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  تقرير األمني العام عن الصومال  
    

  مقدمة   -  أوال 

ــالفقرة    - ١ ــذا التقريـــر عمـــال بـ ــرار ٢٢يقـــدم هـ  )٢٠١٦( ٢٢٧٥جملـــس األمـــن  مـــن قـ
. ويقــدم التقريــر معلومــات عــن تنفيــذ هــذين )٢٠١٦( ٢٢٩٧مــن قــرار الــس  ٤٤ والفقــرة

ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل الصــومال، وعــن      القــرارين، مبــا يف ذلــك عــن واليــة بعث
العوائــق الــيت واجهــت مكتــب األمــم املتحــدة لتقــدمي الــدعم يف الصــومال أثنــاء تنفيــذ واليتــه.    

كـانون   ٣٠أيلول/سـبتمرب إىل   ١ويغطي التقرير التطورات الرئيسية اليت حدثت يف الفتـرة مـن   
    .٢٠١٦األول/ديسمرب 

    
  استعراض عام للتطورات السياسية واألمنية    -  ثانيا  

  التطورات السياسية    - ألف  

كــان أهــم تطــور هــو التقــدم احملــرز يف العمليــة االنتخابيــة. فعقــب مفاوضــات مطولــة     - ٢
بشــأن تفاصــيل النمــوذج االنتخــايب، إىل جانــب بعــض التــأخريات التقنيــة، بــدأت االنتخابــات  

كــانون األول/ديســمرب، انتخــب  ٣١تشــرين األول/أكتــوبر. وحــىت  ١٥يف الربملانيــة االحتاديــة 
عضـوا مـن أعضـاء جملـس النـواب       ٢٥٨يف جملـس الشـيوخ و    ٥٤عضوا لشغل املقاعد الـ  ٤٣

كـانون األول/ديسـمرب يف جلسـة     ٢٧مقعدا. وافتتح الربملان االحتادي اجلديـد يف   ٢٧٥ ذي الـ
  ك النتخاب رئيسي السني ورئيس البلد.  مشتركة للمجلسني. وبدأ التحضري بعد ذل

ــوة           - ٣ ــك الرش ــا يف ذل ــيئة، مب ــأخريات واملمارســات الس ــن الت ــرغم م ــى ال ــا، وعل وعموم
. ٢٠١٢وختويف املندوبني، كانت العملية االنتخابية سلمية وشـاملة بقـدر أكـرب مقارنـة بعـام      

يقـي يف الصـومال ومؤسسـات    وبفضل فعالية الترتيبات األمنيـة الـيت وضـعتها بعثـة االحتـاد األفر     
األمن الصومالية مل حتدث عرقلـة مـن جانـب حركـة الشـباب. وأدى منتـدى القيـادة الوطنيـة،         
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الــذي يتـــألف مــن القـــادة االحتــاديني واإلقليمـــيني، دورا رئيســيا يف معاجلـــة املســائل املتصـــلة      
ئاسـيني وإنشـاء    والرنيباالنتخابات، مثل إقـرار مدونـة قواعـد سـلوك جلميـع املرشـحني الربملـاني       

آلية مستقلة لتسوية املنازعات االنتخابيـة. وأسـفر التحقـق مـن حـاالت سـوء تصـرف انتخـايب         
مقاعـد برملانيـة. ويف امـوع، صـوت      ٥عن إصدار أمر مـن املنتـدى بإعـادة انتخابـات لشـغل      

منــدوب يف مجيــع أرجــاء البلــد علــى أعضــاء جملــس النــواب، بينمــا انتخبــت   ١٣ ٠٠٠حــوايل 
كـانون األول/ديسـمرب، بلغـت نسـبة متثيـل       ٣١اإلقليمية أعضاء جملس الشيوخ. وحىت  االس
يف املائــة يف جملــس الشــيوخ، وهــو حتســن كــبري    ٢٣يف املائــة يف جملــس النــواب، و   ٢٤املــرأة 

يف املائـة يف جملـس النـواب)، وإن كـان ذلـك يقـل عـن         ١٤مقارنة بالتشكيلة السابقة للربملـان ( 
يف املائـة مـن    ٦٠ائة الذي حدده املنتـدى. وغطـت اجلهـات املاحنـة الدوليـة      يف امل ٣٠هدف الـ 

يف املائـة   ١٠مليـون دوالر)، وغطـت احلكومـة االحتاديـة نسـبة       ١٤تكلفة العمليـة االنتخابيـة (  
  يف املائة.   ٣٠وغطت رسوم تسجيل املرشحني نسبة قدرها 

وأُجنــزت عمليــة وضــع خريطــة الدولــة االحتاديــة عقــب دمــج مــنطقيت هــريان وشــبيلي     - ٤
تشـرين األول/أكتـوبر. وعينـت جـوهر      ٩الوسطى لتكوين إدارة هريشبيلي اجلديـدة املؤقتـة يف   

عاصمة للوالية اجلديـدة؛ مث انتخـب جملـس الواليـة املنشـأ حـديثا رئيسـا إقليميـا ونائبـا للـرئيس           
ا لــرئيس الــس. وبعــد جهــود مكثفــة مــن جانــب احلكومــة االحتاديــة  ورئيســا للمجلــس ونائبــ

واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، وافق على االنضمام معظم زعماء العشائر الـذين سـبق   
  هلم أن عارضوا العملية، باستثناء زعيم حوادلة، أحد بطون عشرية هرب جدير.  

عمليـة   “صـوماليالند ”من مثانية أشهر، أجنزت أيلول/سبتمرب، بعد ما يقرب  ١٨ويف   - ٥
ســية اخلاصــة ــا. وســجل حـــوايل     لتســجيل النــاخبني اســتعدادا لالنتخابــات الربملانيـــة والرئا    

ناخب، مبا يشـمل ألول مـرة علـى اإلطـالق أقـاليم سـول وسـناج وكـني املتنـازع           ٨٥٠ ٠٠٠
نتالنـد يف شـرق سـناج    وقـوات بو  “صوماليالند”عليها، على الرغم من اشتباكات بني قوات 

متوز/يوليه قتل من جرائها مخسة أشخاص. وأسفرت حمادثات رمسية بـني اجلـانبني عـن     ١٨يف 
وقف التصعيد وإجناز عملية تسجيل النـاخبني بنجـاح. وتقـرر بـادئ األمـر إجـراء االنتخابـات        

ــية يف   ــة والرئاسـ ــارس  ٢٨الربملانيـ ــد   ٢٠١٧آذار/مـ ــد حممـ ــي، أمحـ ــرئيس اإلقليمـ ــري أن الـ  . غـ
أيلول/سـبتمرب يؤجـل االنتخابـات الربملانيـة إىل أجـل       ١٠أصدر مرسوما يف  “سيالنيو”حممود 

غــري مســمى، مشــريا إىل أن الســبب الرئيســي هــو ضــرورة إعــادة النظــر يف توزيــع املقاعــد يف     
تتجاهــل  “صــوماليالند”منـاطق أودل وســول وســناج الشــرقية. ومنــذ ذلــك احلــني وســلطات  

  واتمع املدين، واتمع الدويل من أجل إلغاء ذلك القرار.   نداءات أحزاب املعارضة،
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أيلول/ســبتمرب، عقــدت اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة مــؤمتر القمــة   ١٣ويف   - ٦
االستثنائي الثامن والعشرين لرؤساء الدول واحلكومات يف مقديشو، وهو أول مـؤمتر قمـة مـن    

عاما. وقد جسد هـذا احلـدث الكـبري تزايـد الثقـة       ٤٢منذ  نوعه يعقد على األراضي الصومالية
  يف مستقبل البلد.

  
  التطورات األمنية  - باء  

يف مقديشو، زادت حركة الشباب من استخدام التفجريات بالسـيارات املفخخـة بنيـة      - ٧
أيلول/سـبتمرب، صـدم    ١٨إدامة الشعور بانعدام األمن بني الناس خالل الفترة االنتخابية. ففـي  

حد االنتحاريني مركبته بقافلة للقوات الصومالية، مما أدى إىل مقتل أحد كبـار القـادة وسـبعة    أ
لة باملتفجرات خـارج أحـد املطـاعم،    تشرين األول/أكتوبر، انفجرت مركبة حمم ١جنود. ويف 

تشـرين الثـاين/نوفمرب، صـدم أحـد      ٥آخرين. ويف  ١٠أشخاص وإصابة  ٤مما أسفر عن مقتل 
مركبته بقافلة تابعة للصومال وبعثـة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال، ممـا أسـفر عـن         االنتحاريني

كــانون األول/ديســمرب، انفجــرت شــاحنة  ١١مقتـل أربعــة جنــود وجــرح تســعة آخــرين. ويف  
شخصــا. ومل يفلــح اثنــان مــن  ٣٥صــغرية يف مينــاء مقديشــو، ممــا أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن   

ــدف  ــوغ هــ ــاريني يف بلــ ــرين االنتحــ ــمرب، إال أن   ١٥و  ١٠يهما يف املفجــ ــانون األول/ديســ كــ
مركبتيهما انفجرتا وأسفرتا عـن مقتـل أحـد مـوظفي وكالـة االسـتخبارات واألمـن الصـومالية         

شخصا آخر. وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن هجوم بقذائف اهلاون أحلـق   ١٢وجرح 
وأطلقــت النــار عناصــر  أيلول/ســبتمرب. ٢٩أضــرارا طفيفــة مبجمــع األمــم املتحــدة املشــترك يف  

لعشــائر ومنــدوبني انتخـــابيني يف   مشــتبه فيهــا مــن حركــة الشــباب علـــى ســتة مــن زعمــاء ا        
ــوبر و   ٢٠ ــاين/نوفمرب و   ٢٩و  ٩و  ٦و  ٢تشــرين األول/أكت ــانون  ٢٨و  ١١تشــرين الث ك

  األول/ديسمرب.  

ويف وسط الصومال وجنوبه، واصلت حركة الشـباب اخنراطهـا يف حـرب العصـابات       - ٨
أيلول/ســـبتمرب، داهـــم حـــوايل  ١٦شـــرت أحيانـــا مقـــاتلني لتنفيـــذ هجمـــات معقـــدة. ويف  ون

مقاتال قاعدة للجيش الصومايل يف عيل واق، يف منطقة غيدو، مما أسفر عن مقتـل مثانيـة    ١٥٠
مــن مقــاتلي حركــة الشــباب   ١٠٠تشــرين األول/أكتــوبر، هــاجم أكثــر مــن   ١٨جنــود. ويف 

شخصـا،   ١٤مبنطقة شبيلي السفلى، ممـا أسـفر عـن مقتـل      مواقع حكومية متعددة يف أفجويي،
من بينهم اثنان مـن كبـار املسـؤولني العسـكريني واملـدير العـام لـوزارة املاليـة يف إدارة اجلنـوب          

تشــرين األول/أكتــوبر، اســتهدفت شــاحنة حمملــة بــاملتفجرات مواقــع    ٢٥الغــريب املؤقتــة. ويف 
ــا أ    ــريان، ممـ ــة هـ ــدوين، يف منطقـ ــة يف بلـ ــابة     جيبوتيـ ــخاص وإصـ ــة أشـ ــل أربعـ ــن مقتـ ــفر عـ سـ

  آخرين.    مثانية
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وحققت حركة الشباب بعض املكاسـب اإلقليميـة عقـب انسـحاب القـوات اإلثيوبيـة         - ٩
ــريان، يف        ــة ه ــان مبنطق ــل كــايل، وهلق ــن موقوكــوري، وعي أيلول/ســبتمرب  ١٥والصــومالية م

تييغلـو يف منطقـة   تشرين األول/أكتوبر. واستعادت احلركـة أيضـا السـيطرة علـى      ٢٣و  ١١ و
تشرين األول/أكتـوبر. وحاولـت    ٢٦باكول، عقب انسحاب القوات اإلثيوبية والصومالية يف 

تشرين الثاين/نوفمرب، ولكنـها مل تفلـح يف ذلـك. ويف     ١٥القوات الصومالية استعادة املدينة يف 
كـة  منطقة باي، فقدت القوات الصومالية السيطرة مرتني على جوفجادود شبيلي حلسـاب حر 

تشرين الثاين/نوفمرب، ولكنها اسـتعادت السـيطرة علـى املدينـة بـدعم مـن        ٢٣و  ١الشباب يف 
  كانون األول/ديسمرب.   ٧بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال يف 

تشــرين  ٧وتــدهورت احلالــة األمنيــة يف بونتالنــد بعــد انــدالع اشــتباكات مســلحة يف    - ١٠
ند وأخرى موالية لغـاملودوغ يف غـالكعيو. ونشـب قتـال     األول/أكتوبر بني قوات موالية لبونتال

ــار يف     ــا إىل حــني التوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــالق الن  تشــرين الثــاين/ ١٨شــديد يوميــا تقريب
نـوفمرب. واسـتمر إطـالق النـار بشــكل متقطـع علـى الـرغم مــن وقـف إطـالق النـار، وانــدلعت           

سـبب الـرتاع يف تشـريد عـدد     كـانون األول/ديسـمرب. وت   ٢٣اشتباكات عنيفـة مـرة أخـرى يف    
  آخرين.   ٢٢٠شخصا وجرح  ٧٤كبري من السكان وأدى إىل مقتل أكثر من 

تشرين األول/أكتوبر، سيطر على بلدة قندلة الساحلية يف منطقة باري أفـراد   ٢٦ويف   - ١١
ينتمون إىل مجاعة منشقة عن حركة الشـباب أعلنـت    ١٠٠و  ٥٠ميليشيا يتراوح عددهم بني 

يم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام. ونفــذت قــوات األمــن التابعــة لبونتالنــد   والءهــا لتنظــ
عمليات برية وحبرية وجوية منسقة يف أوائل تشرين الثاين/نوفمرب بدعم من الشركاء الثنـائيني،  

كـانون األول/ديسـمرب، شـنت هجومـا      ٣لكنها واجهت مقاومة وأُجربت على التراجـع. ويف  
كــانون األول/ديســمرب. وأفــادت وســائط  ٧الســيطرة علــى البلــدة يف بريــا جديــدا واســتعادت 

قتــيال يف صــفوف مقــاتلي تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق  ٣٠اإلعــالم بســقوط أكثــر مــن 
  والشام، يف حني تراجع عدد غري حمدد األشخاص إىل املناطق ااورة وما زالوا طلقاء.

لعملية االنتخابية. ففي بايـدوا، يف منطقـة بـاي،    ووقع بعض احلوادث العنيفة املتصلة با  - ١٢
تشـرين   ٢٩اشتبكت ميليشيات تسـاند مرشـحني متنافسـني علـى مقاعـد يف جملـس النـواب يف        

، تصـــاعدت  تشـــرين الثـــاين/نوفمرب. ويف عـــذاذو، يف منطقـــة جلجـــدود  ١٢األول/أكتـــوبر و 
تشرين الثاين/نوفمرب وأسفرت عـن مقتـل أحـد املـدنيني علـى       ١٤التوترات بني العشائر حوايل 

يد جندي صومايل. ويف غاروي، يف بونتالند، أُبلغ عـن حـاالت متفرقـة إلطـالق النـار خـالل       
  تشرين الثاين/نوفمرب.   ٥دورات االقتراع يف 
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ل األمني العام لشؤون السـالمة واألمـن   تشرين األول/أكتوبر، أجرى وكي ٩و  ٨ويف   - ١٣
زيارة إىل الصومال واجتمع بالرئيس حسن شيخ حممود، وبوزير األمـن الـداخلي واملـدير العـام     
لوكالة االستخبارات واألمن الوطنية. والحظ بعـض التحسـن يف احلالـة األمنيـة العامـة مقارنـة       

أكـد مــن جديــد أمهيــة أن  . و٢٠١٤مبـا كانــت عليــه خـالل زيارتــه الســابقة يف آب/أغســطس   
تــوفر احلكومــة املضــيفة الــدعم األمــين ملــوظفي األمــم املتحــدة وأصــوهلا وعملياــا، بــالنظر إىل    

  اهلجمات اليت نفذت ضد األمم املتحدة.  
    

  دعم جهود بناء السالم وبناء الدولة    -  ثالثا  

  التنسيق الدويل والدعم السياسي  - ألف  

اجلهود الدولية الرامية إىل حتسـني عمليـة بنـاء السـالم وبنـاء      واصل ممثلي اخلاص تعزيز   - ١٤
الدولة يف البلد. واجتمع بانتظـام مـع قـادة الصـومال وشـركائها الـدوليني الرئيسـيني، وأعضـاء         
اهليئـات االنتخابيـة املخصصـة، وجهـات معنيـة أخــرى يف إطـار محلتـه الراميـة إىل ضـمان دعــم          

ــة. وأصــد   ــة االنتخابي ــدوليني،    متســق وفعــال للعملي ــات مشــتركة مــع الشــركاء ال ــه بيان ر مكتب
ألغراض منها اإلعـراب عـن القلـق مـن ترشـيح مرشـحني هلـم تـاريخ معـروف يف جمـال العنـف            
وضلوع مزعوم يف جرائم، واحلث على اختاذ ما يناسب من إجراءات ملعاجلة ما يـرد مـن أنبـاء    

  متصلة بالتخويف والفساد.

ــاين/نو ٢٠و  ١٩ويف   - ١٥ ــيني   تشــرين الث فمرب، زار ممثلــي اخلــاص إىل جانــب شــركاء دول
غالكعيو، وبوصاصو، وبايدوا، وجوهر، وعذاذو، وحث قادة تلك املناطق على تسـريع وتـرية   

  يف املائة.   ٣٠العملية االنتخابية والوفاء بالتزامهم بضمان متثيل النساء بنسبة 

ــذي جــرى يف       - ١٦ ــا ال ــذكورة آنف ــال املتقطــع امل ــاب القت ــي   ويف أعق ــرأس ممثل غــالكعيو، ت
تشـرين   ١٥و  ١٢اخلاص بعثة مشتركة لألمم املتحدة والشـركاء الـدوليني إىل هـذه املدينـة يف     

الثاين/نوفمرب. وأجرى مشاورات مع رئـيس الـوزراء االحتـادي ورئيسـي بونتالنـد وغـاملودوغ،       
غلهم وكذلك مع أصحاب املصلحة الرئيسيني مـن كـال اجلـانبني مـن أجـل االسـتماع إىل شـوا       

تشرين الثـاين/نوفمرب، بنـاء علـى طلـب      ١٩وتقدمي مقترحات سعيا إىل حتقيق سالم دائم. ويف 
من احلكومة االحتادية، أوفد اثنني من مستشاري األمـم املتحـدة إىل الفريـق االستشـاري التـابع      

التنميـة  لفريق غالكعيو املعين بوقف إطالق النار، الـذي تقـوده اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة ب      
واملكلف بإسداء املشورة يف ما يتعلق برصد وقف إطالق النار. وقـد سـاعد هـذا التطـور علـى      

  دئة التوترات.  
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وواصــلت اموعــة األمنيــة السداســية االجتمــاع بانتظــام، وهــي منتــدى أنشــأه ممثلــي    - ١٧
جلهـات  اخلاص بناء على طلـب مـن احلكومـة االحتاديـة ويهـدف إىل حتقيـق االتسـاق يف عمـل ا        

املعنيــة الدوليــة الرئيســية يف القطــاع األمــين الصــومايل. وتشــمل اموعــة االحتــاد األورويب،         
وتركيــا، واإلمــارات العربيــة املتحــدة، واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، 

ل أعضـائه  والواليات املتحدة األمريكية، واألمم املتحدة، وقـد أنشـأ املنتـدى أمانـة لتنسـيق عمـ      
يف ما يتعلق بالنهج األمين الشامل. وأحرز تقدما أيضـا يف إعـادة تـأطري النـهج الـدويل املتبـع يف       
ــاره معضــلة سياســية ولــيس معضــلة تقنيــة حبتــة. وجتلــى هــذا التقــدم يف       دعــم أمــن البلــد باعتب

 ، املعقـود يف ٢٠١٦اجتماع وزراء الدفاع بشأن عمليات األمم املتحـدة حلفـظ السـالم: لنـدن     
، الذي التزم فيه مجيع أعضاء املنتدى والبلدان احلاضـرة مـن بـني    ٢٠١٦لندن يف أيلول/سبتمرب 

البلــدان املســامهة بقــوات يف بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال بــدعم التوصــل إىل حــل أمــين   
يراعي ضرورة اتبـاع ـج أمـين شـامل، وأقـروا بـأن علـى الشـركاء تنشـيط اجلهـود الراميـة إىل            

  نشاء مؤسسات أمنية فعالة يف الصومال.  دعم إ

ويف سياق النهج األمين الشامل، مجعت البعثة الشـركاء الـدوليني الرئيسـيني مـن أجـل        - ١٨
ــة        ــى أفضــل طريقــة للتعــاون مــع االحتــاد األفريقــي ــدف ضــمان التزامــات متبادل االتفــاق عل

. وكـان مـن نقـاط    ٢٠١٧ألغراض تنفيذ عمليات بعثة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال يف عـام     
التركيز األخرى كيفية تنسيق الدعم من أجل تسريع وترية تطـوير قـدرات املؤسسـات األمنيـة     

  الصومالية ووضع استراتيجية مشتركة ملنع التطرف املصحوب بالعنف ومكافحته.
  

 السياسة الشاملة  -باء   

رة واألفرقـة املعنيـة بتنفيـذ    واصل الفريق املعـين بتنفيـذ االنتخابـات االحتاديـة غـري املباشـ        - ١٩
االنتخابــات غــري املباشــرة علــى مســتوى الواليــات إشــرافهم علــى العمليــة االنتخابيــة. وتلقــوا    
الـدعم مــن فريـق الــدعم االنتخــايب املتكامـل (يتــألف مـن مــوظفني تــابعني لبعثـة األمــم املتحــدة      

ال شـراء املـواد واملعـدات    لتقدمي املساعدة إىل الصومال وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي) يف جمـ    
االنتخابية وتسليمها إىل مواقع االقتراع. وباإلضافة إىل ذلك، قدم الفريـق الـدعم يف جمـال بنـاء     
قدرات أعضاء األفرقة يف شكل تدريب على تسجيل املرشـحني، واالقتـراع، وعـد األصـوات،     

 وتبويب النتائج.

عمــال التحضــريية التقنيــة للشــروع يف  وبــدأت اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املســتقلة األ   - ٢٠
، متشــيا مــع واليتــها املتمثلــة يف إجــراء انتخابــات  ٢٠١٧تســجيل األحــزاب السياســية يف عــام 

. وبنــاء علــى ذلــك، قــدم فريــق الــدعم االنتخــايب املتكامــل اخلــربة التقنيــة  ٢٠٢٠عامــة يف عــام 
رســات اجليــدة والــدروس لكفالــة تفعيــل قــانون األحــزاب السياســية، بوســائل منــها تبــادل املما
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املسـتفادة مـن بلـدان أخـرى يف املنطقـة ومـن خـالل اسـتعراض األحكـام القانونيـة ذات الصـلة            
الـيت يلـزم تعديلـها. وعملـت وزارة الداخليـة والشـؤون االحتاديـة واللجنـة، بـدعم مـن الفريـق،            

ــة، ــدف صــياغة ا      ــل احلــرب األهلي ــا قب لقــانون علــى اســتعراض اإلطــار القــانوين االنتخــايب مل
 االنتخايب اجلديد.  

شهرا من املشاورات العامة واملفاوضـات السياسـية.    ١٨ونتج النموذج االنتخايب عن   - ٢١
وقد صمم دف كفالة انتقال سلمي للسلطة، وهـو منـوذج فريـد يـتالءم مـع الواقـع املؤسسـي        

ــة       ــة هام ــة مســات انتخابي ــة االنتخابي ــت العملي ــد. ومشل ــايف للبل ــز    والسياســي والثق ــا متي ــادةً م ع
العمليات االنتخابية املتعارف عليها، مثل مدونة لقواعد السـلوك، واالقتـراع السـري، وإرسـاء     
التنفيذ على حنو خمصـص، وإنشـاء هيئـات لتسـوية املنازعـات. ومـن األدلـة علـى إحـراز تقـدم،           

اء البلـد  تضمنت العملية االنتخابية أيضا هيئة ناخبني موسعة، وأجريت انتخابـات يف مجيـع أحنـ   
عاما، وانتخب جملس للشيوخ على أساس جغـرايف، ولـيس علـى     ٥٠ألول مرة منذ ما يقارب 
 أساس جمرد متثيل القبائل.  

وعملت البعثة مع اجلهات الفاعلة يف اتمـع املـدين يف مجيـع أحنـاء البلـد، مبـا يف ذلـك          - ٢٢
بيـة، ونظمـت محلـة لتوعيـة     مع النساء، من أجل ضـمان مشـاركتها ومتثيلـها يف العمليـة االنتخا    

اجلمهور من خالل وسائط التواصل االجتمـاعي والبـث اإلذاعـي والتلفزيـوين. ومشلـت احلملـة       
توفري ما يلي: الدعم يف جمال االتصاالت لفائدة الفريق املعين بتنفيـذ االنتخابـات االحتاديـة غـري     

صـداقية العمليـة باسـتخدام منـابر     املباشرة؛ وتعزيز متثيل املرأة؛ وأنشـطة التربيـة املدنيـة لتعزيـز م    
وســائط التواصــل االجتمــاعي التابعــة للبعثــة علــى نطــاق واســع؛ وتنظــيم حلقــات عمــل لبنــاء    
ــة التصــويت؛ والتواصــل مــع       ــة عملي القــدرات مــن أجــل إعــداد الصــحفيني الصــوماليني لتغطي
ــدويل عــن رأي موحــد بشــأن القضــايا        ــراب اتمــع ال ــة؛ وضــمان إع  وســائط اإلعــالم الدولي

 والشواغل املتصلة ذه العملية.

ــية،    ٢١ويف   - ٢٣ أيلول/ســـبتمرب، أيـــد أصـــحاب املصـــلحة الرئيســـيون يف العمليـــة السياسـ
ذلك اجلهات املاحنة الدولية والشـركاء الصـوماليون، التقريـر الـذي قدمتـه األمـم املتحـدة         يف مبا

. ومـن بـني أمـور    ٢٠١٢عن الـدروس املسـتفادة مـن عمليـة االسـتعراض الدسـتوري منـذ عـام         
أخرى، استعرضت األمـم املتحـدة اإلجنـازات الرئيسـية وأوجـه القصـور يف عمليـة االسـتعراض         

. واتفقــت الحقــا بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل الصــومال    ٢٠١٦-٢٠١٢للفتــرة 
ــن         ــة م ــدورة التالي ــات ال ــى أولوي ــدوليون عل ــم املتحــدة األخــرى والشــركاء ال ووكــاالت األم

الدستور االحتادي املؤقت، مما يتـيح فرصـة تارخييـة لتشـكيل اهليكـل القـانوين للنظـام         استعراض
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ــتعراض        ــة إىل أن االسـ ــت البعثـ ــة، خلصـ ــة االنتخابيـ ــب العمليـ ــومال. وعقـ ــادي يف الصـ االحتـ
 الدستوري أولوية النتقال البلد إىل دميقراطية دستورية.  

املنظمــات غــري احلكوميــة ومــع شــيوخ  وأجــرت البعثــة اجتماعــات موســعة مــع ممثلــي    - ٢٤
القبائل من مـنطقيت هـريان وشـيبيلي الوسـطى للنـهوض بعمليـة تأسـيس الدولـة. كمـا تفاعلـت           
ــهائي       ــادر لالســتماع إىل شــواغلهم بشــأن الوضــع الن ــة مــع شــيوخ القبائــل مــن منطقــة بن البعث

لســـــا ملقديشـــــو ومتثيلـــــهم يف العمليـــــة االنتخابيـــــة واملؤسســـــات السياســـــية (وال ســـــيما جم 
 االحتادي).  الربملان

  
 سيادة القانون واملؤسسات األمنية    -جيم   

ستجري مناقشة اهليكل األمين االحتادي من جانب احلكومة االحتاديـة وممثلـي الواليـات      - ٢٥
األعضاء يف االحتاد، القائمة منها والناشئة، يف حلقة عمـل سـتعقدها اململكـة املتحـدة والواليـات      

اهليكـل األمـين    الثاين/يناير. ويتمثل اهلـدف يف التوصـل إىل اتفـاق ـائي بشـأن     املتحدة يف كانون 
 .٢٠١٧االحتادي يف مؤمتر لندن بشأن الصومال املقرر حاليا عقده يف أيار/مايو 

ــراد األمــن الصــوماليني أحــد الشــواغل        - ٢٦ ــات املنتظمــة إىل أف ــع املرتب ــأخر دف ــزال ت وال ي
فـراد مـن اخلدمـة أو انشـقاقهم، يف أسـوأ األحـوال. وتتـراوح        الرئيسية وحافزا رئيسـيا لفـرار األ  

ــا بــني    ــات حالي ــأخرات املرتب ــاجلنود و    ١٣و  ٦تقــديرات مت ــق ب ــا يتعل شــهرا  ١٥شــهرا يف م
بالنسـبة ألفــراد الشــرطة. بيـد أن املرتبــات الــيت متوهلـا اجلهــات املاحنــة تـدفع بانتظــام إىل اجلــيش     

 من أفراد الشرطة اإلقليمية يف بايدوا وكيسمايو.   ١ ٠٠٠الوطين والشرطة االحتادية وإىل 

 ٣ ٠٠٠وتوصلت احلكومـة االحتاديـة إىل اتفـاق مـع سـلطات بونتالنـد بشـأن إدمـاج           - ٢٧
آب/أغسـطس. وسـيتعني إنشـاء آليـة لتمويـل       ١فرد من ميليشيا بونتالند يف اجليش الـوطين يف  

دمات املشاريع هلـؤالء اجلنـود قبـل    جمموعة مواد دعم غري فتاك يوفرها مكتب األمم املتحدة خل
 أن يتمكَّن هذا املكتب من إجراء تقييم أويل للمشروع.  

وواصلت البعثة وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي دعـم تنفيـذ النمـوذج املوحـد اجلديـد           - ٢٨
ألعمال الشرطة الذي أقره منتدى القيادة الوطنيـة يف حزيران/يونيـه. وعلـى الـرغم مـن وجـود       

قـوي مــن جانـب الواليــات األعضـاء يف االحتـاد، القائمــة منـها والناشــئة، بوضـع منــوذج       التـزام  
المركزي ألعمال الشرطة، فقد توقف الزخم الذي كان قائما على املستوى االحتـادي خـالل   

. وستحصــل احلكومــة االحتاديــة املقبلــة علــى التأييــد والــدعم   ٢٠١٦النصــف الثــاين مــن عــام  
 يذ النموذج وتقوية االلتزام.الدوليني للتشجيع على تنف
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وإدارة جوبا املؤقتة بصدد الترخيص لتدريب أفراد خمتـارين مـن دائـرة الشـرطة التابعـة        - ٢٩
هلا على قدرات التخلص من الذخائر املتفجرة، مبساعدة من دائرة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام    

النموذج اجلديد ألعمال الشـرطة.  والبعثة. وتدعم هذه املبادرة النهج األمين الشامل، متشيا مع 
مليون دوالر لتغطيـة تكـاليف جمموعـة مـواد دعـم غـري فتـاك لفائـدة الشـرطة           ٢ومنحت أملانيا 

ــة مــن أجــل تنفيــذ النمــوذج     ١الصــومالية. فجــرى ختصــيص   مليــون دوالر منــها للجــان التقني
ء مرفـق لتـدريب   اجلديد ألعمال الشرطة يف كل والية. وسيسـتخدم املليـون دوالر املتبقـي لبنـا    

أفراد الشرطة يف كيسمايو؛ وقد جرى توفري األرض، ومـن املتوقـع أن تبـدأ أعمـال التشـييد يف      
 .  ٢٠١٧أوائل عام 

ــى املســتوى االحتــادي        - ٣٠ ــني أصــحاب املصــلحة الصــوماليني عل واســتمرت املناقشــات ب
ليـة ويسـر   وعلى مستوى الواليات بشأن تصميم نظام عدالة ومؤسسات إصالحية يتسم بالفعا

التكلفة، مبا يف ذلك يف إطـار حلقـة عمـل تقنيـة عقـدت يف كـانون األول/ديسـمرب، بـدعم مـن          
األمـم املتحـدة. واختــذت أيضـا تـدابري ترمــي إىل تعزيـز تقـدمي خــدمات العدالـة وتوسـيع نطــاق         
سبل الوصـول إليهـا. وأُنشـئ مركـز للمسـاعدة القانونيـة يف جامعـة مقديشـو خمصـص للفئـات           

ال سيما النسـاء واملشـردون داخليـا، وجيـري وضـع خطـط لنشـر مقـدمي املسـاعدة          الضعيفة، و
وسـطه، وألول مـرة يف بايــدوا وكيسـمايو. واتفـق املشــاركون     والقانونيـة يف جنـويب الصــومال   

ــامج         ــى أن الربن ــة عل ــات العدال ــاين/نوفمرب بشــأن أولوي ــدت يف تشــرين الث ــل عق ــة عم يف حلق
ال ســيعطي األولويــة للــدعم املؤسســي وســبل الوصــول إىل املشــترك لســيادة القــانون يف الصــوم

العدالة على املستوى دون االحتادي، فضال عـن اسـتكمال وتنفيـذ منـوذج العدالـة واملؤسسـات       
 .  ٢٠١٧اإلصالحية، يف عام 

ويف إطار سعي حرس السجون إىل ضـمان األمـن يف مجيـع أحنـاء البلـد، قـدمت البعثـة          - ٣١
أفـراد السـجون اإلقليميـة علـى إدارة احلـوادث      من فرد  ٢٠٠ن الدعم من أجل تدريب أكثر م

كـانون األول/ديسـمرب املشـروع     ٣١يف السجون. ويف تطور ذي صلة باملوضـوع، اكتمـل يف   
التجرييب إلصالح سجن بايدوا الذي يسـتقبل سـجناء حركـة الشـباب الـذين يشـكلون خمـاطر        

ــات عــن الســجناء وتصــم     ــذه.  كــبرية. وكــان اهلــدف منــه مجــع البيان ــل وتنفي ــامج للتأهي يم برن
وستدعم النتائج والدروس املستفادة وضع املرحلة الثانية اليت ستركز على تأهيـل السـجناء مـن    

 حركة الشباب وإعادة إدماجهم يف اتمع.  

واستمرت اجلهود الرامية إىل إعادة إدماج املقاتلني السابقني يف حركة الشـباب. ومـن     - ٣٢
تشغيل مرفق رابع لتأهيل املقـاتلني املسـرحني    ٢٠١٧الربع األول من عام املقرر أن يبدأ حبلول 

ــا. ويف الوقــت نفســه، يعمــل مركــز علمــان       ــه أملاني قليلــي اخلطــورة، ويقــع يف كيســمايو ومتول
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للسالم وحقوق اإلنسان يف شراكة مع البعثة بشـأن مشـاريع إعـادة إدمـاج املقـاتلني املسـرحني       
ايــدوا، وكيســمايو، وبلــدوين. ومــن املتوقــع إجنــاز هــذا    مــن حركــة الشــباب يف مقديشــو، وب 

، بعـد أن بـدأ يف أيلول/سـبتمرب.    ٢٠١٧الربنامج الذي ميتد لثمانيـة أشـهر حبلـول نيسـان/أبريل     
مــن األفــراد  ٥٠٠مــن املقــاتلني املســرحني و   ٥٠٠ويــوفر هــذا الربنــامج فــرص عمــل لفائــدة   

ة عامــة. وتشــمل املشــاريع توســيع أربعــة   الضــعفاء يف اتمعــات احملليــة وتدعمــه محلــة إعالميــ  
مراكز انتقالية، وإصالح مدرسـة ومستشـفى وحمكمـة وسـجن يف كـل موقـع. ودعمـت البعثـة         
أيضا وكالة االستخبارات واألمن الوطنية يف وضع مشروع إجراءات تشـغيل موحـدة ومعـايري    

 لفرز وتصنيف موحدين للمقاتلني املسرحني من حركة الشباب.  

ر منرب احلكومة االحتادية املتطور ملكافحـة اإلرهـاب، أعلنـت يف أيلول/سـبتمرب     ويف إطا  - ٣٣
ــد حــددت       ــع ومكافحــة التطــرف العنيــف. وق ــوطنيتني ملن ــها ال عــن اســتراتيجيتها وخطــة عمل
االســتراتيجية اــاالت الرئيســية الــيت تســتلزم التطــوير مــع التركيــز علــى كفالــة عمليــة شــاملة    

الصـــومايل والشــباب واجلماعـــات النســائية والزعمـــاء الـــدينيون   يشــارك فيهـــا اتمــع املـــدين   
والقطاع اخلاص. ومنذ البداية، تسعى احلكومة االحتاديـة إىل زيـادة تفـويض مهمـة تنفيـذ هـذه       
االستراتيجية على املستوى دون االحتادي إىل املنسقني املعنيني مبكافحـة التطـرف العنيـف. ويف    

ــه يف   كــانون األول/ديســمرب، حضــرت البعثــ  ١ ة اجتماعــا تشــاوريا ألصــحاب املصــلحة عقدت
بونتالند. وتعمل البعثة على وضع مسار مستقل يف ما يتعلـق مبكافحـة ومنـع التطـرف العنيـف      
يف النــهج األمــين الشــامل مــن أجــل ضــمان اتبــاع ــج منســق وشــامل للجميــع بــني أصــحاب   

والواليــات األعضــاء يف  املصــلحة كافــةً. وســينفَّذ ذلــك بتعــاون وثيــق مــع احلكومــة االحتاديــة   
االحتاد، القائمة منها والناشئة، على النحو الذي أقره منسق احلكومـة االحتاديـة املعـين مبكافحـة     

 تشرين الثاين/نوفمرب.   ٢١التطرف العنيف يف 
  

 األسس االقتصادية    -دال   

بليـون دوالر يف ايـة    ٦,٢كان من املتوقـع أن يبلـغ النـاتج احمللـي اإلمجـايل للصـومال         - ٣٤
دوالرا. وال يزال االسـتهالك احملـرك الرئيسـي     ٤٥٠، والناتج احمللي اإلمجايل للفرد ٢٠١٦عام 

. ٢٠١٦يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف عـام        ٨للناتج احمللي اإلمجايل، وبلغ االسـتثمار  
يعتمــد االقتصــاد اعتمــادا شــديدا علــى الــواردات، إذ تبلــغ حاليــا نســبة الصــادرات إىل النــاتج  و

يف املائة. ومتثل الواردات أكثـر مـن ثلثـي النـاتج احمللـي اإلمجـايل، ممـا يسـفر          ١٤احمللي اإلمجايل 
 عن عجز جتاري كبري، متوله أساسا التحويالت املالية واملعونة الدولية.  

ث دراسة استقصائية للبنك الدويل بشأن الفقـر، يعـيش حاليـا حتـت خـط      ووفقا ألحد  - ٣٥
يف املائــة). وتظــل التحــويالت املاليــة شــبكة األمــان  ٥١,٦الفقــر حــوايل نصــف ســكان البلــد (
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الرئيسية؛ ويعاين من الفقر شخص واحد من كل ثالثة أشـخاص يتلقـون حتـويالت. وال يـزال     
 فوارق يف معدالت انتشار الفقر يف الوسط احلضري.  مستوى انعدام املساواة مرتفعا وسببه ال

ويف ضوء انتهاء مدة امليثاق الصومايل، استكمل الصومال أول خطـة إمنائيـة وطنيـة لـه       - ٣٦
عامـا. وهـذه اخلطـة، الـيت تنسـجم مـع أهـداف التنميـة املسـتدامة والسياسـة            ٣٠منذ أكثر مـن  

اإلمساك بزمام خطته اإلمنائية بشكل تام. ومـع  االستراتيجية املؤقتة للحد من الفقر، تتيح للبلد 
أنه يلزم إعـادة إقـرار هـذه اخلطـة مـن جانـب احلكومـة االحتاديـة اجلديـدة، فإـا تـوفر األسـاس             
ملعاجلـــة األولويـــات اإلمنائيـــة الرئيســـية، وال ســـيما اهلياكـــل األساســـية، وتـــوفري اخلـــدمات         

داد إطـار جديـد للمسـاءلة املتبادلـة بـني      االجتماعية، واحلد من الفقر إمجـاال. ويوجـد قيـد اإلعـ    
الصومال واتمع الدويل، ويرتقـب التوقيـع عليـه يف منتـدى شـراكة رفيـع املسـتوى سـيعقد يف         

، ممــا سيســاعد علــى مواءمــة الــدعم الــدويل مــع   ٢٠١٧لنــدن خــالل النصــف األول مــن عــام  
 األولويات اإلمنائية الوطنية.  

  
 اإليرادات واخلدمات    -هاء   

احلالة املالية آخذة يف التحسن. ومع ذلـك، مثـة حاجـة إىل تعبئـة املزيـد مـن اإليـرادات          - ٣٧
احمللية. ووفقا لصندوق النقـد الـدويل، مـن املتوقـع أن يبلـغ منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي           

يف املائــة، وحتفــزه قطاعــات االتصــاالت الســلكية والالســلكية والبنــاء  ٣,٧نســبة  ٢٠١٦لعــام 
إىل  ١,٠مات. ويتوقع أن يظل معدل تضـخم األسـعار االسـتهالكية منخفضـا عنـد حنـو       واخلد
يف املائــة، وهــو مـــا يعكــس أساســا اخنفـــاض أســعار الســلع األساســـية. ويف مــا يتعلـــق         ١,٥
يف املائــة بســبب أثــر قلــة التســاقطات  ٢,٥، مــن املتوقــع أن يتباطــأ النمــو إىل حنــو ٢٠١٧ بعــام

مليـون دوالر فقـط. ومـا زال     ٢٤٠ي. وتصـل امليزانيـة الوطنيـة إىل    املطرية على القطاع الزراع
ــة          ــر القانوني ــدام األط ــاء الضــرييب، وانع ــى حتصــيل الضــرائب، وضــيق الوع ــدرة عل ضــعف الق

 والتنظيمية، وضعف السيطرة على األراضي، مسائل تعرقل التعبئة الكاملة لإليرادات.  

يس اهليكليـة الـيت حـددها صـندوق النقـد      وعلى الرغم من إحـراز تقـدم يف بلـوغ املقـاي      - ٣٨
الدويل، ال يزال الصومال يعمل جاهدا على مواجهة حتديات مالية أساسية. فقد خلصت بعثـة  
ــاين/نوفمرب إىل أن البلــد قــد اســتوىف مجيــع املقــاييس      مــن صــندوق النقــد الــدويل يف تشــرين الث

عراض األول للربنـامج الـذي   اهليكلية، وستة من سبعة أهداف لألداء الكمي ذات الصلة باالست
يتابعه خرباء الصندوق. بيد أن املقياس املتعلق بعدم تراكم متأخرات جديدة مل يستوف. ومـن  

 ٢٠١٧املتوقع أن يناقش الس التنفيذي لصندوق النقد الـدويل يف أواخـر كـانون الثاين/ينـاير     
واالسـتعراض   ٢٠١٦يف عـام   تقرير خرباء الصندوق املتعلـق مبشـاورات املـادة الرابعـة املعقـودة     

 األول يف إطار الربنامج الذي يتابعه خرباء الصندوق.  
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وال تزال قدرة البلد على توفري اخلدمات حمدودة وتعتمد إىل حد كـبري علـى املسـاعدة      - ٣٩
املقدمة من اتمع الدويل، وال سيما يف جماالت الصحة، والتعليم، والتغذيـة وامليـاه، والصـرف    

ظافة الصحية. ومع أن الصومال يصـنف مـن بـني أسـوأ حـاالت سـوء التغذيـة يف        الصحي، والن
العامل، فإنه جيـري إحـراز بعـض التقـدم. فقـد أظهـرت دراسـة استقصـائية وطنيـة مشـتركة بـني            

يف املائـة   ٣٣زيـادة إىل   ٢٠١٦اليونيسيف ومنظمة األغذيـة والزراعـة ووزارة الصـحة يف عـام     
يف املائة يف عـدد األطفـال حـديثي الـوالدة الـذين       ٨٣الصة وإىل يف معدل الرضاعة الطبيعية اخل

ــة     يتلقــون الرضــاعة الطبيعيــة خــالل الســاعة األوىل مــن والدــم. وســتكون التنميــة االجتماعي
ــة       ــه اإلمنائي ــيت ســيعاجلها الصــومال مــن خــالل خطت ــات الرئيســية ال والبشــرية مــن بــني األولوي

 خصيص الدعم املالئم هلا مستقبال.  الوطنية، اليت التزم اتمع الدويل بت
  

 املسائل الشاملة  -واو   

 انتعاش اتمعات احمللية واحلكم احمللي    

واصــلت وزارة الداخليــة والشــؤون االحتاديــة جنبــا إىل جنــب مــع نظرائهــا اإلقليمــيني    - ٤٠
تعزيز إطار وذجر الوطين للحكم احمللي، الذي ركز على تيسري املصـاحلة بـني اتمعـات احملليـة     
من أجل إرساء االستقرار. وواصل برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بـاحلكم احمللـي وتقـدمي    

على حنو المركزي توفري الدعم من أجل تشكيل االس احمللية، دف تعزيز احلكـم  اخلدمات 
ــدمي اخلــدمات. ويف    ــي وحتســني تق ــادة      ١٧احملل ــة وإع ــق التنمي ــر مرف ــاين/نوفمرب، أق تشــرين الث

مليــون دوالر مــن صــندوق بنــاء الســالم.   ١٢اإلعمــار يف الصــومال برنــاجمني مــدعومني مببلــغ  
اجمني لتعزيـز انتعـاش اتمعـات احملليـة وبسـط سـلطة الدولـة، فضـال         وجرى تصميم هذين الربن

عــن حتفيــز حكــم حملــي أقــوى متشــيا مــع إطــار وذجــر، مــع التركيــز علــى جوباالنــد واملنطقــة     
ــود التصــدي بشــكل شــامل لعوامــل           ــذين الربنــاجمني جه ــيدعم أحــد ه ــة الغربيــة. وس اجلنوبي

ل دائمــة للمشــردين داخليــا، والعائــدين،  اهلشاشــة، بينمــا ســيدعم الربنــامج اآلخــر تــوفري حلــو  
 واتمعات املضيفة والسلطات.  

وال تــزال مشــاريع إنعــاش اتمعــات احملليــة تتلقــى الــدعم مــن اجلهــات املاحنــة واألمــم    - ٤١
ــد.       ــة، وجوباالن ــة الغربي ــة اجلنوبي املتحــدة يف هــريان، وشــبيلي الوســطى، وغــاملودوغ، واملنطق

تنميـة الدوليـة السـلطات احلكوميـة واتمعـات احملليـة يف ختطـيط        ودعمت الوكالة األمريكيـة لل 
املشـــاريع الراميـــة إىل تعزيـــز النمـــو االقتصـــادي ودعـــم التماســـك االجتمـــاعي يف كيســـمايو،  
ــق االســتقرار يف       ــارطريي. وواصــل صــندوق حتقي ــراوه، وب ــوين، ودينســور، وب وأفمــدو، وونل

ذيل، وعـذاذو، وهوبيـو. وبعـد إجـراء     الصومال دعـم جهـود مماثلـة يف ورشـيخ، ومهـداي، وعـ      
تقييم يف أيلول/سبتمرب لربنامج منظمة األمم املتحدة للتنميـة الصـناعية للتـدريب املهـين املصـمم      
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للمســاعدة علــى مكافحــة التطــرف العنيــف بــني الشــباب، تعمــل املنظمــة علــى توســيع جهــا   
  ليشمل دوبلي، ومقديشو، وكيسمايو، وبايدوا.

  
 حقوق اإلنسان    

ــادة يف حــاالت انتــهاك حقــوق اإلنســان تعــزى       - ٤٢ ــالتقرير زي شــهدت الفتــرة املشــمولة ب
أساسا إىل عمليات األمن اليت تضـطلع ـا الواليـات واسـتمرار أنشـطة حركـة الشـباب. وبلـغ         

ــائر يف صـــفوف املـــدنيني   ــا.  ٣٦٣قتـــيال و  ٢٦٠شخصـــا، منـــهم  ٦٢٣جممـــوع اخلسـ جرحيـ
ــائر     ــوع خسـ ــن وقـ ــن عـ ــات األمـ ــفرت عمليـ ــددها   وأسـ ــغ عـ ــدنيني بلـ ــفوف املـ ، ٢٤٢يف صـ

ــها ــاة و   ٥٥ من ــة وف ــوات األمــن الصــومالية، و    ١٢٠حال ــاة   ٣٧إصــابة تعــزى إىل ق ــة وف حال
إصابة تعزى إىل بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال. وواصلت بعثة األمم املتحدة لتقـدمي   ١٢ و

مال يف مــا يتعلــق مبــا يــرد املســاعدة إىل الصــومال التعــاون مــع بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــو 
ادعاءات انتـهاك حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين، مبـا يف ذلـك احلـادث الـذي وقـع يف            من
مــدنيا وإصــابة ثالثــة آخــرين يف وردينــل، بــالقرب مــن   ١٤متوز/يوليــه وأســفر عــن مقتــل  ١٧

ــا). وبع     ــابعني لبعثــة االحتــاد األفريقــي (مــن إثيوبي ثــة االحتــاد بيــدوا، والــذي يعــزى إىل جنــود ت
 األفريقي بصدد إاء حتقيقها يف احلادث.  

يف املائة من جممـوع اخلسـائر يف صـفوف املـدنيني الـيت       ٥٣وشكل الرتاع يف غالكعيو   - ٤٣
من جراء تبـادل   ٦٣مدنيا وإصابة  ٢٥تعزى إىل قوات األمن الصومالية، وقد أسفر عن مقتل 

غاملودوغ. ومنذ أيلول/سبتمرب، صـدرت يف الصـومال   إطالق النار بني قوات بونتالند وقوات 
 ستة أحكام باإلعدام، نفذ منهم اثنان.

وبلغ جمموع اخلسائر يف صفوف املدنيني، اليت تعزى إىل حركـة الشـباب أو إىل أفـراد      - ٤٤
إصـابة. وبلــغ جممــوع األشـخاص الــذين اختطفتــهم حركــة    ١٢٦حالــة وفــاة و  ٩١جمهـولني،  
شخصـا منـهم يف وقـت الحـق. وشـهدت اهلجمـات        ٣٥شخصا، وأُطلق سـراح   ٤٦الشباب 

 ترة املشمولة بالتقرير السابق.  يف املائة مقارنة بالف ١,٤زيادة نسبتها 

ــبتمرب، اشــتركت البعثــة ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان يف         - ٤٥ ويف أيلول/س
إصدار أول تقرير عام لألمم املتحدة عن احلق يف حرية التعبري يف الصـومال، يغطـي الفتـرة مـن     

ــادة ا   ٢٠١٦إىل عــام  ٢٠١٢عــام  ــة إىل زي ــدابري رامي ــه باختــاذ ت ــز  . ويوصــي في ــة، وتعزي حلماي
املساءلة، ومعاجلة اإلفالت مـن العقـاب. وتعهـد وزيـر الشـؤون اخلارجيـة وتشـجيع االسـتثمار         

أيلول/سـبتمرب،   ٥بأن تعاجل احلكومة االحتادية االنتهاكات املرتكبة ضد وسـائط اإلعـالم. ويف   
فيــه أصــدرت رابطــة وســائط اإلعــالم يف بونتالنــد بيانــا صــحفيا أشــادت فيــه بــالتقرير وحثــت  
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أيلول/ســـــبتمرب   ٨أصـــــحاب املصـــــلحة علـــــى التقيـــــد بالتوصـــــيات الـــــواردة فيـــــه. ويف       
وسـائط اإلعـالم املسـتقلة    ‘‘ صـوماليالند ’’، ام وزير الشـؤون الرئاسـية يف   ‘‘صوماليالند’’يف 

‘‘. ميليشــيا مســلحة جيــب نــزع ســالحها ’’، واصــفًا إياهــا بأــا  ‘‘صــوماليالند’’بزعزعــة أمــن
عـالم ومنظمـات حقـوق اإلنسـان الـوزير إىل االمتنـاع عـن إصـدار         فدعت رابطات وسائط اإل
 ديدات من ذلك القبيل.  

  
 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     

يف  ٣٠يف أيلول/ســبتمرب، أعــاد منتــدى القيــادة الوطنيــة تأكيــد التزامــه بضــمان نســبة     - ٤٦
يف بيانـه بشـأن كيفيـة حتقيـق هـذا      املائة من املقاعد الربملانية للمرأة، وأصدر توجيهات واضحة 

اهلدف. غري أنه تبين أن تنفيذ هذا القـرار صـعب. بيـد أن جهـود الـدعوة املكثفـة املبذولـة مـن         
ــهوض         ــرأة والن ــنة، ووزارة شــؤون امل ــا احلس ــفراء النواي ــائية، واملرشــحات، وس ــادات النس القي

نسـبة متثيـل املـرأة يف    ادت زحبقوق اإلنسان، والشركاء الدوليون أسفرت عن نتائج إجيابيـة، إذ  
 يف املائة).   ١٤( ٢٠١٢يف املائة) مقارنة بعام  ٢٤جملس النواب للربملان االحتادي (

وواجهـــت املرشـــحات والـــداعيات، خـــالل العمليـــة االنتخابيـــة، ديـــدات وأعمـــال    - ٤٧
ختويــف. وذكــرن أيضــا أن الفســاد مســألة تــؤثر ســلبا يف قــدرة املــرأة علــى أن تصــبح مرشــحة  

اجحة. وملعاجلة هذه املسألة، قدمت البعثة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي املزيد مـن دعمهمـا   ن
اللوجسيت للمرشحات والداعيات، ونسقا أعماهلما مع منظمات اتمع املـدين وسـفراء النوايـا    
احلسنة ووزارة شؤون املرأة والنهوض حبقوق اإلنسان. وقدمت األمم املتحـدة املسـاعدة أيضـا    

ىل الــوزارة يف نشــر أفرقــة غــرف العمليــات يف ســبعة مواقــع انتخابيــة. ومكَّــن ذلــك القيــادات  إ
 النسائية من التعبئة والتغلب بفعالية على كثري من التحديات اليت واجهتها.  

  
 محاية الطفل     

حالــة مــن حــاالت     ٤٧٧ســجلت فرقــة العمــل القطريــة املعنيــة بالرصــد واإلبــالغ          - ٤٨
ــهاكات اجلســي  ــها      االنت ــالتقرير، تضــرر من ــرة املشــمولة ب ــة ضــد األطفــال خــالل الفت مة املرتكب

ــالً ( ٨٥٤ ــا ١٥٧طفـ ــق     ٦٩٧و  ةفتـ ــرى توثيـ ــك، جـ ــافة إىل ذلـ ــىت). وباإلضـ ــا  ٤٦فـ حادثـ
ــانوين مشلــت    مــن ــاطهم    ٩٢حــوادث االحتجــاز غــري الق ــدعوى ارتب ــة وب طفــال ألســباب أمني

 الشباب.    حبركة

ت يف االضـطالع ـا سـلطات بونتالنـد واألمـم      وأكدت عمليـة لتقـدير السـن اشـترك      - ٤٩
املتحــدة أن مــن بــني عناصــر حركــة الشــباب الــذين قُــبض علــيهم يف بونتالنــد يف آذار/مــارس، 

أيلول/ســبتمرب، أصــدرت حمكمــة   ١٧عامــا. ويف  ١٨عنصــرا تقــل أعمــارهم عــن   ٦٤يوجــد 
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فــال ط ٢٨ســنة ضــد  ٢٠ســنوات و  ١٠عســكرية يف غــاروي أحكامــا بالســجن تتــراوح بــني 
عاما. وعقب أعمـال دعـوة مكثفـة قامـت ـا األمـم املتحـدة         ١٧و  ١٥تتراوح أعمارهم بني 

طفـال آخـرين تتـراوح     ٢٦والشركاء الثنائيون، وافقت سلطات بونتالنـد علـى إطـالق سـراح     
تشــرين األول/أكتــوبر لبــدء  ٥ســنة. فســلموا إىل األمــم املتحــدة يف   ١٤و  ١٢أعمــارهم بــني 

هم يف اتمع. وواصلت البعثة ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة العمـل عـن       عملية إعادة إدماج
 حزيـران/  ١٦كثب مع سلطات بونتالنـد مـن أجـل كفالـة إلغـاء أحكـام اإلعـدام الصـادرة يف         

آخرين. ويف الوقـت الـراهن،    ٢٨طفال، وأحكام السجن الطويلة الصادرة ضد  ١٢يونيه ضد 
ــتفيد  إعــادة اإلدمــاج يف بيــدوا ومقديشــو، مبــن فــيهم      فتــاة مــن بــرامج    ٥٥فــىت و  ٢٧٢يس

 .  ٢٠١٦طفال الذين نقلوا جوا من بونتالند يف تشرين األول/أكتوبر   ٢٦  الـ
  

 منع العنف اجلنسي    

تقدم البعثة الدعم إلنشاء وحدات حلماية املرأة والطفل يف قـوة الشـرطة الصـومالية يف      - ٥٠
يئات املكلفة بإنفاذ القانون حلـاالت العنـف اجلنسـي،    إطار اجلهود الرامية إىل تعزيز استجابة اهل

ــاجني بصــورة أفضــل. وتتخــذ خطــوات حمــددة منــذ كــانون األول/     ــة الضــحايا والن  وإىل محاي
أيلول/ســـبتمرب،  ٣، مبـــا يف ذلـــك اعتمـــاد اختصاصــات لتلـــك الوحـــدات يف  ٢٠١٥ديســمرب  

املصـلحة، مبـا يف ذلـك     أعقاب مشاورات مكثفة دارت فيما بـني اجلهـات الرئيسـية صـاحبة     يف
األمـــم املتحـــدة، وبعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف الصـــومال، واحلكومـــة االحتاديـــة، واجلهـــات         

 الدولية.    املاحنة

ويف أيلول/ســبتمرب، نظــم صــندوق األمــم املتحــدة للســكان دورة تدريبيــة يف مقديشــو   - ٥١
ف املنـاطق املشـاركة.   فردا من أفراد الشـرطة مـن خمتلـ    ٢٥بشأن منع العنف اجلنساين، حبضور 

وأدى هذا إىل زيادة مشاركة الشرطة مع مقدمي اخلـدمات املتعلقـة مبكافحـة العنـف اجلنسـاين      
 وأصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني مبنع العنف اجلنساين والتخفيف من آثاره والتصدي له.  

  
 اجلزاءات احملددة األهداف    

عام املساعد ونائـب منسـق عمليـات اإلغاثـة     تشرين األول/أكتوبر، قدم األمني ال ٣يف   - ٥٢
 ١٩٠٧) و ١٩٩٢( ٧٥١يف حاالت الطوارئ إىل جلنة جملس األمن العاملة مبوجب القـرارين  

مــن قــرار  ٢٤بشـأن الصــومال وإريتريــا إحاطــةً بشــأن التقريــر املقــدم عمــال بــالفقرة   )٢٠٠٩(
تشــرين األول/أكتــوبر، قــدم فريــق الرصــد      ٧). ويف S/2016/827( )٢٠١٥( ٢٢٤٤ الــس

ــومال (     ــن الصـ ــهائي عـ ــره النـ ــة تقريـ ــا إىل اللجنـ ــومال وإريتريـ ــين بالصـ ). ويف S/2016/919املعـ
مـن قـرار    ٧تشرين األول/أكتوبر، قدمت احلكومة االحتادية تقريرها الثـاين عمـال بـالفقرة     ١٥
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ــس  ــذ ا  ١٠. ويف )٢٠١٥( ٢٢٤٤الــ ــاين/نوفمرب، اختــ ــرين الثــ ــرار  تشــ ــس القــ  ٢٣١٧لــ
، الرفــع اجلزئــي حلظــر ٢٠١٧تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٥الــذي جــدد مبوجبــه، حــىت  )٢٠١٦(

كـانون األول/ديسـمرب، عـني سـبعة خـرباء       ١٥توريد األسلحة املفـروض علـى الصـومال. ويف    
 ).  S/2016/1065(انظر  ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ١٥للعمل يف فريق الرصد إىل غاية 

    
 احلالة اإلنسانية  - رابعا   

تدهورت احلالة اإلنسـانية خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، وينتظـر أن تزيـد سـوءا يف           - ٥٣
إىل منـاطق يف اجلنـوب، مثـل    ‘‘ صـوماليالند ’’ظل انتشار ظـروف اجلفـاف خـارج بونتالنـد و     

غذو وجوبا السفلى. ويزيد استمرار انعدام شبكات األمـان االجتمـاعي واخلـدمات األساسـية     
من ضعف البلد ومن إمكانية تعرضه ألزمة أوسـع نطاقـا. ومـن املتوقـع أن يزيـد تـدهور احلالـة        

 ع من التساقطات.ألن موسم األمطار القصري احلايل مل يأت باملستوى املتوق

٥٤ -  ا وحدة حتليل األمـن الغـذائي والتغذيـة    وسلمت يف أيلول/سبتمرب التقييمات اليت أجر
ملا بعد هطول أمطار موسم غو، وأظهـرت نتائجهـا جتـاوز عتبتـين مـثريتني للقلـق. فهنـاك اآلن        

شـخص  مليـون   ١,١ماليني صومايل يواجهون نقصا حادا يف األغذية، منهم مـا يزيـد علـى     ٥
ــة أيضــا بوجــود أكثــر مــن      ــة التغذوي يعيشــون يف حــاالت طــوارئ وأزمــات. وتــدهورت احلال

طفل يعانون من سوء تغذية حاد وهم يف حاجة إىل دعم تغذوي عاجـل، ومنـهم    ٣٢٠ ٠٠٠
 طفل يعانون من سوء تغذية شديد.   ٥٠ ٠٠٠أكثر من 

ه املـوارد. ويـؤدي التصـور    وتلزم االحتياجات اإلنسانية املتزايـدة يف وقـت تتضـاءل فيـ      - ٥٥
السائد بأن الصومال تتقدم، إىل جانب مزامحـة األزمـات العامليـة األخـرى، إىل تقليـل التمويـل       
املقــدم لألنشــطة اإلنســانية. فحــىت أوائــل كــانون األول/ديســمرب، بلــغ متويــل خطــة االســتجابة   

يف املائـة،   ٤٧ل علـى  ، اليت بـدأت يف كـانون الثاين/ينـاير، مـا يزيـد بقليـ      ٢٠١٦اإلنسانية لعام 
مليـــون دوالر. وبســبب حمدوديـــة   ٨٨٥مليــون دوالر مــن املبلـــغ املطلــوب وقــدره      ٤١٤ أو

املوارد، منحت برامج إنقاذ احلياة أولويـة علـى حسـاب الـربامج املتعلقـة بسـبل كسـب العـيش         
 والقدرة على الصمود.

لتشــرد املتصــلة  وباإلضــافة إىل اجلفــاف، شــهد الصــومال زيــادة حــادة يف حــاالت ا        - ٥٦
بالرتاع، مما أثار شواغل تتعلق حبماية املتضررين، وال سيما النساء واألطفـال. وظهـرت أخطـر    

شـخص مـن املــدنيني بسـبب الـرتاع يف تشــرين      ٩٠ ٠٠٠الشـواغل يف غـالكعيو، حيـث شــرد    
طفـــل مـــن التعلـــيم. وأدى ســـحب األصـــول  ٢٠ ٠٠٠األول/أكتـــوبر، ممـــا أدى إىل حرمـــان 

 ٥ ٠٠٠نبية من مناطق باكول وغـاملودوغ وهـريان إىل تشـريد مـا ال يقـل عـن       العسكرية األج
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شخص وتعريض األشخاص الذين بقوا لالنتقام من جانب حركـة الشـباب ولضـعف إمكانيـة     
احلصــول علــى املســاعدات اإلنســانية. وأدى الــرتاع العشــائري مــع حركــة الشــباب يف شــرقي  

 شخص، وأثّر سلبا على سبل الوصول.   ٣٠ ٠٠٠شبيلي السفلى إىل تشريد ما يقرب من 

، رفعت إدارة جوبـا املؤقتـة رمسيـا التعليـق املؤقـت      ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ويف   - ٥٧
الذي فرضته على العودة الطوعية لالجئني الصوماليني مـن خمـيم الالجـئني يف داداب يف كينيـا.     

ف االتفـاق الثالثـي الـذي    وجاء ذلك بعد سلسـلة مـن االجتماعـات التشـاورية فيمـا بـني أطـرا       
ينظم العودة الطوعيـة لالجـئني الصـوماليني الـذين يعيشـون يف كينيـا. وقـد عـاد مـا يقـرب مـن            

. ٢٠١٤من الصـوماليني طوعـا مبوجـب ذلـك االتفـاق منـذ كـانون األول/ديسـمرب          ٣٥ ٠٠٠
غم مـن  وواصل الشركاء تقدمي املساعدة املنقذة للحياة واملساعدة يف إعـادة اإلدمـاج، علـى الـر    

 املوارد احملدودة.

شخص مساعدة غذائيـة،   ٥٤٣ ٩٠٠ويف تشرين األول/أكتوبر، تلقّى ما يقدر بنحو   - ٥٨
مليـون شـخص مـدخالت الزراعـة املومسيـة، مبـا يف ذلـك البـذور، واألدوات،          ١,٧بينما تلقّـى  

 مــن ٤٣ ٣٠٠ومعــدات صــيد األمســاك، وقســائم الــري، واملاشــية ولقاحاــا. واســتفاد حــوايل 
األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من سوء التغذية مـن بـرامج التغذيـة، وتلقّـى مـا يزيـد       

من الصوماليني اخلدمات الصحية األساسية، بينما وفـرت ألكثـر مـن مليـون      ٧٠٠ ٠٠٠على 
شـخص   ٣١٢ ١٠٠شخص سبل مؤقتة و/أو مستدامة للحصول على املياه املأمونـة. وحصـل   

ــة    تقريبــا علــى خــدمات احلم  ــرامج التغذي ــة، بينمــا وفَّــر شــركاء التعلــيم أنشــطة التــدريس وب اي
من املـتعلمني. وقُـدمت املسـاعدة إىل أشـخاص قُـدر عـددهم        ٩٠ ٠٠٠املدرسية ملا يقرب من 

شــخص يف شــكل أمــاكن  ١٢ ٣٠٠شــخص يف شــكل مــواد غــري غذائيــة، وإىل  ٩٨ ١٠٠بـــ 
 إيواء مؤقتة.

    
ــوطين        -  خامسا   ــي يف الصــومال واجلــيش ال ــة االحتــاد األفريق ــدعم إىل بعث ــدمي ال تق

 الصومايل وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل الصومال  

واصل مكتـب األمـم املتحـدة لتقـدمي الـدعم يف الصـومال تقـدمي الـدعم اللوجسـيت إىل            - ٥٩
ــة       ــوات املســلحة الوطني ــي يف الصــومال والق ــاد األفريق ــة االحت ــات   بعث ــا للعملي الصــومالية دعم

. ويف إطــار دعـم العمليــة االنتخابيــة،  )٢٠١٥( ٢٢٤٥العسـكرية، ووفقــا لقـرار جملــس األمـن    
كفل التنسيق بني املكتب والبعثة على الصعيدين االستراتيجي والتشغيلي تـوفري األمـن والـدعم    

ر الكـايف يف مجيـع مراكـز االقتـراع. ومـن احلـاالت ذات األمهيـة الكـبرية حالـة          اللوجسيت بالقد
عــذاذو، يف غــاملودوغ، حيــث مل يكــن هنــاك وجــود لبعثــة االحتــاد األفريقــي قبــل االنتخابــات، 
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ولكن متكنت البعثة، عن طريق آليـات تنسـيق فعالـة، مـن االنتشـار بسـرعة ومـن تلقـي الـدعم          
 االكتفاء الذايت.   اللوجسيت من املكتب على أساس

ــا لنشــر ثــالث طــائرات        - ٦٠ ــد مقــدم إىل كيني ــاين/نوفمرب طلــب توري وأُعــد يف تشــرين الث
هليكــوبتر عســكرية يف بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال، ونشــرت الطــائرات الحقــا يف         

كانون األول/ديسمرب. واسـتمرت املناقشـات مـع أوغنـدا وإثيوبيـا لتيسـري نشـر املزيـد مـن           ١٥
ئرات اهلليكـوبتر. غـري أنـه يلــزم تقـدمي الـدعم إىل بعثـة االحتــاد األفريقـي مـن جانـب الــدول          طـا 

 األعضاء بسداد تكاليف الذخرية، بالنظر إىل أن األمم املتحدة ال تغطي هذه التكاليف.  

وواصلت القوات الصومالية تلقي الدعم اللوجسيت مـن مكتـب األمـم املتحـدة لتقـدمي        - ٦١
ل يف إطــار صــندوق اســتئماين يــديره املكتــب. ومل يجــر التقيــيم الــذي كــان  الــدعم يف الصــوما

مقــررا يف أيلول/ســبتمرب لقــدرة القــوات املســلحة الوطنيــة وجاهزيتــها القتاليــة للقيــام بعمليــات  
مشتركة مع بعثة االحتاد األفريقي، وذلك ألنـه تعـني مـنح األولويـة لتـأمني العمليـة االنتخابيـة.        

 باشرة عقب تنصيب احلكومة االحتادية اجلديدة.  وسيجرى التقييم م

وواصــلت دائــرة إلجــراءات املتعلقــة باأللغــام تقــدمي الــدعم الــتقين والتــدريب يف جمــال    - ٦٢
الكشف عن األجهزة املتفجرة املرجتلـة وتـدمري تلـك األجهـزة، يف إطـار جهودهـا املبذولـة مـن         

 ســياق عملياــا. واســتهلت خطــة  أجــل تعزيــز قــدرة بعثــة االحتــاد األفريقــي علــى التحــرك يف  
ـــ  حتــت إشــراف الــدائرة عــن طريــق فريــق عامــل معــين    ‘‘ إبطــال مفعــول األجهــزة ’’تدريبيــة ل

ــي، أنشــئ يف          ــاد األفريق ــة االحت ــم املتحــدة وبعث ــني األم ــة مشــترك ب ــاألجهزة املتفجــرة املرجتل ب
رجتلــة، وعلــى أيلول/ســبتمرب. وتشــمل اخلطــة تــدابري للتخفيــف مــن خطــر األجهــزة املتفجــرة امل

وجــه التحديــد التوعيــة بــاألجهزة املتفجــرة املرجتلــة، وزيــادة القــدرة علــى البحــث، واملعــدات    
التشــغيلية التقنيــة، وعمليــات تقيــيم األخطــار/الطرق والتحليــل االســتباقي. وأســفرت اجلهــود    

يقـي، عـن   املتضافرة اليت بذهلا الشركاء يف جمال التدريب، من خالل مقر قوة بعثة االحتـاد األفر 
كشف هذه البعثة لعدد متزايد من األجهزة املتفجرة املرجتلة قبل أن تنفجر، على حنـو مـا أبـان    

يف  ١جهــازا علــى طــرق اإلمــداد الرئيســية للقطــاع  ١٦عنــه جنــود أوغنــديون حــددوا أمــاكن 
 تشرين األول/أكتوبر وختلصوا منها.

رئيســية مــن أجــل تشــجيع  وجيــري بــذل اجلهــود لتعزيــز األمــن علــى طــرق اإلمــداد ال     - ٦٣
التجارة وحركة النـاس، وتيسـري وصـول املسـاعدات اإلنسـانية، واإلسـهام يف ايـة املطـاف يف         
بسط احلكم وسلطة الدولة يف املناطق اليت حررا بعثة االحتاد األفريقي. ومتخضـت املناقشـات   

ة االحتـاد األفريقـي   اليت جرت مع مكتب األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف الصومال عن التزام بعث
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بتوفري محاية القوة للقوافل الربية بشكل تـدرجيي، ومـن مث التقليـل بدرجـة كـبرية مـن االعتمـاد        
 احلايل بشكل مفرط على نقل الدعم اللوجسيت جوا.  

وتشكل خطورة حالة الصندوقني االستئمانيني لبعثة االحتاد األفريقـي واجلـيش الـوطين      - ٦٤
 اية تشـرين الثـاين/نوفمرب، بلـغ الرصـيد املتـاح يف الصـندوق األول       مصدرا لقلق شديد. فحىت

مليــون دوالر. وتقــدمي  ١٣,٦٥دوالر وبلــغ الرصــيد املتــاح يف الصــندوق األخــري  ٤٠٠ ٠٠٠
مسامهات إضافية من الشركاء مسألة ذات أمهية بالغة لتمكني بعثة االحتـاد األفريقـي مـن إجنـاز     

 منية بسالسة إىل قوات األمن الصومالية.واليتها وكفالة نقل املسؤوليات األ

ــاعد       - ٦٥ ــام املسـ ــني العـ ــرايس، األمـ ــوبرت بـ ــوبر هـ ــرين األول/أكتـ ــه يف تشـ ــوىل مهامـ وتـ
مكتب األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف الصومال، الذي عينته حديثا. وزار أديـس أبابـا،    ورئيس

فريقـي، والبلـدان املسـامهة    تشرين األول/أكتوبر، واجتمـع مـع ممـثلني لالحتـاد األ     ١٩و  ١٨يف 
بقوات وبأفراد شرطة يف بعثة االحتاد األفريقي إىل الصـومال، وشـركاء بعثـة االحتـاد األفريقـي،      
ومكتـب األمــم املتحــدة لــدى االحتـاد األفريقــي. وعــرض خطتــه الـيت تشــمل حتســني املشــاركة    

وتعزيـز الفعاليـة    االستراتيجية مع أصحاب املصلحة الرئيسيني والتنسـيق معهـم واالتصـال ـم،    
 التشغيلية ملكتب تقدمي الدعم.  

تشــرين الثــاين/نوفمرب، اجتمعــت جلنــة تنســيق العمليــات العســكرية للمــرة         ١١ويف   - ٦٦
احلادية والعشرين يف أديس أبابا الستعراض التقدم احملرز يف دعم العمليـة االنتخابيـة والنظـر يف    

الحتـاد األفريقـي يف القيـام بعمليـات هجوميـة يف      اخليارات املتاحة لتعزيز فعاليـة عمليـات بعثـة ا   
املستقبل. وطلبت اللجنة تقدمي الدعم للقـوات اإلضـافية الـيت سـتجري عمليـات هجوميـة، إىل       
جانب دعم إضـايف للجـيش الـوطين مـن أجـل تسـريع وتـرية اسـتراتيجية اخلـروج املقـررة لبعثـة            

ــة أيضــا األمــم املتحــدة وال    شــركاء علــى تيســري نشــر عناصــر   االحتــاد األفريقــي. وحثــت اللجن
التمكني ومضاعفة القوة ذات األمهية احلامسة، مبا يف ذلك قـدرات مكافحـة األجهـزة املتفجـرة     
املرجتلــة يف إطــار دعــم عمليــات بعثــة االحتــاد األفريقــي. ورفضــت قــرار االحتــاد األورويب متييــز  

صـومال، وأعربـت عـن القلـق     إجراءات الدفع اليت يتبعها فيما يتعلـق بالوحـدة البورونديـة يف ال   
يف املائـة.   ٢٠من ختفيض االحتاد األورويب البدل املخصص لقوات بعثة االحتاد األفريقي بنسبة 

وطلبت اللجنة من األمم املتحدة واالحتاد األورويب واتمع الدويل عامةً التعجيـل بإجيـاد سـبل    
  لسد هذه الفجوة.
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 حقوق اإلنسانسياسة بذل العناية الواجبة يف مراعاة     

ــة االحتــاد األفريقــي يف      ٢٧يف   - ٦٧ ــق العامــل املشــترك بــني بعث أيلول/ســبتمرب، التقــى الفري
الصــومال واألمــم املتحــدة يف مقديشــو ملناقشــة تنفيــذ تــدابري التخفيــف يف إطــار سياســة بــذل     
ــهاكات حقــوق اإلنســان         ــة انت ــك حال ــا يف ذل ــوق اإلنســان، مب ــة يف مراعــاة حق ــة الواجب العناي

ســاءلة عنــها وكيفيــة تعزيــز اخلليــة املعنيــة حبصــر اخلســائر يف صــفوف املــدنيني وحتليلــها          وامل
واالستجابة هلا. ورغم اإلشارة يف الردود الرمسية الواردة من البعثة علـى االدعـاءات إىل إحـراز    
تقدم، فقد شـدد علـى ضـرورة تنفيـذ تـدابري التخفيـف واملسـاءلة وسـبل االنتصـاف للضـحايا.           

بعثة االحتاد األفريقي عن اعتماد توجيه صـادر عـن قائـد القـوة وبـدء تقـدمي إحاطـات        وأعلنت 
تشـرين األول/أكتـوبر، أقـرت     ١٣شهرية للقادة بشأن االمتثال للقانون الدويل اإلنسـاين. ويف  

فرقة العمل املعنية بسياسـة بـذل العنايـة الواجبـة يف مراعـاة حقـوق اإلنسـان تقييمـات املخـاطر          
لوحــدة اإلثيوبيــة، والوحــدة الكينيــة، وقــوات أمــن جوباالنــد، وذلــك عقــب طلــب    املتعلقــة با

االحتاد األفريقي تقدمي الـدعم غـري الفتـاك لـتمكني هـذه القـوات مـن إجـراء عمليـات هجوميـة           
مشتركة بالتعاون مع بعثة االحتاد األفريقي. وأقـرت فرقـة العمـل تقيـيم املخـاطر املتعلـق بتـوفري        

 تشرين الثاين/نوفمرب. ٢٣جومية يف الطائرات العمودية اهل

وساند مكتب األمم املتحدة لتقدمي الـدعم يف الصـومال بعثـة االحتـاد األفريقـي بتنظـيم         - ٦٨
حلقة عمل ملدة يومني يف تشرين األول/أكتوبر دف وضع إجـراءات تشـغيل موحـدة للخليـة     

. ويـؤدي وضـع إجـراءات    املعنية حبصـر اخلسـائر يف صـفوف املـدنيني وحتليلـها واالسـتجابة هلـا       
التشغيل املوحدة إىل إمداد بعثة االحتـاد األفريقـي بـأدوات إضـافية لتتبـع املـدنيني املتضـررين يف        
سياق العمليات واإلبالغ عنهم، وزيادة امتثـال البعثـة لسياسـة بـذل العنايـة الواجبـة يف مراعـاة        

 .)٢٠١٣( ٢١٢٤حقوق اإلنسان، وفقا لقرار جملس األمن 
    

 وجود األمم املتحدة  -  سادسا  

ظــل مســتوى املخــاطر األمنيــة الــيت تتعــرض هلــا املنطقــة اخلاضــعة حلمايــة بعثــة االحتــاد     - ٦٩
ــار/     ــيم األخـــري الـــذي أُجـــري يف أيـ ــا منـــذ التقيـ ــو الـــدويل مرتفعـ ــار مقديشـ  األفريقـــي يف مطـ

. وواصل مكتـب األمـم املتحـدة لتقـدمي الـدعم يف الصـومال تنفيـذ تـدابري ختفيـف          ٢٠١٦ مايو
املخاطر املوصى ا لتحسني سالمة مجيع موظفي األمم املتحدة ومحايتهم. ومثة مشـاريع مماثلـة   

 جارية يف جممعات األمم املتحدة اإلقليمية.  

متوز/يوليـه قـرب    ٢٦ة يف ويف أعقاب اهلجوم جبهاز متفجر مرجتل حممـول علـى مركبـ     - ٧٠
مطار مقديشو الدويل، نقل برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي املـوظفني الـوطنيني مـن جممـع األمـم       
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من املوظفني الـوطنيني التـابعني لألمـم     ٣٠٠املتحدة املشترك إىل املطار. ويتعرض ما يزيد على 
وعراقيـل إضـافية عنـد     املتحدة إىل صـعوبات يوميـة يف الوصـول إىل املطـار بسـبب فـرض قيـود       

البوابة، مما يعرضهم لتهديدات أمنية متعددة. وللتخفيف من هـذه التهديـدات، سـيعاد تصـميم     
 نقطة دخول املشاة.  

وظلت حاالت متفرقة إلطالق النار تشـوش علـى احلالـة األمنيـة يف غـالكعيو، ممـا أثـر          - ٧١
ـا صـاحبة املسـؤولية الرئيسـية عـن      على أنشطة األمم املتحدة. وذُكِّـرت احلكومـة االحتاديـة بأ   

سالمة وأمـن مـوظفي األمـم املتحـدة وأصـوهلا وعملياـا. وشـجعت أيضـا علـى املداومـة علـى            
تبادل املعلومات والتنسيق مع املسؤولني األمنيني التابعني لألمم املتحدة من أجل يئـة ظـروف   

 آمنة وخالية من األخطار للموظفني واألنشطة.  

د متزايد من وكاالت األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا الـيت تعمـل وحتـتفظ       ومثة عد  - ٧٢
بوجود دائم ملوظفني دوليني ووطنيني خارج مقديشو. وال يزال انعـدام األمـن هـو أكـرب عـائق      
أمام العمليات. ويشكل تعذر الوصول إىل بعـض املنـاطق حتـديا أمـام قـدرة املنظمـة علـى تلبيـة         

 اإلمنائية.االحتياجات اإلنسانية و
    

 مالحظات  -  سابعا  

بافتتاح الربملان االحتادي اجلديد، خطى الصومال خطوة كبرية جتاه حتوله اجلاري حنـو    - ٧٣
 دولة احتادية قادرة على أداء وظائفها.  

وأود أن أُثــين علــى أعضــاء الربملــان املنتهيــة واليتــهم ملــا قــدموه مــن خــدمات وللــدور     - ٧٤
ر تشريعات مهمة. وأهنئ أعضاء الربملـان املنتخـبني حـديثا وأحـثهم     الذي اضطلعوا به يف إصدا

علــى أن يضــطلعوا مبهــامهم واضــعني رفــاه الشــعب الصــومايل نصــب أعينــهم. وأحــث الربملــان 
االحتــادي اجلديــد علــى املضــي بأســرع مــا ميكــن يف انتخــاب رئيســي جملــس الشــيوخ وجملــس    

 الشعب، مث بعد ذلك انتخاب الرئيس.

عمليــة االنتخابيــة الســلمية نســبيا علــى حــدوث تغــري تــدرجيي يف الثقافــة         وتشــهد ال  - ٧٥
السياسية للبلد، إذ مثة حتول حنو املنافسة السياسية غري العنيفة. بيد أن العمليـة واجهـت العديـد    
من التحديات، ومنها قرار إعـادة االنتخابـات يف مـا يتعلـق خبمسـة مقاعـد إثـر ادعـاءات تشـري          

، مل تنل مجيع حـاالت سـوء السـلوك املبلـغ عنـها املعاجلـة املالئمـة،        إىل سوء تصرف. ولألسف
مبا يف ذلـك محايـة املقاعـد احملجـوزة للنسـاء. وجيـب اسـتخالص الـدروس مـن هـذه العمليـة يف            

. وينبغـي اختـاذ تـدابري عمليـة مـن أجـل تقليـل        ٢٠٢٠سياق االنتقال إىل االقتراع العام يف عام 
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ــف امل   ــات وختوي ــراء      التالعــب باالنتخاب ــا يشــمل ش رشــحني والفســاد إىل أدىن حــد ممكــن، مب
األصـــوات وإســـاءة اســـتخدام املـــوارد العامـــة. وال بـــد مـــن وضـــع اإلطـــار القـــانوين وإرســـاء  

بفترة كافية، مـع التوسـع    ٢٠٢٠املؤسسات االنتخابية قبل االنتخابات املقرر إجراؤها يف عام 
 يف توفري التربية املدنية وتثقيف الناخبني.

يف املائـة مـن املقاعـد     ٣٠ومع أن هدف الزعماء الصوماليني املتمثل يف ختصيص نسبة   - ٧٦
ــة منــذ عــام   ٧٠للمــرأة مل يتحقــق، فــإن متثيــل املــرأة زاد بنســبة    . ومــن مث فقــد ٢٠١٢يف املائ

حدث حتول يف التمثيـل السياسـي واملشـاركة السياسـية للمـرأة يف الصـومال، وحـدثت سـابقة         
 التعبئة السياسية للمرأة.مهمة فيما يتعلق ب

وأرحب بإكمال اخلريطة االحتادية للصـومال بإنشـاء إدارة هريشـبيلي املؤقتـة. وتؤكـد        - ٧٧
التحديات الـيت ووجهـت أمهيـة مبـدأ الشـمول يف أي عمليـة مـن عمليـات تشـكيل الواليـات.           

اعــات وإجنــاز هــذه العمليــة علــى حنــو مســتدام ســيتطلب تســوية الوضــع النــهائي ملقديشــو والرت 
املزمنة، مثل تلك اليت تؤثر علـى غـالكعيو، وسـول، وسـناغ، وجيـوب شـبيلي السـفلى. فهـذه         
الرتاعات ال تزال تشكّل حتديا آلفاق االستقرار علـى املـدى البعيـد وقـد تحـدث ثغـرات ميكـن        
ــها       ــات األعضــاء يف االحتــاد، القائمــة من ــع الوالي حلركــة الشــباب اســتغالهلا. وإنــين أحــث مجي

 ، على االستمرار يف التواصل مع جمتمعاا احمللية يف إطار عملية مصاحلة مستمرة.والناشئة

وسيمثل إرساء اهلياكل السياسية الناشئة للبلد يف إطار مـتني مـن سـيادة القـانون أحـد        - ٧٨
أقوى العوامل الضامنة لالستقرار الطويل األجل وإصالح احلوكمة الدائم. ومن مث فـإنين أدعـو   

نية إىل تـوخي العنايـة يف تصـميم املرحلـة التاليـة مـن اسـتعراض الدسـتور علـى حنـو           اجلهات املع
شامل متاما للجهات الفاعلة اإلقليمية. وال تزال املشاركة املسـتمرة مـن جانـب اتمـع الـدويل      
ومــا يقدمــه مــن مســاعدة ماليــة أمــران بالغــا األمهيــة للتعجيــل باعتمــاد دســتور دائــم. وأحــث     

والواليـات األعضـاء يف االحتـاد، القائمـة منـها والناشـئة، علـى كفالـة فعاليـة           احلكومة االحتادية
عمليــة االســتعراض الدســتوري عــن طريــق بنــاء توافــق يف اآلراء مــن خــالل إجــراء مشــاورات  

 واسعة النطاق على مستويات متعددة يف اتمع.  

تقـدم يف بنـاء السـالم    وما زال عمل بعثة االحتاد األفريقي عنصرا حيويـا يتـيح إحـراز ال     - ٧٩
وبنــاء الدولــة. والتضــحيات الــيت تبــذهلا قــوات بعثــة االحتــاد األفريقــي ال تــذهب ســدى. فهــي   
تســهم بدرجــة كــبرية يف حتقيــق الســالم واالســتقرار الــدائمني يف الصــومال والقــرن األفريقــي.   

وى لألمـن  وأحث احلكومة االحتادية والواليات األعضاء يف االحتاد على إعطـاء األولويـة القصـ   
، وال ســيما لــدعم إنشــاء مؤسســات أمــن ميكنــها التصــدي بفعاليــة للتهديــدات ٢٠١٧يف عــام 
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األمنية احلالية، مبا يف ذلك حركة الشباب، وتكون مسؤولة أمام القيادة املدنية وتراعي احتـرام  
 حقوق اإلنسان يف عملها.  

عمليـات بعثـة االحتـاد    ويرحب بقرار حكومة كينيا نشر ثالث طائرات عمودية لدعم   - ٨٠
ــدا، علــى      ــا وأوغن ــا إثيوبي األفريقــي. وأحــث املســامهني احملــتملني اآلخــرين، وال ســيما حكومت
التعجيل باملناقشات مع األمم املتحدة من أجل تزويد بعثة االحتاد األفريقـي بكامـل احتياجاـا    

 من األصول اجلوية.  

عامـا.   ٣٠وطنية للبلـد منـذ أكثـر مـن      وأشيد بوضع الصيغة النهائية ألول خطة إمنائية  - ٨١
فهي متثل شـهادة علـى التقـدم احملـرز علـى اجلبـهتني السياسـية واألمنيـة. وأشـعر باالرتيـاح إزاء           
اجلهود الرامية إىل تعزيز احلوكمة اخلاضـعة للمسـاءلة وإنعـاش اتمعـات احملليـة. وجيـري ذلـك        

تحــدة إلنعــاش اتمعــات احملليــة مــن خــالل إطــار وذجــر احلكــومي، القــائم علــى ــج األمــم امل
وبسط سلطة الدولة/حتقيق املساءلة. ومن املهم احلفاظ علـى هـذا التقـدم وكفالـة تنفيـذ الـنظم       

 املشروعة إلدارة احلكم احمللي وتدبري شؤونه على نطاق مجيع املقاطعات.  

ومــن أجــل احلفــاظ علــى املكاســب السياســية واألمنيــة األخــرية، أشــجع الشــركاء            - ٨٢
ــدرة املؤسســات          ا ــاء ق ــل األجــل لبن ــم متســق وطوي ــدمي دع ــى مواصــلة ضــمان تق ــدوليني عل ل

الصومالية على تنفيذ احلكم الرشيد ومبادرات اإلنعاش بقيادة اتمعـات احملليـة. وحتقيقـا هلـذه     
الغاية، أرحب بقرار مرفق التنمية وإعادة اإلعمار يف الصومال تأييـد خطـة أولويـات الصـومال     

 صندوق بناء السالم.اليت يدعمها 

وال تزال حالة حقوق اإلنسان مصدر قلق، وال سيما عمليات إعدام املدنيني على يـد    - ٨٣
حركة الشباب بعد انسـحاب بعثـة االحتـاد األفريقـي والقـوات الوطنيـة مـن أمـاكن يف مـنطقيت          

شخصـا إثـر االشـتباه     ٤٠شخصـا واختطـف    ١٨هريان وباكول. فمنـذ أيلول/سـبتمرب، أُعـدم    
 يف تعاوم مع قوات األمن احلكومية.

طفـال كـانوا حمتجـزين بـدعوى ارتبـاطهم حبركـة الشـباب         ٢٦ورغم أن إعادة إدمـاج    - ٨٤
ميثل تطورا إجيابيا، فإن القلق يساورين من عدم إحراز تقدم يذكر فيما يتعلق بتخفيـف أحكـام   

وصاصـو. ويوجــد اآلن  مـن الشــباب الـذين ال يزالـوا حمتجـزين يف ب     ١٠اإلعـدام الصـادرة حبـق    
طفال يواجهون عقوبة اإلعـدام يف بونتالنـد. وأحكـام اإلعـدام الصـادرة ضـد أطفـال دون         ١٣

سن الثامنة عشرة تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل، اليت صدقت عليهـا احلكومـة االحتاديـة يف    
ــام  ــق        ٢٠١٥ع ــا يتعل ــها فيم ــيت قدمت ــات ال ــاء بااللتزام ــى الوف ــد عل . وأحــث ســلطات بونتالن

 بتخفيف تلك األحكام.
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وإنين أشعر بقلق شديد إزاء تدهور احلالة اإلنسـانية الـيت يتوقـع أن يـزداد تـدهورها يف        - ٨٥
األشهر املقبلة بعد املوسم املطري الذي من املنتظر أن تقل أمطاره. وقد تفاقم أثر اجلفاف احلـاد  

ك زيـادة التشـريد املتصـل    والطلب علـى املـوارد اإلنسـانية بسـبب األزمـات الناشـئة، مبـا يف ذلـ        
بــالرتاع. ويف حــني أن زيــادة املســاعدات اإلنســانية مطلوبــة بصــورة عاجلــة للحيلولــة دون         
حدوث مزيد مـن التـدهور، تقـدم مبـاردة احللـول الدائمـة الـيت تقودهـا األمـم املتحـدة خريطـة            

لـة شـاملة   طريق صاحلة ملعاجلة احلالـة اإلنسـانية الطويلـة األجـل، إىل جانـب ضـرورة تنظـيم مح       
متعلقـة بـاألمن الغـذائي وزيـادة اإلنتـاج الغـذائي. وجيـب أن تكـون الترتيبـات املوضـوعة لتلبيـة            
االحتياجـــات اإلنســـانية املتصـــلة باجلفـــاف فعالـــة، وتســـتفيد مـــن الـــدروس املستخلصـــة مـــن   

 .٢٠١١االستجابة يف عام 

ــة االحتــاد األفري      - ٨٦ قــي يف الصــومال،  وأتقــدم بالشــكر لكــل مــن االحتــاد األفريقــي، وبعث
واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، واالحتاد األورويب، والدول األعضـاء، واملنظمـات غـري    
احلكومية، والشركاء اآلخرين يف التنمية، على دعمهم املستمر لعملية بناء السالم وعملية بنـاء  

ــه يف     ــام بـ ــتعني القيـ ــا يـ ــثري ممـ ــاك الكـ ــا زال هنـ ــومال. ومـ ــة يف الصـ ــية إىل   الدولـ ــرة املفضـ الفتـ
، وهـي فتـرة علينـا احلفـاظ علـى شـراكتنا خالهلـا. وجيـب علينـا أن نواصـل إتاحـة            ٢٠٢٠ عام

 الفرصة للصومال الجتذاب املزيد من املستثمرين الدوليني.

وتطلعا إىل السـنوات األربـع املقبلـة، سـتحتاج احلكومـة االحتاديـة واتمـع الـدويل إىل           - ٨٧
طائفــة واســعة مــن األولويــات، منــها وضــع الصــيغة النهائيــة للدســتور توحيــد جهودمهــا بشــأن 

االحتــادي، وإصــالح قطــاع األمــن بشــكل شــامل، والتوصــل إىل اتفــاق بشــأن تقاســم الســلطة  
ــدعم مــن أجــل حــل           ــتمرار ال ــاد واملســتويات اإلقليميــة، واس ــوارد بــني االحت ــرادات وامل واإلي

لب احلفـاظ علـى املكاسـب املتحققـة يف هـذه      الرتاعات واملصاحلة على الصـعيد احمللـي. وسـيتط   
ااالت وضع الصومال على مسار االنتعاش االقتصادي والنمو املستدامني. ويف هذا السـياق،  
سيلزم تقدمي مزيد من الدعم أيضا لكفالة قدرة احلكومة االحتادية علـى اجتـذاب االسـتثمارات    

ــد    ــها ختفيــــف عــــبء الــ ــاليب منــ ــة، بأســ ــة والعامــ ــة اخلاصــ ــاد الدوليــ ين، والتصــــدي للفســ
 املساءلة.    وتعزيز

وأشـيد مبمثلــي اخلـاص، مايكــل كيتينــغ، ونائبيـه ومــوظفي بعثــة األمـم املتحــدة لتقــدمي       - ٨٨
املساعدة إىل الصـومال، ورئـيس مكتـب األمـم املتحـدة لتقـدمي الـدعم يف الصـومال وموظفيـه،          

ملـا يقومـون بـه مـن عمـل      وكذلك بوكاالت األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا يف الصـومال     
جــاد متواصــل يف ظــل ظــروف حمفوفــة بالتحــديات. وأؤكــد هلــم أن التــزامهم وتضــحيام          

 تذهب سدى.    ال
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 املرفق

ــة االنتخابيــة املتعلقــة مبجلــس النــواب للربملــان االحتــادي يف         نتــائج العملي
 ٢٠١٦ عام

  

    
الربملــــــــــــــــــــانيون  
  املنتخبون حىت اآلن

النســاء مــن بــني الربملــانيني 
    املنتخبني حىت اآلن

ــيت   ــة ال املقاعــد املتبقي
يلــــــــــزم شــــــــــغلها 
(بوسائل منها إعـادة  

    النسبة املئوية  املقاعد  املنطقة  االنتخاب)
 ١  )٪٢٤( ١٠ ٤٢ ٤٣  جوباالند          

 ١ )٪٢١( ١٤ ٦٨ ٦٩  اجلنوب الغريب

 ١ )٪٢٦( ٩ ٣٥ ٣٦  غاملودوغ

 ١ )٪١٩( ٧ ٣٦ ٣٧  بونتالند

 ٢ )٪٢٥( ١ ٤ ٦  بنادر

 ١٠ )٪٣٣( ١٢ ٣٦ ٤٦  “صوماليالند”

 ١ )٪٢٧( ١٠ ٣٧ ٣٨  هريشبيلي

 ١٧ )٪٢٤( ٦٣ ٢٥٨ ٢٧٥  اموع  
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