا 
ن تـشكيل إدارات حمليـة وإقليميـة يف جنـوب           بـشأ هناك  وأجرى مشاورات مع اجلهات الفاعلة      

  .الصومال ووسطه
غيـاب رئيـسها، حممـد أمحـد علـني،          من الغموض إثـر    وظلت والية غاملودوغ يف حالة        - ٨

وواصـلت اإلدارة اجلديـدة يف مقديـشو        . ألسباب صـحية، وظهـور منافـسني مطـالبني بالرئاسـة          
  . املأزق، لكن املشكلة مل ُتحلّ بعدمشاوراهتا مع الفصائل املتناحرة سعيا إىل اخلروج من

  إىل متديـد فتـرة واليتـه ذات        “فـارويل ”ويف بونتالند، سعى الرئيس عبد الرمحان حممد          - ٩
اخلمــس ســنوات، ســنة واحــدة، ُمــّربرا ذلــك التمديــد بأنــه جيــري تكريــسه يف دســتور بونتالنــد   

ارضة داخلية يف هذه املنطقـة      وقد أثار ذلك مع   . اجلديد إلتاحة مواصلة عملية إرساء الدميقراطية     
ــذايت  ــاحلكم ال ويف الوقــت نفــسه، وســعيا إىل إقامــة نظــام متعــدد األحــزاب، ســّنت    . املتمتعــة ب

  .السياسية سبتمرب، وقانونا جلمعيات األحزاب/ أيلول٢بونتالند قانونا لالنتخابات البلدية يف 
عدادها السـتئناف    تأكيـد اسـت    “صـوماليالند ”وخالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، كـررت            - ١٠

ففــي إطــار جهودهــا الراميــة إىل توطيــد  . احملادثــات مــع الــسلطات الــصومالية يف عــدة مناســبات 
نوفمرب انتخابات اجملالس احمللية، اليت ُتعد      / تشرين الثاين  ٢٨أركان احلكم الدميقراطي، أجرت يف      
يـات سياسـية   عوتبـارى فيهـا حزبـان سياسـيان ومخـس مج     . ثاين انتخابات تنظم يف العقـد املاضـي      

توغدير يف بلـدة بـودل   قاطعة سناج وسول وم مقاطعْيت  ، باستثناء   “صوماليالند”مجيع مناطق    يف
ومن خـالل تلـك العمليـة، أصـبح         . يف أقصى الشرق، اليت تعذرت عليها املشاركة ألسباب أمنية        

  .لةاملقب  للسنوات العشر“صوماليالند”ثالثة من أولئك املتبارين األحزاَب الرمسية يف 
  

  احلالة األمنية    
 واصــلت بعثــة االحتــاد األفريقــي  ففــي حــني. ة يف مقديــشوبــظلــت احلالــة األمنيــة متقل  - ١١
الــصومال وقــوات األمــن الوطنيــة الــصومالية بــسط زمــام ســيطرهتا علــى املدينــة، فقــد تكــرر  يف

حركة الشباب، مشلـت ارتكـاب عمليـات قتـل ذات أهـداف      على أيدي أفراد وقوع اهلجمات   
. رية ذلــك يف املنــاطق النائيــةددة وشــن هجمــات باســتخدام قنابــل يدويــة، مــع زيــادة يف وتــ حمــ
ــة، فــإن وقــوع هجمــات       ويف حــني ُســّجل عــدد قليــل مــن حــوادث األجهــزة املتفجــرة املرجتل

سـبتمرب يف فنـدق اجلزيـرة أثنـاء      / أيلـول  ١٢انتحارية من فترة ألخرى، مثل تلك اليت ُنفـذت يف           
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سـبتمرب، بـرهن علـى اسـتمرار     / أيلـول ٢٠ يف   “مطعـم القريـة   ”ه، ويف   وجود الرئيس حممـود فيـ     
وكـشف تزايـد وتـرية االعتـداءات علـى املـدنيني الـيت ترتكبـها                . تغلغل هـذه اجلماعـة يف املدينـة       

 وعلــى بعــضها الــبعض، انعــدام قيــادة ،احلكومــة الــصوماليةقــوات  غــري منــضبطة ضــمنعناصــر 
جرَح أحـد مـوظفي األمـم املتحـدة برصاصـة طائـشة             وخلّف هذا التهديد غري املباشر      . مركزية

  .أكتوبر/ُيرّجح أن تكون قد جنمت عن وقوع اشتباك داخلي بني امليليشيات يف تشرين األول
ويف جنوب الصومال، شكّل استيالء بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال وقـوات األمـن       - ١٢

أكرب املكاسب الـيت    ) جوبا السفلى  (وكيسمايو) شبيلي السفلى (ركا  ـالوطنية الصومالية على م   
وقـد زادت تلـك املكاسـب مـن الـضغوط           . حتققت على األرض خالل الفترة املشمولة بالتقرير      

بيد أن انسحاب احلركـة مـن كيـسمايو تـرك           . على حركة الشباب وحّدت من مصادر دخلها      
ففـي كـثري   .  املعقدةفراغا سياسيا يف املدينة أدى إىل إعادة تأجيج ديناميات العالقات العشائرية      

مــن األحيــان اســُتخدمت أســاليب العــصابات واإلرهــابيني يف املنــاطق املــسترَجعة، مبــا يف ذلــك  
. ركا وأفغــويي بــوترية تكــاد تكــون يوميــةـوكيــسمايو أســبوعيا، ويف مــنطقيت مــ) بــاي(بايــدوا 

ركا، ـأغــسطس يف مــ/آب ٢٧ موظفــا مــن مــوظفي األمــم املتحــدة يف   وقتلــت حركــة الــشباب
ووردت تقـارير   . ددت عماال آخرين يف جمال تقدمي املعونة يف جنوب الـصومال وضـايقتهم            وه

ــادي عناصــر    ــد بتم ــضبطة تفي ــداءات يف شــبيلي     غــري من ــة يف ارتكــاب اعت ــوات احلكوم ــن ق  م
ــسفلى ــة  . ال ــاين  ١١وخــالل ليل ــاير،/كــانون الث ــاينكــانون ١٢ ويف ين ــاير/ الث  شــّن اجلــيش  ،ين

 الــيت كانــت حتتجــزه يف بلــدة  فرنــسي مــن يــد حركــة الــشبابالفرنــسي عمليــة لتحريــر رهينــة 
بولومـــارير، لكـــن العمليـــة بـــاءت بالفـــشل، حيـــث أســـفرت عـــن مقتـــل جنـــديني فرنـــسيني،   

  .ا أوردته تقاريرملمقاتال من حركة الشباب ومثانية مدنيني وفقا  ١٧ و
ت احلكومـة  بعثة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال وقـوا      باتـت قوات   ويف وسط الصومال،      - ١٣

وجتــّسدت . ديــسمرب/علــى جــوهر، عاصــمة شــبيلي الوســطى، يف أوائــل كــانون األول  تــسيـطـر 
مشاعر البغضاء يف أوساط السكان احملليني إزاء حركة الشباب يف تعرض منطقة شبيلي الوسـطى     

وقوعهـا اسـتمر     أن ، مع )هريان(دوين  ـلـواخنفض أيضا عدد اهلجمات يف ب     . هلجمات قليلة نسبيا  
كـاالت تقـدمي املعونـة للمـضايقة     ة أسبوعية، وتواصل ورود تقارير تفيد بتعـرض املـدنيني وو   بوتري
ــريان  يف ــوب ه ــا يف جلجــادود    . جن ــشباب لفــت األنظــار إليه ــت حركــة ال وأدى تكــّرر . وجتنب

لدوين يف بعض األحيان إىل عرقلة أنشطة تقدمي املعونـة،  ـاالشتباكات بني ميليشيات العشائر يف ب   
  .جلجادود ذلك تناحر فصائل تنظيم أهل السنة واجلماعة يفإىل مثلما أدى 
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ــشرين           - ١٤ ــن أواخــر ت ــرة م ــد يف الفت ــشاطا يف بونتالن ــر ن ــشباب أكث ــة ال وأصــبحت حرك
فقد برهنت عمليات القتل والقـبض علـى        . نوفمرب فما بعد، حيث شنت هجمات عديدة      /الثاين

 عــن حتركــات القــوات علــى اســتمرار واســتمرار ورود تقــاريرذخــائر املــشتبه فــيهم واكتــشاف 
 مــن وعانــت بونتالنــد وغــاملودوغ أيــضا . وجــود املتمــردين يف املنطقــة ويف غــاملودوغ اجملــاورة  
  .املتمردين  أويت هبم ملقاتلةغري منضبطنياجلرمية اليت ارتبط ارتكاهبا جزئيا، يف بونتالند، جبنود 

 إىل وقـوع العديـد      “صـوماليالند ” ويف حني أدت االنتخابـات احملليـة الـيت أُجريـت يف             - ١٥
زاع على مناطق سـول وسـناج       ـمن حوادث االضطراب املدين والعنف بدوافع سياسية، ظل الن        
وعلـى الـرغم    . “صـوماليالند ”وكاين يشكّل العامل الرئيسي من عوامل زعزعة االسـتقرار يف           

سـول وسـناج    أغسطس مع زعيم سـابق ملنـاطق        /من اتفاق السالم الذي مت التوصل إليه يف آب        
وكــاين، هــو ســليمان هغالتــوزي، فقــد اســتمرت اهلجمــات بنــصب الكمــائن وإطــالق النــار     

واشــتدت أيــضا .  املتنــازع عليهــا“خــاتومو”األجهــزة املتفجــرة املرجتلــة يف منطقــة اســتخدام و
  .حدة التوتر مع بونتالند من فترة ألخرى

 “صـوماليالند ”ن سيـشيل إىل      قرصانا م  ١٢وُنقل عدد آخر من القراصنة املدانني بلغ          - ١٦
وبعـد قـضاء حبـارة الـسفينة     . ومخسة قراصنة إىل بونتالند لقضاء أحكام العقوبة الصادرة حبقهم  

 حبارا من باكستان والـسودان  ٢٢املتبقني البالغ عددهم ) MV Iceberg-1 (“١ يف أيسربغ إم”
 مت حتريـرهم يف أعقـاب        يوم يف األسر على يـد قراصـنة،        ١ ٠٠٠وغانا والفلبني واهلند واليمن،     

ومــن احملــزن أن اثــنني مــن الرهــائن فارقــا احليــاة أثنــاء . عمليــة عــسكرية نفّــذهتا قــوات بونتالنــد
 “ام يت جيمنـاي   ”وُحّرر أيضا أربعة حبارة من مجهورية كوريا كانوا على منت السفينة            . اَألسر

)MT Gemini ( شهرا١٩اليت احتجزها قراصنة صوماليون رهينة لنحو .  
  

  دعم توطيد السالملأنشطة األمم املتحدة   - ثالثا  
  السياسية واحلكمتقدمي الدعم للعملية   -ألف   

واصل مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال بـذل مـساعيه احلميـدة وتقـدمي الـدعم                  - ١٧
ألخــرية مــن املرحلــة االنتقاليــة وقــد كــشفت األشــهر ا. الــسياسي لتيــسري إهنــاء الفتــرة االنتقاليــة

وجه اختالف بني األطراف املوقعة على خريطة الطريق علـى مـسائل تتـراوح بـني اختيـار                  أ عن
شيوخ القبائل والتعامل معهم، وبعض األحكام الواردة يف مشروع الدستور، وحجم الربملـان،              

. زعمــاء احلــرب الــسابقني، واختيــار أعــضاء الربملــان االحتــادي اجلديــد وفــرزهمومركـــز ودور 
ي اخلـاص بـذل جهـود وسـاطة مكثفـة لـضمان حمافظـة األطـراف املوقعـة                   وتطلب ذلك من ممثلـ    

وأكمـل برنـامج األمـم املتحـدة        . على االتساق وأن يظـل اهتمامهـا منـصبا علـى تنفيـذ االتفـاق              
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الوطنيـة وتـوفري   التأسيـسية  اإلمنائي هذه اجلهود عن طريق إسداء املشورة التقنية لعملية اجلمعيـة     
  .الدعم اللوجسيت والتشغيلي

ــاة           - ١٨ ــرأة يف احلي ــشاركة امل ــدأ م ــى األخــذ مبب ــب عل ــة، شــّجع املكت ــك العملي ــوال تل وط
 يف املائـة فيمـا بلغـت    ٢٤الوطنيـة  التأسيـسية  وقد بلغت نسبة متثيل املـرأة يف اجلمعيـة    . السياسية

 يف تاريخ مـشاركة املـرأة     غري مسبوقة   وشكّل ذلك مكاسب    . يف املائة يف الربملان االحتادي     ١٤
 يف املائـة   ٣٠ية يف عملية اختاذ القرار على الصعيد الوطين، وإنْ قلّت عن احلصة البالغة              الصومال
ومثّــل تعـيني امــرأتني يف جملـس احلكومـة املؤلــف مـن عــشرة أعـضاء، تولــت      . كليهمـا  لالالزمـة 

  .للصومال إحدامها منصَبي وزيرة اخلارجية، ونائبة رئيس الوزراء، جمتمَعني، معلما بارزا
لــى املعلومــات خــالل األشــهر احلامســة الــيت  عصول  املكتــب زيــادة إمكانيــة احلــودعــم  - ١٩

ــرة           ــية مباش ــات الرئاس ــائع االنتخاب ــث وق ــها ب ــن بين ــة، بطــرق م ــرة االنتقالي ــة الفت ســبقت هناي
وأسهم ذلك يف تعزيز الشفافية وساعد يف تبديد إشاعات بوقوع تالعـب            . يسبق له مثيل   مل مبا

م استخدام ُنظم البث الرقمي إجراء حـوار نـابض باحليـاة بـشأن              ودع. خارجي وخمالفات حملية  
ــشتات     ــد أو يف ال ــصوماليني ســواء داخــل البل ــسياسية يف أوســاط ال ــة ال ودعــم املكتــب  . العملي

  .تنسيق الرسائل اليت وردت من اجملتمع الدويل يف أواخر الفترة االنتقالية
مــع الــسلطات اتــصاالت م املتحــدة األمــأجـــرت وحتــضريا للعمليــة االنتخابيــة املقبلــة،    - ٢٠

فقـد ُعقـدت جلـسات عمـل        . الصومالية بشأن إمكانية توفري الدعم لإلطار االنتخايب للصومال       
مع الربملان هبدف إرساء حجر األساس لعمل جلنة الرقابة، اليت أناط هبـا الدسـتور مهمـة تقـدمي                   

  .مشاريع قوانني إىل الربملان
  

  اجلزاءات احملددة األهداف    
) ١٩٩٢ (٧٥١أغسطس، قررت جلنة جملس األمن املنبثقـة عـن القـرارين            / آب ٢٣يف    - ٢١
) هو أبو بكـر شـريف أمحـد   (بشأن الصومال وإريتريا أن تضيف اسم فرد       ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧و  

إىل قائمــة األفــراد والكيانــات اخلاضــعني لتــدابري حظــر الــسفر وجتميــد األصــول وتــدابري حظــر   
 ١٨٤٤ مــن القــرار ٧ و ٣ و ١فروضــة مبوجــب الفقــرات توريــد األســلحة احملــددة اهلــدف امل 

أكتـوبر، اسـتمعت    / تـشرين األول   ٣وخالل املشاورات غري الرمسية الـيت عقـدهتا يف          ). ٢٠٠٨(
إحاطـة  إىل اللجنة إىل إحاطـة قـدمها منـسق فريـق الرصـد املعـين بالـصومال وإريتريـا، وكـذلك                  

وقــدم رئــيس . لــشؤون القانونيــةقــدم مــن مكتــب اأقــدمها، بنــاء علــى طلبــها، موظــف قــانوين  
نــوفمرب، عمــال  / تــشرين الثــاين ٨ يومــا إىل جملــس األمــن يف   ١٢٠تقريــره عــن فتــرة    اللجنــة
  ).٢٠٠٨ (١٨٤٤من قرار اجمللس ) ز (١١ بالفقرة
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ــاين ١٣ويف   - ٢٢ ــشرين الث ــشؤون      / ت ــسيق ال ــة إحاطــة مــن مكتــب تن ــوفمرب، تلقــت اللجن ن
 ٨ه منسق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ عمـال بـالفقرة      اإلنسانية بشأن التقرير األول الذي قدم    

 املعقــودة  للجنــةويف أثنــاء املــشاورات غــري الرمسيــة ). ٢٠١٢ (٢٠٦٠مــن قــرار جملــس األمــن  
ــة عــن التطــورات     /كــانون األول ١٤ يف ديــسمرب، قــدم منــسق فريــق الرصــد إحاطــة إىل اللجن

  ).٢٠١٢ (٢٠٣٦جب القرار على الفحم النبايت مبواملفروض األخرية فيما يتعلق باحلظر 
  

  الدعم العاجل للمناطق املستعادة  -باء   
ــة االحتــاد         - ٢٣ ــوات بعث ــصومالية وق ــوات ال ــدي الق ــى أي ــدة عل ــاطق جدي أدت اســتعادة من

. األفريقي يف الـصومال إىل نـشوء متطلبـات جديـدة ينبغـي أن تـستجيب هلـا احلكومـة اجلديـدة          
حتـسني الـسالمة العامـة واألمـن         :عادة يف مـا يلـي     وحددت األولويات العاجلـة يف املنـاطق املـست        

العــام، وإعــادة إنــشاء اإلدارات احملليــة وإدارات املقاطعــات واألقــاليم، وإرســاء أســس املــصاحلة 
ــية    ــوفري اخلــدمات األساس ــة، إضــافة إىل ت ــاد     . والعدال ــة االحت ــم املتحــدة وبعث ــن األم ــدعم م وب

قيق االستقرار يف هذه املنـاطق، وحتديـد        األفريقي يف الصومال، بدأت احلكومة وضع خطة لتح       
  .مع الشركاءلتحقيق االستقرار واألولويات املشتركة املبادئ 

ودعما للجهود اليت تبذهلا السلطات الصومالية، قدمت وكاالت األمم املتحدة الـدعم              - ٢٤
م وقــدم برنــامج األمــ . للــربامج يف املنــاطق املتيــسر الوصــول إليهــا، ال ســيما مقديــشو وبايــدوا   

املتحدة اإلمنائي الدعم إلنشاء جلنة للسالم واألمـن ومركـز مـوارد للـسالم يف بايـدوا مـن أجـل                    
سيق هــذه املــسائل تلبيــة احلاجــة احليويــة الطــالع اجملتمعــات احملليــة علــى املــسائل األمنيــة، وتنــ   

  .واإلشراف عليها
جمموعــة ضــع وأجــرى الربنــامج اإلمنــائي أيــضا تقييمــا ألعمــال الــشرطة يف بايــدوا وو     - ٢٥
ويف الوقت نفسه، استؤنفت يف املدينة أعمـال الـشرطة الرمسيـة بنقـل              . تدابري الدعم العاجل   من

مــن ضــباط ضــابطا آخــر  ٦٥٠ومت فــرز .  ضــابطا درهبــم الربنــامج اإلمنــائي مــن مقديــشو١٢٢
الشرطة السابقني يف بايدوا للمشاركة يف دورة تدريبيـة لتجديـد املعلومـات ملـدة أربعـة أسـابيع                   

  .وأعيد إدماجهم يف قوة الشرطة الصومالية
ويف ظل استمرار عدم االتفاق علـى الـصعيد الـوطين علـى النـهج الـذي يـتعني اتباعـه،                       - ٢٦

شـاغال ملحـا للـسلطات      عـن حركـة الـشباب       يشكل التعامل مـع املقـاتلني الـسابقني املنفـصلني           
ــصومال     ــي يف ال ــاد األفريق ــة االحت ــصومالية وبعث ــسبق . ال ــشروط امل ــزع  ة فال ــامج ن ــسالح لربن ال

أمــرا متــوفرة، وال يــزال عــدم وجــود إطــار قــانوين وسياســايت   والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج غــري
نـوفمرب، يـسرت األمـم املتحـدة عقـد اجتمـاع بـني أصـحاب                /ويف تـشرين الثـاين    . يعوق التقـدم  

الت املصلحة الدوليني الرئيسيني لوضع مقترحات من أجل تقـدمي دعـم دويل للتعامـل مـع احلـا                 
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 وبنـاء علـى برنـامج     . العاجلة للمقاتلني السابقني، مع تقدمي الدعم لوضع إطار سياسـايت شـامل           
ربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة            التابع ل الشباب من أجل التغيري،     

برنــامج مــشترك العمــل علــى تنفيــذ ومنظمــة العمــل الدوليــة، شــرعت األمــم املتحــدة أيــضا يف  
ومبـوازاة  . إلدارة شؤون املقاتلني املنفصلني من حركة الشباب وغريها مـن اجلماعـات املـسلحة             

ذلك، ساعدت األمم املتحدة بعثة االحتاد األفريقي على وضع استراتيجية للتعامل مـع املقـاتلني             
  .ووضع مناذج لتدريب أفراد البعثة، ااملنفصلني يف أثناء عملياهت

  
  قطاع األمن  - جيم  

شرعت األمم املتحـدة يف إجـراء مـشاورات مـع الـسلطات اجلديـدة بـشأن التحـديات                     - ٢٧
ويف انتظـار التوصـل إىل اتفـاق        . ة قـوات األمـن الوطنيـ      تطـوير الناشئة يف القطاع األمين وبـشأن       

بني احلكومة واجملتمـع الـدويل بـصدد آليـة التنـسيق الـيت سـتحل حمـل اللجنـة األمنيـة املـشتركة،                        
املة التقنية التابعة هلا عقد االجتماعات بانتظام والنهوض باألعمـال اسـتنادا            واصلت األفرقة الع  

  .إىل خطة تنفيذ اخلطة الوطنية إلرساء األمن واالستقرار
وواصلت األمم املتحدة دعم أنشطة قوة الشرطة الصومالية، مبا يف ذلك صـياغة خطـة                 - ٢٨

لــصومال شــراء املعــدات واألثــاث  ويــسر مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي ل.تنميــة اســتراتيجية
 سـائقا يف قـوة الـشرطة        ٣٨لعشرة مراكز للشرطة يف مقديشو وملقر الشرطة ووفر التـدريب لــ             

وواصــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي دفــع . الــصومالية ومخــس مــديرين ألســاطيل املركبــات
وا وغـاملودوغ،   يف قوة الشرطة الصومالية يعملون يف مقديـشو وبايـد     ا ضابط ٥ ٣٨٨رواتب لـ   

 ضــابطا ٤ ٤٦٣وســجل مــا جممــوع  . كمجاملــة مــن حكومــة اليابــان ومــن االحتــاد األورويب  
صفوف قوة الشرطة الصومالية يف مقديشو باستخدام نظام التـسجيل باالسـتدالل احليـوي،               يف

ــمة   ــسجيل يف العاصـ ــتكمال التـ ــوماليالند”ويف . ومت اسـ ــرج “صـ ــدا  ٣٦٢، ختـ ــرطيا جديـ  شـ
  . شرطية١٥٠ريب الشرطة يف مانديرا وجيري تدأكادميية تدريب  من
ــصومال       - ٢٩ ــسياسي لل ــم املتحــدة ال ــب األم ــع وواصــل مكت ــة   ، م ــة الدولي ــة البحري املنظم

 تقـدمي الـدعم للحكومـة لوضـع اسـتراتيجية           ،ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة       
 وفقـا للخطـة الوطنيـة إلرسـاء         حبرية وطنية وبرنامج لتعزيز القدرة علـى إنفـاذ القـانون البحـري            

ويــشمل الربنــامج إجيـاد حــرس جديــد للــسواحل كجـزء مــن قــوات األمــن   . األمـن واالســتقرار 
، بناء على برنامج مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مع حـرس الـسواحل               ةالوطني

املتعــددي وبغيــة حتــسني تنــسيق خمتلــف جهــود األمــم املتحــدة والــشركاء   . “صــوماليالند”يف 
األطراف لبناء القدرات، أنشئ الفريـق العامـل لألمـن البحـري ومكافحـة القرصـنة حتـت قيـادة           

  .السياسي للصومال مكتب األمم املتحدة
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ديــسمرب، قامــت أفرقــة قــوة / كــانون األول٣١أغــسطس إىل / آب١٥ويف الفتــرة مــن   - ٣٠
ريبها مـن دائـرة األمـم املتحـدة         الشرطة الصومالية للتخلص من الذخائر املتفجرة، اليت تلقت تد        

ــأمني     ــد وت ــام، بتحدي ــة باأللغ ــة  ١٥لإلجــراءات املتعلق ــزة املتفجــرة املرجتل ــن األجه ــع ، م  وجبم
ــها     ٢٢٥ ــتخلص من ــذخائر غــري املنفجــرة أو ال ــة مــن ال ــدوا ،قطع ــشو وباي وشــرعت .  يف مقدي

. سـبتمرب /يف أيلـول األفرقة أيضا يف تطهري منطقة املعارك يف امليناء البحـري اجلديـد يف مقديـشو             
وشرعت دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغـام يف تـدريب فـرقتني إضـافيتني تـابعتني لقـوة الـشرطة                   

ــشو يف        ــاي يف مقديـ ــة بـ ــن منطقـ ــرة مـ ــذخائر املتفجـ ــن الـ ــتخلص مـ ــصومالية للـ ــشرين ١الـ  تـ
  . للتهديدات يف بايدوا وما حوهلاأكتوبر هبدف نشر قدرة صومالية للتصدي/األول

  
مكتــب األمــم املتحــدة (دعم اللوجــسيت لبعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال  الــ  -دال   

  )لدعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال
إثـر االنتـهاء مـن نـشر الوحـدة          )  فـردا  ١٧ ٧٣١( البعثة كامل قوامها املأذون به       تبلغ  - ٣١

ــاين  ــشرين الث ــة يف ت ــوفمرب/اجليبوتي ــشرطة ا   . ن ــشرت وحــدتان مــن وحــدات ال ــد انت ــشوق كلة مل
أكتوبر على التـوايل، بينمـا بـدأت وحـدة          /سبتمرب وتشرين األول  /أوغندا ونيجرييا يف أيلول    من

ومكنـت زيـادة عـدد    . ٢سرياليون تنتشر لتحل حمل كتيبـة مماثلـة احلجـم مـن كينيـا يف القطـاع           
حنـاء  مـن توسـيع منطقـة عملياهتـا يف مجيـع أ      يف الـصومال    األفراد النظاميني بعثة االحتاد األفريقي      

ــسية         ــدن االســتراتيجية الرئي ــن امل ــد م ــى العدي ــسيطرة عل ــن ال ــصومال، وم ــوب ووســط ال  ،جن
  .٢القطاع  وكيسمايو يف ١ذلك مركا وبلد يف القطاع  يف مبا
ــات مــشكلة لوجــستية      - ٣٢ ــة العملي ــساع منطق ــداد  ،وكــان ات .  إذ مت إرهــاق خطــوط اإلم

ــم املتحــدة لــ       ــب األم ــن خــالل مكت ــم املتحــدة، م ــي   دعموواصــلت األم ــة االحتــاد األفريق  بعث
الــصومال، تــدريب وجتهيــز قــدرات النقــل واإلرســال والقــدرات اهلندســية للبعثــة مــن أجــل   يف

بيد أن املشكلة زادت تفاقما بسبب سوء اهلياكل األساسية، واألحـوال           . مواجهة هذه املشكلة  
  .اجلوية، واستمرار نشاط حركة الشباب، بني مقديشو وبايدوا وبلدوين

نــشر مــضاعفات القــوة، ال ســيما األصــول اجلويــة   للبعثــة لعمليــات ايتــوخى مفهــوم و  - ٣٣
ويف حني أن االحتاد األفريقي مل يرسل حـىت اآلن الطـائرات            . والبحرية، من أجل تعزيز الفعالية    
عمـوديتني  ، أرسـلت األمـم املتحـدة طـائرتني          )٢٠١٢ (٢٠٣٦العمودية املـأذون هبـا يف القـرار         

ونظـرا  . ني وتقـدمي الـدعم اللوجـسيت يف إطـار جمموعـة عناصـر دعـم البعثـة               لتأمني إجالء املـصاب   
مهة بقــوات لتزايــد رقعــة األراضــي الــيت يــتعني أن تغطيهــا القــوات، يلــزم أن تقــدم البلــدان املــسا

  . على جناح السرعةقدرات إضافية
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ر  موظفــا مــدنيا تابعــا للبعثــة يف مقديــشو، يف انتظــا١٧وواصــلت األمــم املتحــدة دعــم   - ٣٤
بنشرهم علـى أسـاس     ) ٢٠١٢( ٢٠٧٣ موظفا مدنيا إضافيا أذن قرار جملس األمن         ٥٠إرسال  

وتعتـــزم بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي  .مؤقـــت يف املنـــاطق املـــستعادة مـــؤخرا مـــن حركـــة الـــشباب
ويبحـث مكتـب األمـم      .  يف املـستقبل القريـب     الصومال نشر هؤالء األفـراد يف مقـر القطـاع          يف

ــة اال   ــدعم بعثـ ــدة لـ ــي  املتحـ ــاد األفريقـ ــصومال حتـ ــافيني   خيف الـ ــوظفني اإلضـ ــم املـ ــارات دعـ يـ
ــدوين، األمــر الــذي سيــشكل حتــديا    يف ــدوا وبل ــاء مراكــز دائمــة   كيــسمايو وباي ــتم بن  إىل أن ي
  .االت، وكافة مرافق الدعم العامةالقطاعات توفر املكاتب، وأماكن اإلقامة، واالتص يف
س لـ ت ومرافق الدعم الـذي قـضى بـه جم         توفري نطاق خدما  مكتب دعم البعثة    وواصل    - ٣٥

وأمـن املكتـب الـدعم الطـيب،        . ومت إجناز املرحلة الثانية من بناء املقر الـدائم للبعثـة          . األمن للبعثة 
 موظفـا   ١٢٨ رحلة جويـة لإلجـالء الطـيب والنقـل واإلعـادة إىل الـوطن مشلـت                  ٧٩مبا يف ذلك    

فــراد البعثــة أولويــة،   ب أوظــل تــدري . ديــسمرب / كــانون األول١٧مــن مــوظفي البعثــة حــىت    
 فـردا خـالل     ٨٩٢ومت تـدريب    . التركيز على تدريب ما قبل النشر والتدريب داخـل البعثـة           مع

تعمــل بوقــود الــديزل ومواقــد ووفــر املكتــب أيــضا مطــابخ مقطــورة . الفتــرة املــشمولة بــالتقرير
لتـدريب علـى    وواصـلت األمـم املتحـدة تـوفري ا        . يتقللت كثريا من استخدام البعثة للفحـم النبـا        

التخلص من الذخائر املتفجـرة، ومتكنـت أفرقـة البعثـة للـتخلص مـن الـذخائر املتفجـرة، خـالل                     
 من األجهـزة املتفجـرة   ١٧خائر املتفجرة و ذ من ال٢ ٣٩٩الفترة املشمولة بالتقرير، من تدمري   

ذا ن هـ  ني مـ  ت ناقلـة أفـراد مـصفحة لـشرطة البعثـة ونـاقل            ٢٤ملكتب أيـضا بتـسليم      اوقام  . املرجتلة
  .النوع لقوة الشرطة الصومالية

ــوة حراســة     - ٣٦ ــة’’ويف أعقــاب اإلعــالن عــن ق ــدي، تعهــدت األمــم  ٣٠٠مــن ‘‘ مؤقت  جن
ــة   ــدات الالزم ــوفري املع ــسابق   . املتحــدة بت ــدم يف ال ــراد  ١٢وكــان املكتــب ق ــة مــصفحة لألف  ناقل

لألفــراد ية إضــاف ناقلــة مــصفحة ١٤وأمــن . اســتخدمت ملهــام أخــرى نظــرا للمتطلبــات التــشغيلية
 وقد يصبح من الالزم اسـتعراض قـوام قـوة احلـرس ومفهومهـا             . قريباتوقع أن تصل إىل مقديشو      ي

  .ودعمها نظرا لتوقع نشر األفراد املدنيني لبعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة خارج مقديشو
  

  حقوق اإلنسان وسيادة القانون  - هاء  
وخـالل الفتـرة املـشمولة      . ق اإلنـسان يف البلـد     واصلت األمم املتحدة رصد حالة حقو       - ٣٧

وتواصـل  .  إصابة يف صفوف املدنيني نامجـة عـن أجهـزة متفجـرة مرجتلـة       ١٥٧بالتقرير، كانت   
أكتــوبر، / تــشرين األول٢٤ويف . اســتهداف الــصحفيني إذ قتــل مــا جمموعــه عــشرة صــحفيني  

إلجـراء  سياسي الـدعم    وعرض على املكتـب الـ     االعتداءات  أصدر ممثلي اخلاص بيانا يدين هذه       
  .حتقيقاته الكاملة
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كمــا أســفرت العمليــات العــسكرية مــن جانــب قــوات التحــالف يف جنــوب ووســط      - ٣٨
واختــاذ التــدابري التعقــب الــصومال عــن خــسائر يف صــفوف املــدنيني، مــا يــربز اســتمرار أمهيــة    

ثـة وقـوات    الالزمة للتخفيف من اخلسائر يف صفوف املدنيني اليت تـنجم عـن أعمـال قـوات البع                
وبدأت األمم املتحدة إجراء مشاورات مع الكيانات املـستفيدة بـشأن تنفيـذ سياسـة               . التحالف

بذل العناية الواجبة ملراعاة حقوق اإلنسان الـيت تـسترشد هبـا األمـم املتحـدة يف دعـم األطـراف                
  .الفاعلة املسلحة غري التابعة لألمم املتحدة

ففــي  . جــاز التعــسفية أحــد الــشواغل الرئيــسية    وال تــزال عمليــات االعتقــال واالحت    - ٣٩
األجهزة األمنية للقـراءة اآلليـة إىل اعتقـاالت         ى استخدام   مقديشو واملناطق املستعادة حديثا، أد    

 بــشأن مقــاالتــه كتابصــحفيا لينــاير، احتجــزت الــشرطة الــصومالية / كــانون الثــاينويف. مجاعيــة
علـى   أفـادت أهنـا تعرضـت لالغتـصاب          مرأةااالغتصاب يف خميمات املشردين داخليا، وكذلك       

انتقـادات قـرار إرجـاء      أدت  بونتالنـد،   ويف  .  الصومالية ةلقوات األمن الوطني  تابعني  أفراد  أيدي  
  .ةتعسفيت االنتخابات الرئاسية إىل اعتقاال

األمـم  مكتـب     مـسؤولون مـن    فقـد قـام   . واصلت األمم املتحدة رصد حالة احملتجزين     و  - ٤٠
 احلـصول علـى توضـيحات       اوطلبـ مصلح  خيم  ملواليونيسيف بزيارة   ال  للصوماملتحدة السياسي   

نظـام العدالـة    وظـل بنـاء القـدرات يف        . احملتجـزين فيـه   لمقاتلني السابقني   لبشأن الوضع القانوين    
ففي بونتالند، أقام مكتب األمـم املتحـدة املعـين          . العسكرية واملدنية من أولويات األمم املتحدة     

ــدرة   ــة ق ــدة     باملخــدرات واجلرمي ــة جدي ــدة يف ســجن بوساســو إىل جانــب أكادميي  واســعة جدي
أجـرى مكتـب األمـم      و. للسجون، ومقر هليئة السجون ومبىن جديد لوزارة العـدل يف غـاروي           

ــسياسي   ــائي    املتحــدة ال ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــع  وبرن ــصاالت م ــسكرية   ات ــة الع ــام العدال نظ
القيـود  ناقـشة   ملاد القـوات املـسلحة و     أفريف صفوف   زيادة املساءلة   لجنوب ووسط الصومال     يف

رئـــيس أحــال  ســـبتمرب، /يف أيلــول و. دنينيمــا خيـــص املــ  الواليــة القـــضائية العــسكرية في  علــى  
 مـدنيا   ٢٣  علـى  احملكمـة العـسكرية   فيهـا    إىل احملكمة الدستورية قضية حكمت       “صوماليالند”

  .باإلعدام أو بالسجن مدى احلياة
 مقــدو. تــدريب العــاملني يف املهــن القانونيــة لالــدعم  تقــدميوواصــل الربنــامج اإلمنــائي    - ٤١
ــ ـــ دعم ال ــا ل٢٢ل ــة     مكتب ــساعدة القانوني ــدمت امل ــة، ق ـــ لمــساعدة القانوني  شخــصا، ٣ ٠٦٥ل
جرى توسيع نظم إدارة القـضايا يف حمـاكم         و.  امرأة ١ ٢٤٤ وداخليا،  ا  مشرد ٨٧٣بينهم   من

. القـضايا املتراكمـة  الـتخلص مـن   احملاكمـات و فـضى إىل تـسريع وتـرية    غاروي وهرجيسة، مما أ   
 وبونتالنـــد “صـــوماليالند”يف مـــدونات قواعـــد الـــسلوك للمـــوظفني القـــضائيني   اعتمـــاد ومت
  .تعيني مفتشني قضائيني متو
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  العنف اجلنسي واجلنساين    
ــام بــشكل    ةمــا زال انعــدام إمكانيــ   - ٤٢ ــق القي  الوصــول إىل جنــوب ووســط الــصومال يعي

مقديـــشو واملنـــاطق احمليطـــة هبـــا،  ويف .  وتقـــدمي اخلـــدماتمنـــهجي بـــالتحقق مـــن املعلومـــات 
ســبتمرب وهنايــة تــشرين  / حالــة اغتــصاب خــالل الفتــرة بــني أيلــول  ٨٠٠تــسجيل أكثــر مــن   مت

وأدى االجتاه املتزايد املتمثل يف قيام الناجيات بالتماس اخلـدمات إىل زيـادة عـدد        . نوفمرب/الثاين
وينتمـي اجلنـاة    .  النـساء والفتيـات املـشردات داخليـا        وغالبية الناجيات هن من   . احلاالت املوثقة 

ويف معظـم   . ون يرتدون الزي الرمسـي    حإىل طائفة واسعة من اخللفيات، ومن بينهم رجال مسل        
 هــؤالء اجلنــاة جبماعــة أمنيــة  احلــاالت، مل تــتمكن الناجيــات مــن التعــرف علــى اجلنــاة أو ربــط  

ــا مــ     أو/و ــذلك خوف ــات ب ــها أو مل تكــّن راغب ــاممــسلحة بعين ، ٢٠١٢وخــالل عــام  . ن االنتق
ورأت األمــم املتحــدة . االغتــصاب دعــوى مرفوعــة بتهمــة  ١٣نظــرت احملكمــة العــسكرية يف  

  .زم تدخال عاجال من جانب احلكومةهذه الظاهرة تستل أن
  

  محاية الطفل    
ديـــسمرب اإلبـــالغ  /أغـــسطس حـــىت هنايـــة كـــانون األول   /شـــهدت الفتـــرة مـــن آب    - ٤٣
ــا ــه  عم ــه١ ٥٠٩جمموع ــل  ١٠٠: اكات انت ــة قت ــىت، و ٨٤( حال ــاة١٦ ف ــة ١٩٢، و ) فت  حال

 حالـة  ٨٦؛ و ) فتـاة ١١ فـىت، و  ٥٦٤( حالـة جتنيـد   ٥٧٥؛ و ) فتـاة ٥٧ فـىت، و     ١٣٨(تشويه  
 فـــىت، ٤٨٩( حالـــة خطـــف ٥٢٨؛ و ) فتـــاة٨٥فـــىت واحـــد، و (عنـــف جنـــسي واغتـــصاب 

ــاة ٣٩ و ــشفى؛ و     )فت ــى مست ــا عل ــدارس؛ وهجوم ــى امل ــاً عل ــة عــشر هجوم ــة ١١ ؛ وثالث  حال
ويف حــني واصــلت حركــة الــشباب ارتكــاب العــدد . فيهــا وصــول املــساعدات اإلنــسانية أعيــَق

ــد مــن حــاالت العنــف اجلنــسي ُيعــزى إىل قــوات األمــن        ــإن العدي ــهاكات، ف األكــرب مــن االنت
ــة ــا  الوطني ــصومالية وحلفائه ــصومال     . ال ــوب ووســط ال ــن جن ــغ عــن معظــم احلــوادث م . وأُبل

ا بـشأن محايـة األطفـال       رتبطـة هبـ   ة الـشباب واجلماعـات املـسلحة امل       كـ يكن التعاون مـع حر     ومل
وكررت احلكومة اجلديدة التزامهـا خبطـط العمـل املوقعـة     . ممكنا خالل الفترة املشمولة بالتقرير    

  .٢٠١٢يف عام 
مع احلكومة وبعثة االحتاد األفريقـي     ) اليونيسيف(وعملت منظمة األمم املتحدة للطفولة        - ٤٤

ــصومال مــ  ــال   يف ال ــسريح احملــاربني األطف ــى  . ن أجــل وضــع إجــراءات لت ــة عل ووافقــت احلكوم
أكتـوبر ومت تـسريح اجملموعـة األوىل مـن املقـاتلني            /اإلجراءات التشغيلية املوحدة يف تشرين األول     

. نـوفمرب /وتـسليمهم لليونيـسيف يف أوائـل تـشرين الثـاين        ) سـبعة فتيـان   (املرتبطني حبركة الـشباب     
  . حاليا لربنامج للتأهيل وإعادة اإلدماج تدعمه اليونيسيفوخيضع هؤالء األطفال
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  احلالة اإلنسانية  -واو   
واصلت األمم املتحدة رصد حالة الطـوارئ اإلنـسانية املعقـدة يف الـصومال والتـصدي                - ٤٥
 مليـون   ٢,١ ماليـني، هنـاك      ٣,٨ومن بني الصوماليني احملتاجني للمـساعدة البـالغ عـددهم           . هلا

ــاهتم، يف حــني أن ال   يف حاجــة إىل ا ــاذ حي ــة إلنق ــة الالزم ــالغ   ملعون ــدد املتبقــي الب ــون ١,٧ع  ميل
وما زالت معدالت الوفيـات وسـوء       . يتعرض جمددا لألزمات إذا مل يستمر دعم سبل عيشه         قد

ــة احلــ       ــدالت ســوء التغذي ــة، حيــث تتجــاوز مع ــة مرتفع ــسبة  التغذي  يف املائــة ٢٠ادة عمومــا ن
غري أن األرقام احلديثة تشري إىل أن حالة األمن الغـذائي           . لأجزاء من جنوب ومشال الصوما     يف

شهدت حتسنا مـع اخنفـاض نـسبة الـسكان الـذين حيتـاجون إىل مـساعدة إلنقـاذ حيـاهتم بنـسبة                       
وُتعـزى التحـسينات بـشكل رئيـسي إىل     . مقارنة بالفترة املشمولة بـالتقرير الـسابق   يف املائة    ١٦

ائيــة بعــد موســم احلــصاد الرئيــسي     ملخزونــات الغذالتــدخالت اإلنــسانية املــستمرة وحتــسن ا   
  .يونيه/حزيران يف
وقبـل االسـتيالء    . وما زال النـزاع يف جنوب الصومال يؤدي إىل حاالت مـن التـشريد              - ٤٦

.  شخص إىل بلدات جماورة داخل الـصومال       ١٥ ٠٠٠العسكري على كيسمايو، فّر أكثر من       
ــضانات  ــةوأدت الفيـــ ـــ املفاجئـــ ــضا إىل حــ ــة أيـــ ــشريد مؤقـــــت يف ب املومسيـــ ــاالت تـــ دوين لـــ

ويضم الـصومال   . أكتوبر/سبتمرب وتشرين األول  /وبونتالند يف شهري أيلول   “ صوماليالند” و
.  مليون من املشردين داخليا، وهناك مليـون الجـئ صـومايل يف البلـدان اجملـاورة                ١,١أكثر من   

دة أكثـر   ديـسمرب قـد شـهدت عـو       /أغسطس وكـانون األول   /وعلى الرغم من أن الفترة بني آب      
 األصلية، ومعظمها يف منطقيت باي وشـبيلي        ا من أسر املشردين داخليا إىل مناطقه      ١ ٠٠٠من  

  .وما بعمليات عودة آمنة ومستدامةالسفلى، فإن الظروف يف مناطق املنشأ ال تسمح عم
ــصومال، متكــن        - ٤٧ ــاطق الــيت ميكــن الوصــول إليهــا يف جنــوب ووســط ال ــادة املن ومــع زي

 وهـودور وأفمـادو     ااملساعدة اإلنـسانية مـن تـوفري املـساعدة يف بايـدوا ومركـ             الشركاء يف جمال    
ونفـــذت اليونيـــسيف ومنظمـــة الـــصحة العامليـــة وشـــركاؤمها مـــن املنظمـــات        . وكيـــسمايو

احلكوميـة محـالت صـحية ومحـالت حتـصني اسـتفاد منـها أكثـر مـن مليـون طفـل يف مجيـع                          غري
ات الـيت فُتحـت سـبل الوصـول إليهـا حــديثا،      أحنـاء الـصومال، أُعطيـت األولويـة فيهـا للمقاطعـ      

يف ذلك كيسمايو حيث كانت قد نفذت محالت حتصني ضـد شـلل األطفـال للمـرة األوىل                   مبا
وأنـشأت منظمـة    . نـوفمرب / طفل يف تشرين الثاين    ١٧ ٠٠٠، فقامت بتحصني    ٢٠٠٩منذ عام   

اسـتئناف الـربامج    كمـا مت أيـضا      . الصحة العاملية مرافق صحية جديدة وعـززت املرافـق القائمـة          
وسـاعد  .  طفل يف املناطق الـيت أمكـن الوصـول إليهـا حـديثا             ٩٠ ٠٠٠التعليمية اليت استهدفت    
 مليـون شـخص يف مجيـع أحنـاء البلـد، كمـا أجـرى، بعـد اسـتعادة                    ١,٥برنامج األغذية العـاملي     
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ث إمكانية الوصول إىل كيسمايو، تقييمـا سـريعا لألمـن الغـذائي هـو األول مـن نوعـه منـذ ثـال             
 يف املائة من األسر املعيشية يف كيسمايو تعـاين مـن انعـدام        ٥٠وأظهر التقييم أن قرابة     . سنوات

.  يف املائــة تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذائي بدرجــة متوســطة ٣٨األمــن الغــذائي، يف حــني أن 
واســتنادا إىل هــذه النتــائج، بــوِدر إىل تنفيــذ بــرامج شــبكات أمــان لتقــدمي الوجبــات الطازجــة     

وقامــت . رامج التغذيــة التكميليــة، أُعطيــت فيهــا األولويــة ملنــاطق وفئــات األقليــات الــضعيفةوبــ
 املـــزارعني يف مـــنطقيت بـــاي   منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة بتحـــصني املاشـــية ووزعـــت علـــى      

  كمـــا اســـتفاد مـــن أنـــشطة التوعيـــة مبخـــاطر األلغـــام أكثـــر . أمســـدة وبـــذورا حمـــسنة وشـــبيلي
ب ووسط الصومال، ممـا أسـهم يف هتيئـة بيئـة أكثـر أمانـا        شخص يف أحناء جنو١٢٧ ٠٠٠من  

  .لألطفال وألنشطة كسب الرزق
ورغــم أوجــه التحــسن هــذه، ال يــزال تقــدمي املــساعدة يواجــه حتــديات بــسبب انعــدام    - ٤٨

األمـن وعـدم تـوافر اجلهـات احلكوميـة الــيت ميكـن التـشاور معهـا حيـث أن اإلدارات اإلقليميــة          
ــد الوضــع، وكــذ   ال ــزال قي ــسبب ت ــا حركــة    تكتيكــاتلك ب ــيت تتبعه ــاظرة ال  احلــرب غــري املتن

ــشباب ــم املتحــدة يف   . ال ــوظفي األم ــل أحــد م ــزال  / آبوأظهــر قت ــصومال ال ت أغــسطس أن ال
.  مقتل تسعة عاملني يف جمـال األنـشطة اإلنـسانية          ٢٠١٢، إذ شهد عام     العملأخطر بيئات    من
ال اإلنـساين وتوسـيع نطاقـه ملـساعدة مجيـع      تزال أولوية األمـم املتحـدة تتمثـل يف محايـة اجملـ            وال

 املعمـول    واالسـتقالل  ملبدأي احلياد الفئات الضعيفة يف سائر أحناء البلد، حسب احلاجة، ووفقا          
  .هبما يف اجملال اإلنساين

ــرة األوىل  - ٤٩ ــالث ســنوات     ،وللم ــدهتا ث ــساين اســتراتيجية م ــشركاء يف اجملــال اإلن ــق ال   أطل
وهتــدف عمليــة النــداء املوحــد للفتــرة  . لــيت طــال أمــدها يف البلــد للتــصدي لألزمــة االــصومال يف

ــز    ٢٠١٥-٢٠١٣ ــة إىل تعزي ــادرات الرامي ــربط بــني املــساعدة إلنقــاذ األرواح واملب ــة ال  إىل كفال
وشـهد ختطـيط العمليـات مـن أجـل          .  الـصدمات  حتمـل سبل الزرق وقدرة اجملتمعات احمللية علـى        

منظمة األغذيـة   (حيث قامت الوكاالت املعنية الرئيسية       تقدما سريعا،    التحملتعزيز القدرة على    
مبواءمــة براجمهــا وعملياهتــا يف دولــو وبــوراو ) والزراعــة، واليونيــسيف، وبرنــامج األغذيــة العــاملي

يضا يف بوساسو القريبـة     أوأوديويين وإسكوشوبان، ومن احملتمل أن تنفَّذ هذه الربامج والعمليات          
املبلغ املطلـوب للـسنة األوىل مـن عمليـة النـداء املوحـد والبـالغ            وسيستخدم  . من املناطق احلضرية  

 هـذا   وسـيتيح .  ماليـني صـومايل    ٣,٨ مليون دوالر لتمويل املشاريع اليت تلـيب احتياجـات           ١,٣٣
املبلغ للمنظمات اإلنسانية توسيع نطـاق وجودهـا يف الـصومال وزيـادة براجمهـا وتعزيـز عمليـات             

د األهــداف االســتراتيجية لعمليــة النــداء املوحــد يف تعزيــز  ويتمثــل أحــ. الرصــد الــيت تــضطلع هبــا
قــدرات املنظمــات غــري احلكوميــة واجملتمعــات احملليــة املتــضررة والــسلطات علــى الــصعيد احمللــي   
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واإلقليمي والوطين وزيادة التنسيق فيما بينـها، وذلـك مـن أجـل منـع نـشوء املخـاطر والتخفيـف                     
  .فعال الطوارئ والتصدي هلا على حنومن آثارها وتنفيذ أنشطة التأهب حلاالت 

  
  االقتصادي والتنمية - اإلنعاش االجتماعي  -زاي   

ني العام واخلـاص وكـذلك االفتقـار إىل         ال يزال اخنفاض مستويات القدرات يف القطاع        - ٥٠
وواصـلت األمـم    . األطر التنظيمية القابلة لإلنفاذ يقّيدان حتقيـق االنتعـاش والتنميـة يف الـصومال             

املتحدة العمل مع النظراء احلكوميني والشركاء من قبيل البنك الدويل واجلهـات املاحنـة الثنائيـة                
  .ياجات يفوق االستجابة احلاليةمن أجل دعم تنمية القدرات، غري أن حجم االحت

مـن أجـل   “ صـوماليالند ” وعملت األمم املتحدة مع الوزارات املختصة يف بونتالند و        - ٥١
تعزيز قدراهتا املؤسسية على استخدام البيئة واملوارد الطبيعية على حنو مستدام ومنصف يراعـي              

اؤها خططـا اسـتراتيجية   ووضعت األمم املتحدة وشـرك . االعتبارات اجلنسانية وظروف النـزاع   
وقامـت،  . للتعليم وشجعت على ختصيص مزيد مـن األمـوال احلكوميـة للخـدمات االجتماعيـة       
ركـز علـى    تمن أجل دعم حتسني التغذيـة، بإنـشاء وحـدة مبتكـرة للتعلـيم والتـدريب والتطـوير                   

  .كفالة حصول الشركاء على املهارات الالزمة لتنفيذ برامج جيدة النوعية
لفترة املشمولة بالتقرير، دعمت األمم املتحـدة الـسلطات الـصومالية للحـصول             وخالل ا   - ٥٢

وقامت األمـم املتحـدة، إىل   . على ما حتتاجه من بيانات جيدة النوعية من أجل التخطيط والتنمية         
جانــب احلكومــة، بوضــع إطــار لرصــد التقــدم احملــرز يف جمــال احلــد مــن الفقــر وتنفيــذ األهــداف   

خلطــط اإلمنائيــة الــسنوية يف مجيــع أحنــاء جنــوب ووســط الــصومال وبونتالنــد   اإلمنائيــة لأللفيــة وا
تقريــر التنميــة البــشرية   ســبتمرب، أصــدرت األمــم املتحــدة    / أيلــول٢٨ويف . “صــوماليالند” و
ويظهـر التقريـر إىل     .  املتعلق بتمكني الشباب من أجـل الـسالم والتنميـة          ٢٠١٢لعام  الصومال   يف

  .ويا أمام التصدي ألوجه االستبعاد املتعددة اليت يواجهها الشبابأي مدى أصبح النـزاع عائقا ق
وازاة عملها املتعلق بتنميـة القـدرات، تقـدمي الـدعم مـن أجـل              مبوتواصل األمم املتحدة،      - ٥٣

ــل         ــن خــالل اســتراتيجية تأهي ــال م ــى ســبيل املث ــشكل مباشــر، عل ــوفري اخلــدمات األساســية ب ت
ل برنـامج واسـع النطـاق لتغذيـة الرضـع واألطفـال قـائمٍ              إمدادات امليـاه االسـتراتيجية ومـن خـال        

وعلى مستوى اجملتمع احمللي، قامـت األمـم املتحـدة، مـن خـالل           . على اجملتمع احمللي يف مقديشو    
ــى     ــدرة عل ــز الق ــشتركة لتعزي ــة   التحمــلاســتراتيجيتها امل ــصادية واإلمنائي ــادرات االقت ــدعم املب ، ب
أوجـه  مواجهـة   الـصدمات و حتمـل ز القـدرة علـى   واملتعلقة بـسبل كـسب الـرزق مـن أجـل تعزيـ            

الضعف املرتبط مبواسم معينة، وإعادة بناء األمن الغذائي لألسر املعيشية، ومحاية األسر املعيـشية              
وقدمت األمم املتحدة الدعم لتحسني إنتاجية صغار املزارعني مـن خـالل نقـل    . وحتسني أصوهلا 

جديــدة، وإصــالح اهلياكــل األساســية الــيت  املعــارف واملهــارات هلــم، وتعــريفهم علــى معــدات   
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وعملت أيضا على حتـسني اسـتدامة صـيد األمسـاك يف الـصومال عـن طريـق                  . يستخدموهنا للري 
ودعمــت منظمــة العمــل الدوليــة صــياغة  . زيــادة جــودة األمســاك واملنتجــات الــسمكية وقيمتــها 
  .اخلاص  ذلك القطاعدين، مبا يفاستراتيجيات للعمالة ليتم التشاور بشأهنا مع اجملتمع امل

نتـــاج ، وضـــعت األمـــم املتحـــدة برناجمـــا مـــشتركا بـــشأن اإل٢٠١٢ويف أواخـــر عـــام   - ٥٤
) ٢٠١٢ (٢٠٣٦ وتوفري سبل عيش بديلة اسـتجابة لقـرار جملـس األمـن           النبايت املستدام للفحم 

ــسيني يف امل     ــصلحة الرئي ــة أصــحاب امل ــذي يهــدف إىل تعبئ ــدرات املؤســسية    ال ــاء الق ــة وبن نطق
، وهتيئـة بيئـة      النبايت ع أحناء الصومال يف جمال الرصد واإلنفاذ الفعالني حلظر جتارة الفحم          مجي يف

. مؤاتيــة لوضــع سياســات عامــة لتعزيــز أمــن الطاقــة والتــشجيع علــى منتجــات التــصدير البديلــة 
وستقوم األمم املتحدة أيـضا بـدعم تطـوير مـوارد الطاقـة البديلـة وتيـسري االنتقـال إىل خيـارات           

  . النبايت من إنتاج الفحمرحباالرزق املستدامة واملوثوقة واألكثر أسباب 
  

  قل مقر األمم املتحدة يف الصومالن  -حاء   
دويل  فـرد    ١ ١٠٠يبلغ متوسط قوام األمـم املتحـدة املتواجـد يوميـا يف الـصومال حنـو                   - ٥٥

وي ، وبوساســو، وغــار“صــوماليالند”يتركــزون يف احملــاور اخلمــسة يف هرجيــسة يف  ووطــين 
وواصــل الــشركاء يف اجملــال اإلنــساين زيــادة     . يو يف بونتالنــد، وأيــضا يف مقديــشو  ســوغالكا

ويتركـــز العـــدد األكـــرب . والوســـطىوجـــودهم داخـــل البلـــد، وال ســـيما يف املنـــاطق اجلنوبيـــة 
موظفي األمـم املتحـدة يف هرجيـسة الـيت تـضم حنـو ثلـث املـوظفني الـدوليني يف الـصومال،                        من

ومن أصل األفـراد البـالغ      . يف املائة من املوظفني املعينني على الصعيد الوطين        ٥٠إضافة إىل حنو    
 كــــانون ٣١ فــــرداً، قــــام مكتــــب األمــــم املتحــــدة الــــسياسي للــــصومال، يف ٩٩جممــــوعهم 

 فردا من املـوظفني الـوطنيني والـدوليني داخـل الـصومال مبـا يف ذلـك                 ٤٢ديسمرب، بنشر   /األول
ــة  ــوظفنيأربع ــم امل  م ــن مفوضــية األم ــسان،   م ــوق اإلن ــايل  تحــدة حلق ــى النحــو الت ــوا عل :  توزع
وال يــزال احلــد األقــصى للمــوظفني .  يف غــاروي١٣  يف هرجيــسة، و١٣مقديــشو، و  يف ١٦

، ويبلــغ متوسـط عــدد املـوظفني الــدوليني املتواجــدين   ني مــوظف١١٠الـدوليني يف مقديــشو هـو   
. هم بــصورة دائمــة يف العاصــمةنــيف املائــة مت تعيي ٧٠ موظفــا دوليــا، مــن بينــهم حنــو ٨٤يوميــا 
. ديسمرب، انتقـل املـدير القطـري للربنـامج اإلمنـائي رمسيـا إىل مقديـشو               /أوائل كانون األول   ويف

املتعلقــة باأللغــام وموظــف دويل  وأوفــد أربعــة مــوظفني مــن دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات   
  . إىل بايدواحدة املتألمم التابعة لألمانة العامة لشؤون السالمة واألمنإدارة  من
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  التنسيق  -بعا را  
  تنسيق اجلهود الدولية  -ألف   

 لالخنـراط يف مـساعدة       املشاركة يف اخلطة اجلديـدة     ةكوماحلأكد الرئيس حممود اعتزام       - ٥٦
 واحلكومـة   الـدول الـسبع اهلـشة      أثناء االجتماعات بني إميليا برييز، رئيسة جمموعة         الدول اهلشة 

ــدت يف    ــيت ُعق ــصومالية ال ــسمرب/ كــانون األول٢٠ال ــرار، اســتمرت    . دي ــذا الق ــل اختــاذ ه وقب
 برعاية اللجنة التنفيذيـة املعنيـة بتنـسيق الـدعم الـدويل املقـدم للـصوماليني الـيت تـضم              ،املناقشات

األمم املتحدة والبنك الدويل واجلهات املاحنة واملنظمـات غـري احلكوميـة، بـشأن كيفيـة تبـسيط                  
  .ة املعونة املقدمة من اجملتمع الدويلوتعزيز التنسيق الدويل وفعالي

 وكـذلك   ،ومن أجل االستجابة لطلب الـسلطات الـصومالية بتحـسني التنـسيق الـدويل               - ٥٧
تعزيــز إمــساك الــصومال بزمــام أمــوره يف عمليــة صــنع القــرار، واصــل مكتــب األمــم املتحــدة     

ة لفريـــق ذيـــالـــسياسي للـــصومال وشـــركاؤه اإلقليميـــون والـــدوليون اســـتعراض الطرائـــق التنفي
  .االتصال الدويل للصومال

  
  التعاون فيما بني اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة    

بعثـة  /واصل ممثلي اخلاص العمل عن كثب مـع الـشركاء اإلقليمـيني واالحتـاد األفريقـي                 - ٥٨
وباإلضــافة إىل عقــد . وليــة املعنيــة بالتنميــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال واهليئــة احلكوميــة الد 

ني املــشمولتني بالترتيبــات الثالثيــة، اضــطلع ببعثــات منتظمــة إىل تاجتماعـات مــع ممثلــي املؤســس 
عواصــم املنطقــة إلجــراء مــشاورات رفيعــة املــستوى وحــضر املعتكــف الثالــث الرفيــع املــستوى  

زيز السالم واألمـن واالسـتقرار يف أفريقيـا         ملمثلي االحتاد األفريقي ومبعوثيه اخلاصني املعنيني بتع      
وعملــت األمــم املتحــدة أيــضا  . نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٦ و ٥الــذي ُعقــد يف القــاهرة، يــومي  

مـــع االحتـــاد األفريقـــي واهليئـــة احلكوميـــة الدوليـــة املعنيـــة بالتنميـــة خـــالل عمليـــة  كثـــب  نعـــ
ج الــيت تتبعهــا املنظمــات نــهاالســتعراض االســتراتيجي الــيت أجرهتــا مــن أجــل حتــسني تنــسيق ال  

ويف وقـت إعـداد هـذا التقريـر، كـان االسـتعراض الـذي               . املرحلة اليت تلي املرحلة االنتقاليـة      يف
  .جيريه االحتاد األفريقي لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال على وشك أن يكتمل

  
  تعبئة املوارد  -باء   

 دوالر لـسد    ٩٩٥ ١٠٠م مبلـغ    دعما لتنفيذ خريطة الطريق، قدم صندوق بنـاء الـسال           - ٥٩
احلرجة وعلى سبيل التمويـل التحفيـزي ملكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي              يف الفترات   فجوات  ال

 دوالر الــذي تــوىل ٣٧٤ ٥٠٠للــصومال وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، مبــا يف ذلــك مبلــغ 
الــذي تــوىل بقــي  املتكتــب إدارتــه مــن أجــل املهــام ذات األولويــة املتــصلة بــاألمن، والرصــيد  امل



S/2013/69
 

18 13-21513 
 

ومجيــع التربعــات احملــصلة  . اجلمعيــة التأسيــسية الوطنيــة انعقــاد ربنــامج اإلمنــائي إدارتــه لــدعم  ال
بالكامل أو أهنا خصصت ألنشطة حمددة، مبا يف ذلك دعم تنفيـذ مهـام املتابعـة                هبا  أهنا التزم    إما

  .املتبقية يف فترة ما بعد املرحلة االنتقالية
ات يف الــصندوق االســتئماين لــدعم املؤســسات األمنيــة االنتقاليــة ومل تقــدم أي مــسامه  - ٦٠

  .بالكاملاحملصلة التزم هبا الصومالية منذ صدور تقريري األخري، وكل األموال 
 جنيـه   ٨٥ ٠٠٠بعثة االحتاد األفريقي يف الـصومال مبلـغ         وتلقى الصندوق االستئماين ل     - ٦١
لــدعم رفــاه قــوات البعثــة   وأيرلنــدا الــشمالية اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى ســترليين مــن ا

، التـزم مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بعثـة             ٢٠١٢وخـالل عـام     . وأنشطة التوعية اليت تقـوم هبـا      
 مليـون دوالر أساسـا لتغطيـة تكـاليف معـدات            ٣١,٧االحتاد األفريقي يف الـصومال بـدفع حنـو          

اعـي العـام، واللـوازم الطبيـة لقـوات          النقل الربي، والبث اإلذاعي إلذاعة بار كوالن والبث اإلذ        
ويبلـغ رصـيد الـصندوق      . البعثة والدعم املقدم للموظفني املدنيني وأفراد الشرطة التابعني للبعثـة         

دعـم  وطلـب مكتـب   . مليون دوالر، وقد خصص معظمـه ألنـشطة التوعيـة    ٢,٦غري امللتزم به    
الحتــاد األفريقــي يف الــصومال مزيــدا مــن التمويــل يف إطــار الــصندوق االســتئماين لبعثــة ا البعثــة 

لتوفري معدات تكميلية للبعثة، كمـا طلـب تـوفري مستـشارين أقـدم للبعثـة يف جمـاالت مـن قبيـل                       
القانون الدويل اإلنساين واألمن وحتقيق االسـتقرار وأنـشطة التوعيـة، وتقـدمي الـدعم للمـوظفني          

  .البعثة املدنيني يف
، ٢٠١٢ب لعمليــة النــداء املوحــد لعــام   بليــون دوالر املطلــو١,١٧ومــن أصــل مبلــغ    - ٦٢

 ويف عــام.  يف املائــة مــن االحتياجــات٥٨ مليــون دوالر الــذي يغطــي نــسبة ٦٧٣ُحــصِّل مبلــغ 
 مليـون دوالر، خصـصت      ٩٥، بلغت التربعات للصندوق املشترك لألنـشطة اإلنـسانية          ٢٠١٢

  . مشروعا١٧٣صاحل ل
  

  تعراض االستراتيجي لألمم املتحدةاالس  -خامسا  
باالسـتعراض املقتـرح    فيـه   ، الذي رحب    )٢٠١٢ (٢٠٦٧يف قراره   شدد جملس األمن      - ٦٣

ــى احلاجــة إىل وضــع هنــج          ــصومال، عل ــم املتحــدة يف ال ــني الوكــاالت لوجــود األم ــشترك ب امل
ــم املتحــدة     ــة األم ــشطة منظوم ــع أن ــل جلمي ــق   اســتراتيجي متكام ــشارك الوثي ــصومال، بالت  يف ال

خيـارات  إيلّ أن أقـدم     فريقـي والـشركاء الـدوليني، وطلـب         السلطات الصومالية واالحتاد األ    مع
  .وتوصيات بشأن مستقبل األمم املتحدة يف البلد
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  املنهجية  -ألف   
ســــبتمرب إىل كــــانون  /أُجــــري االســــتعراض االســــتراتيجي يف الفتــــرة مــــن أيلــــول       - ٦٤

 العمـل   إدارة الـشؤون الـسياسية، عـن طريـق فرقـة          اضطلعت هبا   ديسمرب، يف إطار عملية     /األول
املتكاملـــة املعنيـــة بالـــصومال الـــيت تـــضم ممـــثلني عـــن مجيـــع اإلدارات واملكاتـــب والوكـــاالت   

وقد مشـل االسـتعراض مرحلـة حتليـلٍ، تلتـها بعثـة ميدانيـة أجـرى             . والصناديق والربامج املختصة  
من خالهلا فريق متكامل تابع لألمم املتحدة مشاورات مع الرئيس ورئيس الربملـان الـصوماليني               

ــة       و ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي ــة واجملتمــع املــدين، واالحتــاد األفريقــي، واهليئ ممــثلني عــن احلكوم
صــيغتها النهائيــة يف  النتــائج والتوصــيات ُوضــعتو. بالتنميــة، والــشركاء اإلقليمــيني والــدوليني

  .مقر األمم املتحدة يف
  

  النتائج الرئيسية  -باء   
تتـسم بفـرص سـاحنة وبتفـاؤل كـبري          ي إيـذانا بفتـرة      كانت هناية عملية االنتقال السياس      - ٦٥
على نطـاق واسـع علـى أهنـا         ) ٢٠١٦-٢٠١٢(وُينظر إىل الفترة االنتقالية املقبلة      . الصومال يف

بيد أن الـسنوات    . على مدى جيل لتحقيق السالم والتنمية على حنو مستدام        تتاح  أفضل فرصة   
الـــيت حتققـــت يف اآلونـــة األخـــرية ة واملكاســـب األمنيـــ. القادمـــة يلفهـــا الكـــثري مـــن الغمـــوض 

وال يزال جزء كـبري مـن الـبالد         . أن تزول مكاسب حقيقية، غري أهنا مل تكتمل بعد وميكن          هي
متقلبــة حبالــة حركــة الــشباب؛ وتتــسم املنــاطق الــيت اســترجعت مــن حركــة التمــرد نفــوذ حتــت 

ل احلالـة   تـزا وال  . وال توجد هناك مساءلة تذكر عن انتهاكات حقوق اإلنـسان         . بشكل خاص 
  .اإلنسانية سيئة للغاية

ــها ســ         - ٦٦ ــق إىل نيل ــن تكــون الطري ــستقبل، ل ــرص كــبرية يف امل ــسنح ف . لةهويف حــني ست
 تـسعى اجلهـات صـاحبة       يؤدي بناء الدولة يف حد ذاتـه إىل الـرتاع كمـا إىل الـسالم، حـني                 وقد

ملركـز واملنـاطق    املصلحة جاهدة إىل بناء مؤسسات جديـدة وتوضـيح العالقـات االحتاديـة بـني ا               
ويفترض يف هنج األمم املتحدة اجلديـد أن يقـدم للـسلطات اجلديـدة يف الـصومال           . يف الصومال 

توطيـد املكاسـب األمنيـة ودعـم املـدنيني يف البيئـة       ‘ ١’: علـى  يف آن واحـد  العمـل دعما منسقا  
الـسالم وبنـاء   االستثمار يف مستقبل البالد، من خالل الدعم الشامل لعملية بناء ‘ ٢’احلالية؛ و   

  .اجلديدةاخلطة الدولة اليت تقودها الصومال حول اتفاق 
األمــن إرســاء تحقيــق االســتقرار دورا حامســا يف  لالحتــاد األفريقــي اوتــؤدي عمليــات   - ٦٧

بـدعم حمتمـل مـن قـوات حفـظ          (املطلوب، ريثما يكون مبقـدور املؤسـسات األمنيـة الـصومالية            
وقــد أدى الــدعم . وم بأعبــاء املــسؤوليات األمنيــة كاملــةأن تقــ) الــسالم التابعــة لألمــم املتحــدة

اللوجسيت املقدم من األمم املتحدة للبعثة واملشورة املقدمـة يف جمـال التخطـيط ملفوضـية االحتـاد                  
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األفريقـي إىل تعزيـز قـدرة االحتـاد األفريقـي بفعاليـة علـى أداء هـذا الـدور؛ إال أن هنـاك حاجـة            
وباملثــل، هنــاك حاجــة ملحــة لتعزيــز  . عمليــات البعثــةملحــة لتمويــل جديــد لــضمان اســتدامة  

ويف هذا الصدد، قـد يـود جملـس األمـن           . اجلهود املبذولة لتطوير قوات األمن الوطنية الصومالية      
  .لرفع احلظر املفروض على األسلحةاملتكرر احلكومة النظر يف طلب 

وقـــد طلبـــت . يف تعزيـــز دور األمـــم املتحـــدة يف بنـــاء الـــسالمشـــديدة وهنـــاك رغبـــة   - ٦٨
، فضال عن دعـم األمـم املتحـدة املوحـد           السياساتيةالسلطات الصومالية املشورة االستراتيجية و    

. لبناء املؤسسات الوطنية، يف جماالت منها العدالة واألمن واحلكـم، ولتنـسيق املـساعدة الدوليـة             
صومال زمـام   كما دعت إىل اتباع هنج جديد لألمم املتحدة، يتسم بـاالحترام الكامـل لتـويل الـ                

األمور يف عملية بناء السالم؛ وتعزيـز الوجـود املـادي لألمـم املتحـدة، يف مقديـشو وخارجهـا؛                    
ووضع استراتيجية طويلة األجل لتنميـة الـشعب الـصومايل والقـدرات املؤسـسية يف الـصومال؛                 
وتقــدمي الـــدعم للتعجيـــل باالنتقـــال مـــن مرحلـــة املـــساعدات اإلنـــسانية إىل مرحلـــة االنتعـــاش  

قـد دعـا    و. قتصادي والتنمية، مع اإلشارة إىل ضرورة اتباع هنج متمايز يف خمتلف أحناء البلد            اال
، إىل  ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ٩ االستعراض ويف رسـالته املوجهـة إيلّ بتـاريخ           الرئيس، أثناء 

إمكانية اللجوء إىل جهـة     ”أن تكفل األمم املتحدة بذل جهود متسقة ومتكاملة، وذلك بتوفري           
وقد ترددت هذه اآلراء بـشأن مـستقبل دور األمـم املتحـدة علـى نطـاق واسـع علـى          . “احدةو

  .لسان االحتاد األفريقي والشركاء اإلقليميني والدوليني
اسـتراتيجية  تنفيـذ   وباإلشارة إىل هذه اآلراء، مل يعـد مـن املمكـن االسـتمرار يف تـسيري                   - ٦٩

فمؤسـسات الـصومال االحتاديـة واإلقليميـة     . األمم املتحدة بشأن الـصومال انطالقـا مـن نـريويب         
الناشئة تتطلب الدعم املالئم يف الوقـت املناسـب، وهـو مـا لـن يتـأتى تقدميـه سـوى عـن طريـق                       
ــز التنــسيق فيمــا بــني كيانــات       ــادة الوجــود املــادي ملــوظفي األمــم املتحــدة يف امليــدان وتعزي زي

. ن وجـود حيـز للعمـل اإلنـساين        املتحـدة يف الـصومال مـع القيـام يف نفـس الوقـت بـضما                األمم
توســيع نطــاق وجودهــا يف مقديــشو    وخــالل الفتــرة االنتقاليــة، يــتعني علــى األمــم املتحــدة       

املناطق اليت اسُترجِعت من حركة الشباب مـؤخرا، وتكثيـف اجلهـود الراميـة إىل احلـصول                  ويف
. كاسـب اهلـشة  على إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية وإىل مساعدة احلكومة على توطيد امل         
  .وينبغي أن يكون ذلك تكملة للمساعدة املقدمة إىل أحناء أخرى من الصومال

  
  ل وجود األمم املتحدة يف الصومالاخلطوات التالية واخليارات املتعلقة مبستقب  -جيم   

استنادا إىل نتائج االستعراض، ستكون العناصـر التاليـة األسـاس الـذي يقـوم عليـه هنـج                     - ٧٠
االلتــزام الكامــل بتــويل الــصومال ) أ: (تكامــل جديــد لألمــم املتحــدة يف الــصومالاســتراتيجي م

تقــدمي الــدعم لبعثــة االحتــاد ) ب(بنــاء الــسالم وبنــاء الدولــة؛ بربنــامج زمـام األمــور فيمــا يتعلــق  
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األفريقي يف الصومال ولبناء قدرة قوات األمن الصومالية، يف إطار سياسة بذل العنايـة الواجبـة                
دعـم جهـود املـصاحلة والتوعيـة علـى          ) ج(؛   املتحـدة  األمـم  الـيت تتبعهـا      وق اإلنـسان  راعاة حقـ  مل

لحكومـة، ومبـادرات بنـاء الـسالم وبنـاء الدولـة،            لسـتقرار   االالصعيد الوطين، وأولويات حتقيق     
بالتعــاون مــع الــشركاء الرئيــسيني، مبــا يف ذلــك دعــم وضــع الــصيغة النهائيــة للدســتور وإجــراء  

ات واملؤســسات علــى حنــو مــستدام،  تنميــة القــدر) د(؛ ٢٠١٦ول عــام انتخابــات وطنيــة حبلــ 
توسـيع نطـاق الوجـود املـادي اآلمـن      ) هــ (مراعاة االحتياجات املختلفـة يف خمتلـف املواقـع؛      مع
تقــدمي املــساعدة علــى القــدرة علــى ) و(تابعــة لألمــم املتحــدة يف الــصومال؛ الفاعلــة اللجهــات ل

 األجل مع العمل يف نفس الوقت علـى احلـد مـن االعتمـاد               الصمود لتلبية االحتياجات القصرية   
  .ساعدة اإلنسانية مع مرور الوقتعلى امل
سـتقوم  كيانـات األمـم املتحـدة املنخرطـة حاليـا يف الـصومال              فـإن   ولدعم هذا النـهج،       - ٧١

على الفور بوضع خطة مشتركة لنقل املوظفني داخل الصومال، بغرض نقل املوظفني العـاملني              
وستعطي اخلطة األولوية لنقل رؤساء املكاتب القطريـة        .  بناء على مدى أمهية الربامج     يف نريويب 

فــورا، علــى أن يتــبعهم ســائر كبــار مــوظفي الــربامج الرئيــسيني يف غــضون فتــرة تتــراوح بــني      
  . شهرا١٢أشهر و  ٦

م، دودة يف جمــال بنــاء الــسالنظــرا لقــدرهتا احملــبيــد أن تــشكيلة األمــم املتحــدة احلاليــة،   - ٧٢
وبناء على ذلـك، أوصـى االسـتعراض بـالتخطيط الفـوري            . تكفي لتلبية االحتياجات الراهنة    ال

لتــصفية مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال، الــذي أجنــز واليتــه، وإنــشاء بعثــة سياســية 
خاصة جديدة يف الصومال، وذلـك كتـدبري مؤقـت ريثمـا تتـيح الظـروف إنـشاء عمليـة حلفـظ                      

ــسالم ــستلزمو. ال ــات املالئمــة يف جمــال اإلدارة      ست ــوارد واختــاذ الترتيب ــز امل ــدة تعزي ــة اجلدي البعث
  :والدعم لتوفري ما يلي

  املساعي احلميدة والدعم السياسي؛  )أ(  
يف مـــسائل األمـــن وبنـــاء الـــسالم وبنـــاء الـــسياساتية املـــشورة االســـتراتيجية و  )ب(  

 القــانون إىل حــد كــبري، ودعــم  الدولــة، مبــا يف ذلــك تعزيــز القــدرات يف جمــال األمــن وســيادة  
  التنسيق يف هذه اجملاالت؛

الرصـــد واإلبـــالغ وتقـــدمي املـــشورة التقنيـــة وبنـــاء القـــدرات يف جمـــال حقـــوق   )ج(  
االنتـهاكات  لعنف اجلنسي واجلنساين والعنـف املتـصل بـالرتاع، و   للتصدي لاإلنسان، مبا يف ذلك  
  ؛املرتكبة ضد األطفال

 إىل إدارة املــساعدة الدوليــة، هــود احلكومــة الراميــةتــوفري التنــسيق والــدعم جل  )د(  
  .ء اهتمام خاص إلصالح قطاع األمنإيال مع
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ورهنا مبوافقـة جملـس األمـن، سُيـضطلع فـورا ببعثـة للتقيـيم الـتقين لوضـع مهـام وطرائـق                         - ٧٣
حمـددة للبعثـة اجلديـدة متـشيا مـع توصـيات االسـتعراض االسـتراتيجي واملـشاورات األخـرى الـيت            

وسيكون مقر البعثـة اجلديـدة يف مقديـشو، علـى أن يكـون هلـا           .  مع السلطات الصومالية   أجريت
وبنـاء  . وجود يف مراكز دون وطنية، وفقا ملا يقتضيه تنفيذ واليتها ورهنا بالتدابري األمنية املناسبة             

حــدة، ألمــم املتعلــى امليــزة النــسبية، ســيتوىل تنفيــذ املهــام الربناجميــة والتنفيذيــة أساســا وكــاالت ا 
وستوضع تدابري لكفالـة االتـساق االسـتراتيجي والتنفيـذي فيمـا      . إطار شراكة وثيقة مع البعثة    يف

  .الصومال بني اجلهات الفاعلة التابعة لألمم املتحدة ومع بعثة االحتاد األفريقي يف
وستتوقف فعالية البعثـة اجلديـدة إىل حـد كـبري علـى قـدرهتا علـى العمـل يف بيئـة أمنيـة                         - ٧٤
وسيتوىل التقييم التقين استعراض ترتيبات تنقـل مـوظفي األمـم املتحـدة وإقامتـهم               . مستقرة غري

على حنو آمن داخل الصومال، مبا يف ذلك خارج مقديشو، ووضع ترتيبات أمنية مالئمة تتـيح                
ئيــسيني، يف ظــل مــستويات مقبولــة    ملــوظفي األمــم املتحــدة الوصــول يوميــا إىل نظــرائهم الر     

د مــشاورات مــع االحتــاد األفريقــي والبعثــة فيمــا يتعلــق بــدور قــوة احلراســة وســتعق. اخلطــر مــن
ــدابري اإلضــافية         ــضاء، يف الت ــد االقت ــس أن ينظــر، عن ــي للمجل ــي؛ وينبغ ــة لالحتــاد األفريق التابع

  .لضمان أمن املوظفني وتنقلهم
  :وميكن للتشكيلة اهليكلية للبعثة أن تتخذ أشكاال متعددة  - ٧٥

يف إطار   -  لدعم السالم  ني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة    عملية مشتركة ب    )أ(  
 ممثل خاص مشترك على الركائز املنفصلة العسكرية والشرطية والـسياسية  سيشرفهذا اخليار،  

الركيــــزتني العــــسكرية والــــشرطية،  علــــى أن يقــــود االحتــــاد األفريقــــي  . واملتعلقــــة بالــــدعم
قـه التنفيذيـة؛ وسـتقود األمـم املتحـدة الركيـزتني            احتفاظهما بطـابع االحتـاد األفريقـي وطرائ        مع

التابعــة لألمــم املتحــدة مــستقال    وســيظل التنــسيق بــني الوكــاالت    . املدنيــة واملتعلقــة بالــدعم  
ويلـيب هـذا اخليـار احتياجـات         .من خالل آليات التعـاون    هبا  البعثة، على الرغم من ارتباطه       عن

ــة تــ    ــل ثابــت وإىل مرون ــةشغيلية للبعاالحتــاد األفريقــي إىل متوي ــد إىل حــد كــبري    . ث ــه يزي ــد أن بي
مـا يـضطلع بـه مـن عمليـات قتـال            احتمال التطابق بني األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي يف          من

 ويعـرض  ،فعلية ضد حركة الشباب، األمر الذي قـد يـؤدي إىل تعقيـد جانـب احليـاد الـسياسي       
 انفـصال ألمم املتحـدة القطـري مـن     ا فريقحيز العمل اإلنساين للخطر، على الرغم مما يتسم به     

وقد يكون من الصعب حتقيق االتساق على نطاق منظومـة األمـم املتحـدة، ممـا يـؤدي                . هيكلي
  .ذا اخليارال ُيوصى هب. إىل عرقلة التقدم احملرز صوب إنشاء وجود متكامل متاما لألمم املتحدة

 يف إطـار هـذا اخليـار،        - بعثة متكاملة متاما لبناء السالم تابعة لألمم املتحدة         )ب(  
سوف تعمل بعثة مدنية متكاملة هيكليا تابعة لألمـم املتحـدة إىل جانـب بعثـة االحتـاد األفريقـي          
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اإلنــسانية واإلمنائيــة، وتــوفر الــسياسية ويف الــصومال، حيــث تــضطلع بأنــشطة تنــسيق الــشؤون 
ب الـرئيس الـصومايل     ويليب هذا اخليار طل   . الدعم اللوجسيت لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال      

إنشاء مدخل وحيد لألمم املتحدة، كما يتيح التكامل التام للجهـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة                   
بيد أنه ال تـزال هنـاك شـواغل خطـرية إزاء اجلمـع بـني املهـام الـسياسية واملتعلقـة                      . يف الصومال 

تكون فيها سـيطرة احلكومـة      بالدعم وبتنسيق املعونة خالل العمليات القتالية أو يف املناطق اليت           
وقد يؤدي التكامـل اهليكلـي التـام إىل تكـريس     . املركزية على األقاليم حمدودة أو متنازعا عليها 

وباإلنعــاش هلــا أهــداف سياســية،  تــصورات مفادهــا أن املــساعدة املتعلقــة باألنــشطة اإلنــسانية  
  .ذا اخليار ُيوصى هبال. ما يعرض للخطر تقدمي املعونة للصوماليني يف أوقات األزمات وهو

 يف إطار هذا اخليار، سوف تقـدم بعثـة          - بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة      )ج(  
نــاء الــسالم حيــث يكــون هلــا وجــود جديــدة تابعــة لألمــم املتحــدة الــدعم الــسياسي ويف جمــال ب

ــصومال   يف ــع أحنــاء ال ــة االحتــ    . مجي ــدم إىل بعث ــدعم اللوجــسيت املق ــق بال ــا يتعل ــي اد األفروفيم يق
الــصومال، ســيكون نائــب متفــرغ للممثــل اخلــاص لألمــني العــام يعــىن بــدعم البعثــة مــسؤوال  يف

ري دعـم بعثـة االحتـاد األفريقـي         مباشرة أمام إدارة الدعم امليداين بنيويورك عـن تقـدمي حزمـة تـداب             
ويف نفــس الوقــت، . الــصومال، وذلــك لــضمان تقــدميها إىل البعثــة علــى حنــو يتــسم بالكفــاءة يف

م نائب املمثل اخلاص تقارير إىل املمثل اخلاص لألمـني العـام عـن مـسائل دعـم بعثـة األمـم         سيقد
املسائل السياسية اليت تنشأ عن مهام مكتب األمـم املتحـدة           /املتحدة وعن مسائل السياسة العامة    

. ةلدعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال اليت تتصل بوالية بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعد                 
ــا، إال أنــه سيــشارك يف اآلليــات املعــززة      وســيظل فريــق األمــم املتحــدة القطــري مــستقال هيكلي

ــدعم مــن مكتــب موســع للمنــسق املقــيم      ــذي، ب منــسق /للتكامــل االســتراتيجي والتعــاون التنفي
علــى أن يــتم اســتعراض نطــاق التكامــل اهليكلــي التــام ســنويا، اســتنادا إىل   . الــشؤون اإلنــسانية

وسـيتوىل وضـع معـايري هـذا االسـتعراض          .  يف احلالـة الـسياسية واألمنيـة واإلنـسانية         التقدم احملـرز  
ويعــزز هــذا اخليــار التكامــل االســتراتيجي ملهــام األمــم . فرقــة العمــل املتكاملــة املعنيــة بالــصومال

ملختلـف الواليـات الـيت      بالنـسبة   املتحدة مع احلفاظ يف نفس الوقت على تسلسل إداري واضـح            
  .ذا اخليارُيوصى هب. مم املتحدة يف املرحلة احلرجة الراهنة للعملياتتضطلع هبا األ

بعثة األمم املتحدة لبناء السالم إىل جانـب مكتـب مـستقل لألمـم املتحـدة                  )د(  
، سـتجمع بعثـة األمـم املتحـدة     يار يف إطار هذا اخل    - لدعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال     

وســيقدم مكتــب . ائيــة واملتعلقــة بتنــسيق الــشؤون اإلنــسانيةاجلديــدة بــني املهــام الــسياسية واإلمن
مستقل للدعم اللوجسيت تابع لألمم املتحدة الدعم بوصفه من مقدمي اخلدمات لكل مـن بعثـة        

ويـضمن هـذا اخليـار اسـتمرار        . األمم املتحدة لبناء السالم وبعثة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال           
دة لبعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال، كمــا يلــيب   الــدعم املــستقل الــذي تقدمــه األمــم املتحــ  
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 لدعم اجلهـود املبذولـة      “وحدة العمل يف األمم املتحدة    ”نفس الوقت طلب احلكومة حتقيق       يف
بيد أنه يزيـد مـن احتمـال مـا ُينظـر إليـه علـى أنـه                  . يف اجملال السياسي ويف جمال تقدمي املساعدة      
دي إىل احتمـال عـدم كفايـة الـدعم املقـدم والقـدرة              تسييس للمساعدة اإلنسانية واإلمنائية ويـؤ     

مهـام بنـاء الـسالم بـسبب عـدم مواءمـة عنـصر دعـم البعثـة                  /على توفري الدعم للمهـام الـسياسية      
  .ذا اخليارال ُيوصى هب. رمسيا مع مهام املمثل اخلاص لألمني العام

ويف امليـدان، فـإن   وعقب مشاورات مكثفة هبذا الشأن والنظر مليـا يف املـسألة يف املقـر        - ٧٦
  . هو اخليار املوصى به لألسباب املبينة أعاله)ج(اخليار 

  
  مالحظات  -سادسا  

  عهدا جديـدا مليئـا بالتطلعـات       هذا البلد لشعب  يف الصومال   فتحت هناية فترة االنتقال       - ٧٧
وهـو  . وقـد رحـب الـشعب الـصومايل بـالتغيري يف بلـده واعتنقـه              . ومفعما بروح التفاؤل واألمل   

ن يتطلع إىل أن حتول سلطات البلد الـصومال مـن دولـة متزقهـا احلـرب إىل دولـة قـادرة علـى               اآل
ــه أن يزدهــر يف ســالم    ــا حيــث ميكن ــثرية    . أداء مهامه ــة م ــة بداي ــسلطات االحتادي ــدأت ال ــد ب وق

ــورة سياســة      . لإلعجــاب ــد مــن خــالل بل ــة للبل ــة وضــعت رؤي ــسرين أن أالحــظ أن احلكوم وي
سـبتمرب،   /دعونا إليه، خالل مؤمتر القمـة املـصغر املعقـود يف أيلـول            وهذا هو ما    . الركائز الست 

  .تعهد اجملتمع الدويل بأن يدعمه دعما كامال، عهد جديد ميسك فيه البلد زمام أمورهقيام من 
. وتظــل املكاســب الــيت حتققــت مــؤخرا هــشة، وهنــاك حتــديات كــربى تلــوح يف األفــق    - ٧٨
ــدها مهــارة سياســية كــبرية   توســي ــدة طلب توطي ــادة اجلدي ــق  . مــن القي ــصال وحتقي ــسي االت ويكت

املصاحلة الوطنية أمهية حامسـة، وهـي عمليـة ينبغـي أن يـشارك فيهـا الـصوماليون مـن مجيـع أحنـاء                        
خريطـة   ي أيضا إجناز املهام املتبقيـة مـن  ومن األساس. البلد، وخباصة من املناطق املسترجعة حديثا  

وسـتحتاج اإلدارة   .  ذلـك وضـع الـنص النـهائي للدسـتور          الطريق بشأن إهناء فترة االنتقال، مبا يف      
ــة        ــشاء إدارات وخــدمات حملي ــسالم، مــن خــالل إن ــاء ال ــا لبن ــسرعة أولوياهت ــدة أن تنجــز ب اجلدي
ومؤسسات قـادرة علـى صـون حقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون، مبـا يظهـر لـشعبها الفـرق بـني                         

وللقيـام بـذلك،    . بعد الفترة االنتقالية  حركة الشباب واحلياة يف ظل إدارة ما        حكم  احلياة يف ظل    
حتتاج السلطات الصومالية إىل دعم متـسق ومنـسق وإىل شـراكة مـن شـركائها اإلقليمـيني وبقيـة           

  .وعلينا أن نكون مستعدين للمجازفة من أجل الصومال. اجملتمع الدويل
دوارنــا اســتعراض أويف هـذا الــسياق، قــام كــل مــن االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة ب   - ٧٩
. وسيتم تعميم تقرير رئيس االحتاد األفريقي يف هذا الـصدد علـى اجمللـس مباشـرة               . الصومال يف

  . من هذا التقرير٧٦ إىل ٦٤لفقرات ويرد بيان النتائج الرئيسية الستعراض األمم املتحدة يف ا
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م ولــدى تقــدمي توصــيايت، أود أوال اإلقــرار بأمهيــة الــشراكة االســتراتيجية بــني األمــ          - ٨٠
وسوف يتم جتديـد وتعزيـز هـذه الـشراكة وحنـن خنطـو              . املتحدة واالحتاد األفريقي يف الصومال    

. يف اجتاه املرحلة املقبلة املتمثلة يف دعم إرساء االستقرار وبناء السالم وزيادة التنسيق الـسياسي              
ر  من خـالل بعثتـه يف الـصومال وعـن طريـق شـركائه، القيـام بـدو                  ،وسيواصل االحتاد األفريقي  

وإين أثـين علـيهم السـتمرارهم يف بـذل التـضحيات ويف التفـاين مـن أجـل                   . حاسم يف الصومال  
  . ظروف خطرية للغايةظلالسالم يف 

ويف هذا الصدد، أحث أعضاء اجمللس على النظر يف كل النـهج املمكنـة لكفالـة متويـل                    - ٨١
ررة لألمـم املتحـدة أو خـارج        مستدام ميكن التنبؤ به لعمليات البعثة، سواء يف إطار األنصبة املق          

ــرة عــام    . إطارهــا ــاقي فت ، وخباصــة بــدالت القــوات  ٢٠١٣ويعــد االفتقــار إىل متويــل يغطــي ب
وباإلشـارة  . عوامـل الـتمكني ومـضاعفة القـوة، مـصدر قلـق بـالغ             املتعلقة ب واالحتياجات املتبقية   

والية اليت منحهـا إياهـا   ىل حتقيق الإإىل الظروف الصعبة واخلطرية اليت تواجهها البعثة يف سعيها  
وأشـكر مـن يقـدمون التربعـات        . جملس األمن، من مسؤوليتنا املشتركة كفالة دعـم موثـوق بـه           

وأذكـر الـدول األعـضاء      . ، وأحث اآلخـرين علـى املـساعدة يف تقاسـم العـبء            يف الوقت احلايل  
  .الصومالخبيار تقدمي املسامهات عن طريق الصندوق االستئماين لبعثة االحتاد األفريقي يف 

كما أشجع اجمللس على النظر جبديـة يف طلـب االحتـاد األفريقـي املتعلـق بعنـصر حبـري                      - ٨٢
للبعثة، ما زال حاسم األمهية إلحكام السيطرة على جنوب ووسط الـصومال، وخباصـة انتـزاع                

وبوسـعه أيـضا أن يـسهم يف تـدريب          .  على املدن الساحلية املتبقيـة     الشبابالسيطرة من حركة    
 حــرس الــسواحل يف الــصومال والــشرطة البحريــة الــصومالية للمــساعدة يف تطــوير        وتوجيــه

ويف هـذا الـصدد، يكتـسي تقـدمي         . املـسؤوليات يف هنايـة املطـاف      هـذه   القدرات الوطنية لتستلم    
الــدعم املــستدام لتطــوير وإصــالح قطــاعي األمــن والعــدل يف الــصومال أمهيــة حامســة لتحقيــق     

  .للوصول إىل بلورة استراتيجية خلروج البعثة من البلداالستقرار على املدى الطويل و
وبصدد شكل وجـود األمـم املتحـدة يف املـستقبل وهيكـل هـذا الوجـود، أحـيط علمـا                       - ٨٣

، إنـشاء عمليـة لألمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم             )٢٠٠٩ (١٨٦٣باعتزام جملس األمن، يف قـراره       
 ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ١٦ي املـؤرخ    للصومال، واعتماده للنهج التدرجيي املوصى بـه يف تقريـر         

)S/2009/210 .(     وأحــيط علمــا أيــضا مبــا أشــار بــه االحتــاد األفريقــي، وبتوصــيته بإقامــة عمليــة
مــشتركة بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة، الــيت تناوهلــا أيــضا االســتعراض االســتراتيجي    

 يففــ. د هلــذه النــهجونــصيحيت تظــل هــي أن الوقــت مل حيــن بعــ  ). )أ(اخليــار (لألمــم املتحــدة 
السياق احلايل لعمليات القتال، حيظى االحتاد األفريقي مبيزة نسبية بوصـفة جهـة مقدمـة للـدعم                 

وسيقتــضي حتويــل البعثــة إىل عمليــة لألمــم املتحــدة إجــراء تغــيريات يف مفهــوم         . العــسكري
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أن يـؤدي    وقواعد االشتباك يرجح أن ختل بفعالية احلملة العسكرية، وهـو مـا حيتمـل                عملياتال
وسـوف يـؤدي املـزج بـني الـوظيفتني          . ميس ببيئـة بنـاء الـسالم      أن  إىل تراجع املكاسب األمنية و    

يف املرحلة الراهنة إىل فرض قيود تنـال        ) األمم املتحدة (والسياسية  ) االحتاد األفريقي (العسكرية  
ــة املنظمــتني  ــة األمــم املتحــدة حلفــظ     . مــن فعالي ــاري عملي ــتعني إعــادة النظــر يف خي ــسالم وي ال

والعمليــة املــشتركة بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم، مــع انتــهاء عمليــات  
  .القتال التقليدية ضد حركة الشباب، وذلك بالتشاور مع السلطات الصومالية

اخلفيـــف لألمـــم املتحـــدة املتـــوخى ويف أثنـــاء ذلـــك، حـــان الوقـــت لتجـــاوز الوجـــود   - ٨٤
وعلــى األجــل . ، وذلــك بطريقــة تــنم عــن االبتكــار واملرونــة  ٢٠٠٩تقريــري الــصادر عــام   يف

املتوسط، وحسب الظروف على أرض الواقع، يتعني علينـا أن نواصـل العمـل علـى إجيـاد بعثـة                    
ومـــع ذلـــك، فلـــئن تنـــاول االســـتعراض . متكاملـــة متامـــا، اســـتجابة لطلـــب رئـــيس الـــصومال 

ال تـزال هنـاك أسـباب وجيهـة     ) )د ( و)ب( ناخليـارا (االسـتراتيجي خيـاري التكامـل اهليكلـي     
ويـتعني تعزيـز    . لكفالة الفصل اهليكلي لفريق األمم املتحدة القطـري يف البيئـة احلـساسة الراهنـة              

ويعــد دمــج . اتــساق اجلهــود الــسياسية وجهــود بنــاء الــسالم دون املــس باألولويــات اإلنــسانية 
ق الكفـاءة يف دعـم عمليـات    وظائف الدعم يف إطار بعثة واحدة أمرا هاما لكفالة استمرار حتقي         

  .األمم املتحدة
ولذلك أوصي بقوة بأن يؤيد جملس األمن إنشاء بعثـة لألمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة             - ٨٥

للمرحلــة الراهنــة، وأشــري إىل ضــرورة املــضي حنــو تكامــل هيكلــي تــام يف أقــرب ) )ج(اخليــار (
. سالم قيد االستعراض للمـستقبل    وقت ممكن، وإبقاء خيار إنشاء عملية لألمم املتحدة حلفظ ال         

وإين أعتقد، يف ضوء الوضع املعقد يف الصومال، وبعد إجـراء مـشاورات مكثفـة مـع أصـحاب        
االتــساق الــداخلي نطــاق املــصلحة، أن هــذا هــو النــهج الــصحيح، الــذي يزيــد إىل أقــصى حــد 

 والواليــات إطــار األمــم املتحــدة، ومــع االحتــاد األفريقــي، ويراعــي يف الوقــت ذاتــه األدوار    يف
وإذ أضع يف اعتباري السجل الراسخ ملكتـب األمـم املتحـدة            . املستقلة اليت حنن مسؤولون عنها    

لدعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال يف جمال تقدمي الـدعم اللوجـسيت للبعثـة، أود أن أؤكـد                   
ريــن أن ازدواج تكليــف نائــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام يف هــذا النمــوذج يقــر بوجــود دو  

وسيعمل مباشـرة مـع إدارة الـدعم امليـداين بـشأن مجيـع       . سيضطلع هبما يف البعثةمتاما منفصلني  
ــة   ــسائل التكتيكي ــة امل ــصال   املالي ــة بإي ــم  واللوجــستية املتعلق ــة دع ــن تكــون    حزم ــيت ل ــة، ال البعث

لكـن بتقـدمي تقـارير إىل املمثـل اخلـاص عـن املـسائل االسـتراتيجية              . مسؤولية املمثل اخلـاص    من
وعن املسائل املتعلقة بدعم بعثة تقدمي املساعدة، سـنكفل وجـودا أكثـر اتـساقا وتكـامال لألمـم                   

وإين علـى   . لخـدمات ويـساعد يف معاجلـة شـواغل حكومـة الـصومال            ا ل ناملتحدة يفيد يف إيصال   
يقني مـن أن هـذا اهليكـل يبقـي علـى املزايـا الفـضلى ملكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بعثـة االحتـاد                  
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 يف الصومال مع معاجلة بعض مكامن الضعف اليت جـرى حتديـدها يف اهلياكـل احلاليـة              األفريقي
  .لألمم املتحدة يف الصومال

ــرة وضــع خطــ     - ٨٦ ــتعني مباش ــصلة ل طوي ــة مف ــم املتحــدة      متكامل ــدة لألم ــة جدي ــشر بعث ن
وجيب إقران الوظائف واملسؤوليات اجلديدة مبا يكفي مـن املـوارد لكـي             . أقرب وقت ممكن   يف

وسـيتطلب النقـل داخـل الـصومال اتبـاع هنـج            .  للبعثة اجلديـدة أن تـؤدي دورهـا بفعاليـة          يتسىن
وبنـاء علـى توجيـه اجمللـس،        . جديدة فيما يتعلـق بـأمن املـوظفني وتنقلـهم يف بيئـة متقلبـة للغايـة                

  .سننظر يف مناذج لألمن، وننشر بعثة تقييم تقين لتحديد الطرائق العملية ملشاركتنا اجلديدة
. ، فـإن القتـال مل ينتـه بعـد          بالـصومال  لى الرغم من التحسن الكبري يف احلالة األمنية       وع  - ٨٧

فــاملتمردون ال يزالــون يتمــادون يف اعتــداءاهم بــشن هجمــات إرهابيــة وتنفيــذ عمليــات اغتيــال 
احلـوادث وإحالـة    تلـك   وأدعو السلطات الـصومالية إىل إجـراء حتقيـق شـامل يف             . حمددة اهلدف 

ويعد تطوير مؤسسات صومالية مهنية ومقتـدرة يف جمـايل   . اءات إىل العدالةمرتكيب تلك االعتد 
 القــوات واملقــاتلني املنفــصلني إدمــاج هــذهكمــا ميكــن أن يكــون  أمــرا أساســيا؛ عــدلاألمــن وال

ويتطلــب دعــم هــذه اجلهــود . حركــة الــشباب يف اجملتمــع أداة لتحقيــق املــصاحلة الــسياسية عــن
ــة ومعــدا  مــوارد مــن شــركاء الــصومال، مبــا يف   تقــدم بطريقــة ت  ذلــك مــوارد لوجــستية وتقني

وأدعو الدول األعضاء العاملة يف هذا اجملال إىل أن تعجل باملوافقة على آليات جديـدة                . منسقة
  .مناسبة للتعاون تقف األمم املتحدة على أهبة االستعداد لدعمها

القرصـنة حبرمـان    ومن شأن حتـسن احلالـة األمنيـة يف الـصومال أن يـساعد يف مكافحـة                    - ٨٨
وأشـجع احلكومـة اجلديـدة علـى        . اجلناة من املالذ اآلمن سواء يف الرب أو علـى طـول الـسواحل             

ــن      ــصاد البحــري واألم ــة شــاملة لالقت ــم   وي البحــروضــع اســتراتيجية وطني ــانوين داع ، إطــار ق
ذلك إعالن منطقة اقتـصادية خالـصة يف الـصومال، بالتعـاون الوثيـق مـع مجيـع أصـحاب                     يف مبا
وستساهم املوارد الـيت تتـأتى مـن البيئـة البحريـة يف تـوفري التمويـل إلجـراء التغـيريات                     . صلحةامل

ويف هــذا . الالزمــة للــصومال للتعــايف مــن آثــار العقــدين األخرييــن اللــذين ســاد فيهمــا الــرتاع    
الصدد، ويف إطار الدعم األوسع لقطاع األمن، ينبغي أن حتشد املساعدة أيـضا وتقـدم لتمويـل                 

وقد شددت على أن اجملتمع الدويل يتعني عليه أن يتصدى لألسـباب            . والسجون القضاءدوائر  
نون، وانعــدام احلوكمــة الفعالــة  أال وهــي انعــدام االســتقرار، وانعــدام القــا -اجلذريــة للقرصــنة 

 وأن يواصل بالتايل تعزيز عمله من أجل إقامة الصلة بني هنج مكافحـة القرصـنة                -الصومال   يف
  ).S/2012/783انظر (ة وبناء الدولة يف البلد وهديف التنمي
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ويف حني لقي التغيري يف الصومال ترحيبـا واسـعا، ال تـزال هنـاك عناصـر، داخـل البلـد              - ٨٩
ــد    ــسياسي اجلدي ــاء    . وخارجــه، تعــارض النظــام ال وهــؤالء املفــسدون ســينتهزون الفرصــة إللغ

ــا أن نظـــل يقظـــني  ويـــتعني . املكاســـب الـــيت حتققـــت بـــشق األنفـــس يف عمليـــة الـــسالم   علينـ
وينبغي أن نواصل حبث التدابري اليت حـددت بالفعـل،          . حنرمهم من احليز الذي يتوقون إليه      وأن

  .مىت تطبق وعلى من تطبقوحنن حندد من قبيل تدابري حظر السفر وتدابري جتميد األصول، 
الـسالم  وأعرب عن امتنـاين ملمثلـي اخلـاص ملـا يبديـه مـن التـزام متواصـل بـدفع عجلـة                         - ٩٠

كمـا أثـين علـى النـساء والرجـال العـاملني يف األمـم               . واملصاحلة الوطنية إىل األمام يف الـصومال      
  .ما يعملون يف ظل ظروف صعبةاملتحدة ويف املنظمات الشريكة هلا الذين غالبا 
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