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  تقرير األمني العام عن احلالة يف الصومال    
  مقدمة  -أوال   

 تـشرين   ٣١رئـيس جملـس األمـن املـؤرخ         الـصادر عـن     بيـان   اليقدم هذا التقريـر عمـال ب        - ١
الذي يطلب فيـه جملـس األمـن إيلّ أن أقـدم تقـارير              ) S/PRST/2001/30 (٢٠٠١أكتوبر  /األول

الـسابق،  لتطـورات الـيت طـرأت منـذ تقريـري      ويغطـي التقريـر ا  . فصلية عـن احلالـة يف الـصومال    
ــاين  ١٧املــؤرخ  ــشرين الث ــوفمرب /ت ــسياسية   ) S/2008/709 (٢٠٠٨ن ــز علــى التطــورات ال ويركّ

ويشمل التقرير ما يتصل باملوضوع مـن       . بشكل خاص والتقدم احملرز يف عملية جيبويت للسالم       
لـة اإلنـسانية فـضال عـن        جهود بناء السالم واألمن، وحالة حقوق اإلنـسان واحلا        معلومات عن   

وكمـا هـو    . أنشطة العمليـات الـيت تـضطلع هبـا وكـاالت األمـم املتحـدة وبراجمهـا يف الـصومال                   
، يعــرض )٢٠٠٩ (١٨٦٣ ه مــن قــرار٦ و ٥يف الفقــرتني مــن جانــب جملــس األمــن  مطلــوب 

التقريــر كــذلك التقــدم احملــرز حنــو تعزيــز بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال، وتقــدمي الــدعم     
 وخطـط الطـوارئ مـن أجـل إمكانيـة نـشر عمليـة            ةؤسسات األمن وسـيادة القـانون الـصومالي       مل

  .لألمم املتحدة حلفظ السالم
  

  التطورات الرئيسية يف الصومال  -ثانيا   
  التطورات السياسية  -ألف   

استجد عدد من التطورات يف الصومال وخاصـة اسـتقالة الـرئيس            السابق  منذ تقريري     - ٢
  . أمحد وما تبع ذلك من انتخاب شيخ شريف شيخ أمحد َخلَفا لهعبد اهللا يوسف

/  تــشرين األول٢٦ بتــاريخ واتــساقا مــع االلتزامــات املتعهــد هبــا مبوجــب اتفــاق جيبــويت  - ٣
 فقد أصدر أعضاء احلكومة االحتادية االنتقالية والتحالف مـن أجـل إعـادة حتريـر           ،٢٠٠٨أكتوبر  

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٦ملـستوى إعالنـا مـشتركا بتـاريخ         اللجنة الرفيعـة ا   اجتماع  الصومال يف   
، وافقـت   ٢٠٠٣نـوفمرب   /ويف تـشرين الثـاين    . إنشاء حكومة وحدة وبرملـان شـامل      بشأن   ٢٠٠٨
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قــام هلــذه الغايــة و. اللجنــة املــذكورة علــى املزيــد مــن الطرائــق الكفيلــة بتعزيــز التعــاون الــسياسي  
  . الوحدةالطرفان بإنشاء فريق عامل لوضع تفاصيل هياكل

 وضعت اللجنة األمنية املـشتركة مقترحـات تفـصيلية          ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    - ٤
املواجهـة املـسلحة،    وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف       الرفيعة املستوى   لدعم أعمال اللجنة    

وأنشأت اللجنة فريقا عامال لدمج وإعـادة تنظـيم         . ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦املوقع يف   
وة الشرطة الصومالية، كما وافقت على وضع خطط تفـصيلية لتـشكيل قـوات أمـن وهياكـل                  ق

كذلك وافقت اللجنة األمنية على إنـشاء بعثـة للتحقـق والرصـد تتخـذ       . قيادية مؤقتة ومشتركة  
ومــع ذلــك فــإن االفتقــار إىل . مقرهــا يف مقديــشو مــن أجــل تعزيــز وقــف شــامل إلطــالق النــار

ومـن مث يـشكل تقـدمي       . يؤدي إىل تأخري إحراز تقدم يف مجيع اجملـاالت        الدعم املايل واللوجسيت    
دعم فوري لقوة الشرطة الصومالية والقـوة األمنيـة املـشتركة أمـرا حيويـا لتـأمني مـا مت إحـرازه                      

  .من مكاسب سياسية وأمنية يف إطار عملية السالم
ة حتريـــر ديـــسمرب، عـــاد أعـــضاء التحـــالف مـــن أجـــل إعـــاد/ويف أوائـــل كـــانون األول  - ٥

إىل مقديـشو للمـرة األوىل منـذ عـامني ليبـدؤوا تنفيـذ              أمحـد   شيخ  شريف  الصومال بقيادة شيخ    
احلكومـة  ممثلـي  وقـد لقـي الوفـد اسـتقباال حـارا يف مطـار مقديـشو مـن جانـب               . اتفاق جيبـويت  

  .االحتادية االنتقالية وكذلك من جانب أنصارهم يف التحالف والسكان احملليني
قد أعلن رمسيا استقالته يف بيان ألقاه أمـام الربملـان           أمحد  اهللا يوسف    عبدوكان الرئيس     - ٦

وذكـر الـرئيس أنـه      . ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٩وأعضاء جملس الوزراء يف بايـدوا يـوم         
  . يف الصومال“ عقبة أمام السالم”يستقيل لكي يتحاشى النظر إليه وكأنه 

شــيخ آدان مــادويب رئــيس الربملــان الرئاســة ، قــام بأعمــال ويف أعقـاب اســتقالة الــرئيس   - ٧
 مــن امليثــاق االحتــادي االنتقــايل الــذي يعطــي الــصالحية للربملــان ٤٥وجــاء ذلــك عمــال باملــادة 

ينـاير، أعلـن رئـيس الربملـان        / كانون الثاين  ١٢ويف  .  يوما ٣٠بانتخاب رئيس جديد يف غضون      
علـى انتخـاب    مهمـة اإلشـراف     إليهـا    أسندتتشكيل اللجنة الربملانية لالنتخابات الرئاسية اليت       

  .رئيس جديد
يناير، صّوت الربملان االنتقايل االحتادي تأييـدا لتوسـيع عـضويته           / كانون الثاين  ٢٦ويف    - ٨

ــها  ٢٧٥بواقــع  ـــ   ٢٠٠ مقعــدا خيــصص من  مقعــدا ٧٥ مقعــد للتحــالف بينمــا مت االحتفــاظ بال
ــرأة       ــال وللم ــدين ولرجــال األعم ــع امل ــضاء اجملتم ــة ألع ــات   املتبقي ــات املهجــر وجمموع وجملموع

بتعـديل امليثـاق االحتــادي   أقـر الربملـان اقتراحـا    ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٧ويف . املعارضـة األخـرى  
 وأعقــب ذلــك أداء ٢٠١١أغـسطس  /االنتقـايل مــن أجـل توســيع واليتــه ملـدة عــامني حــىت آب   

  .القسم من جانب األعضاء اجلدد املنتمني إىل التحالف يف الربملان
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ــد    وخــ  - ٩ ــد عب ــي اخلــاص أمحــدو ول ــه ممثل ــداءا إىل األطــراف   الل املفاوضــات، وّج اهللا ن
ــوم     ــى عــن مفه ــصومالية لكــي تتخل ــائز حيــوز كــل شــىء  ”ال ــني   “ الف ــسعى إىل التراضــي ب وت

  .األطراف إلهناء الرتاع الذي طال أمده يف البلد
ار الربملـان  ينـاير، وبعـد جـولتني مـن التـصويت يف جيبـويت، اختـ           / كانون الثاين  ٣٠ويف    - ١٠

املوسع شيخ شريف شيخ أمحد رئيس التحالف مـن أجـل إعـادة حتريـر الـصومال رئيـسا مؤقتـا                     
الـرئيس  ويف خطابـه االفتتـاحي تعهـد        . ينـاير / كـانون الثـاين    ٣١جديدا للبالد وأدى القََسم يوم      

 ببناء حكومة شاملة وبأن ميد مد يده إىل اجلماعات املتشددة املسلحة الـيت مـا برحـت تعـارض                  
وعقــب تنــصيبه حــضر . حمادثــات الــسالم، فــضال عــن العــودة بالــصومال إىل احلظــرية اإلقليميــة

ــرئيس  ــد يف أديـــ     الـ ــذي عقـ ــي الـ ــاد األفريقـ ــة االحتـ ــؤمتر قمـ ــن  مـ ــرة مـ ــا يف الفتـ  إىل ٢ س أبابـ
  .فرباير/شباط ٤

معربـا عـن اسـتعداده    الـرئيس أمحـد   ومنذ ذلك احلـني رحـب اجملتمـع الـدويل بانتخـاب              - ١١
  .مع حكومته يف جهودها لتحقيق السالم واالستقرار يف الصومالللتعاون 

فربايــر عــني الــرئيس عمــر عبــد الرشــيد علــي شــرماكي رئيــسا جديــدا / شــباط١٣ويف   - ١٢
 مـن األصـوات مقابـل       ٤١٠بأغلبيـة    نائبا   ٤٧٥البالغ أعضاؤه   ، وقد أيد الربملان التعيني      وزراءلل
ــصويت    ٩ ــاع عــضوين عــن الت ــوزراء   / شــباط٢٠ويف . أصــوات وامتن ــيس ال ــن رئ ــر، أعل فرباي

. فربايـر / شباط ٢١ عضوا وصدَّق الربملان على ذلك يوم        ٣٦تشكيل جملس الوزراء اجلديد من      
إىل مقديشو وكان من املتوقع أن يتبعه يف ذلـك رئـيس       أمحد  فرباير عاد الرئيس    /شباط ٢٣ويف  

  .الوزراء وأعضاء جملس الوزراء
  

  التطورات األخرى    
 عزمها بدء سـحب قواهتـا مـن         إثيوبيا، أعلنت حكومة    ٢٠٠٨نوفمرب  /ين الثاين يف تشر   - ١٣

 أخلـت القـوات اإلثيوبيـة املواقـع     ٢٠٠٩ينـاير  / كـانون الثـاين   ١٣ويف  . الصومال مع هناية العام   
. مصنع باسطا، حي كارارفات، مبىن هايلي باريسي وتقاطع التوفيـق         : التالية يف مشايل مقديشو   

اهبا من مجيع املواقع يف مقديشو بعد يومني من ذلك التـاريخ وأعقـب              مث أكملت القوات انسح   
ذلك أن أصدرت احلكومة االنتقالية االحتادية والتحالف من أجـل إعـادة حتريـر الـصومال بيانـا                  

 البيــان أن ا يفمــشتركا بــدعوة األمــم املتحــدة إىل نــشر حفظــة الــسالم يف الــصومال كمــا أعلنــ 
 انــسحاب القــوات بعــدأجــل اختــاذ مبــادرة أمــن مــشتركة طــريف اتفــاق جيبــويت يعمــالن مــن ”

  .“اإلثيوبية
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ــردد مــن الــصومالويف أعقــاب االنــسحاب اإلثيــويب   - ١٤  أن القــادة التقليــديني لعــشرية  ، ت
ولود، وهي من فروع عشرية اهلاوى املسيطرة يف مقديشو، حـذروا مـن أهنـم لـن يتحملـوا                   مود

دة الـدينيني حثـوا الـسكان علـى دفـن خالفـاهتم             استمرار التمرد، كما أن مشايخ مقديشو والقا      
والعمل على حتقيق سالم كامـل يف الـبالد، ويقـال كـذلك أن اجلماعـات النـسائية يف مقديـشو                 
ــي يف          ــاد األفريق ــة االحت ــراد بعث ــى أف ــضة اهلجــوم عل ــشايخ يف مناه ــداء امل ضــمت صــوهتا إىل ن

  .الصومال
ة جيبـويت، فقـد سـيطرت علـى بيـدوا          أما مجاعـة الـشباب املتمـردة، الـيت تعـارض عمليـ              - ١٥
 هــذه الــسيطرة بــصورة ســلمية مــن خــالل املفاوضــات مــع العــشائر، ومــع ذلــك، فــإن ُنفــذتو

املوسـع  االحتـادي   سقوط بيـدوا واالسـتيالء علـى مـبىن الربملـان ميـثالن نكـسة للربملـان االنتقـايل                    
  .مما يستبعد معه أن يعود إىل بيدوا يف األجل القصريجمددا 
أن مجاعـة الـشباب مل تقـم باجتيـاح الـبالد يف أعقـاب انـسحاب القـوات اإلثيوبيـة               بيد    - ١٦

على حنو ما كان ُيخشى منه من قبل، كمـا نـشأ عـدد مـن امليليـشيات اجلديـدة، ذات القاعـدة                       
 وبدأت تعارض مجاعـة الـشباب الـيت يقـال إهنـا             ة ومنها مثال السُّنة واجلماعة    العشائرية أو الديني  
ومــع ذلــك، فقــد تعهــدت الــشباب مبواصــلة التمــرد  . ى دعــم شــعيب ضــئيلال تــستحوذ إال علــ

  . مؤكدة معارضتها لعملية السالم
مث جــاء انــسحاب القــوات اإلثيوبيــة مــن الــصومال ليــشكل مزيــدا مــن الــضغوط علــى    - ١٧

ت احليويـة مبـا يف ذلـك املطـار واملينـاء            مـا زالـت هتيـئ سـبل األمـن يف املنـشآ            قوات البعثة، الـيت     
ــهوض       والقــصر  ــا أو الن ــة عملياهت ــستطيع توســيع منطق ــن ت ــة ل ــك، فالبعث ــع ذل اجلمهــوري، وم

، ومـن  )٢٠٠٩ (١٨٦٣بواليتها كاملة إال ريثما يتم دعمها مبـا يتـسق مـع قـرار جملـس األمـن         
  .مجاعة الشباب املتمردةتشنها هجمات تركيز تظل البعثة هي حمور  املرجح أن

بانتخــاب عبــد الــرمحن حممــد “ بونتالنــد”مــت ، قا٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٨ويف   - ١٨
كـانون   ٢٢إىل ممثلـي اخلـاص يـوم        رسـالة    فـارول    قـد وجـه الـسيد     و. فارول رئيـسا جديـدا هلـا      

ديـة  جهـود مـشروعة وجم    ”ألي   “بونتالنـد ”التأكيد على مواصلة تأييـد      فيها  يناير، أعاد   /الثاين
“ بونتالنـد ”رب عـن أسـفه ألن       ويف الرسـالة ذاهتـا أعـ      . “احلة اليت متثل الشعب الصومايل    صللم

ويف معــرض . ليــست ممثلــة علــى النحــو الكــايف يف عمليــة املــصاحلة الــيت ترعاهــا األمــم املتحــدة 
هي موضع ترحيب للمـشاركة يف      “ بونتالند”فارول بأن   السيد  االستجابة، أبلغ ممثلي اخلاص     

مــع ذلــك، فقــد و. العمليــة وأن مكتــب األمــم املتحــدة علــى اســتعداد لتيــسري مــشاركة ممثليهــا  
  . فارول بتعيني الرئيس شريف أمحد متعهدا بالعمل مع اإلدارة اجلديدةالسيد رحب 
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  احلالة األمنية  -باء   
ظلــت احلالــة األمنيــة هــشة خــالل فتــرة التقريــر، وقــد اســتطاعت قــوات التمــرد فــرض   - ١٩

مــسلحة مــن ســيطرهتا علــى املزيــد مــن البلــدات واملنــاطق، بــرغم أهنــا تواجــه باضــطراد مقاومــة 
ــة األخــرى   وقــد أكملــت القــوات اإلثيوبيــة انــسحاهبا مــن   . جانــب العــشائر وامليليــشيات احمللي

يناير، وأفيد بأن آخر وحدات اجلنود عـربت مـن الـصومال إىل             / كانون الثاين  ١٥مقديشو يوم   
  .يناير/ كانون الثاين٢٥إثيوبيا يوم 

 نتيجـة االنـسحاب اإلثيـويب،       وبرغم أنه مل حيدث قتال علـى نطـاق واسـع يف مقديـشو               - ٢٠
فإن قـوات التحـالف وكـذلك قـوات احلكومـة االنتقاليـة املؤقتـة مل تـستطع أن تنـشر عناصـرها                       

. على الفور إىل مجيع املناطق اليت أخلتها القوات اإلثيوبية على حنـو مـا كـان خمططـا يف األصـل         
ال مقديـشو، واسـتطاع    وقد حتركت ميليشيات العشائر بسرعة إىل املواقـع االسـتراتيجية يف مشـ            

إىل أمحـد  ولـدى عـودة الـرئيس    . مشايخ العشائر أن حيتووا احلالة األمنية من خالل املفاوضـات         
العــشائر وقــادة املتمــردين يف حماولــة  رؤســاء فربايــر، اســتطاع إشــراك  / شــباط٧مقديــشو يــوم 

عثـة زادت  ومع ذلك، فإن هجمات املتمـردين علـى الب       . للتصدي لشواغل احلالة األمنية الفورية    
يف أعقــاب انــسحاب القــوات اإلثيوبيــة، حيــث أفيــد بوقــوع مثــان هجمــات كــبرية ضــد قــوات 

ينــاير مبــا يف ذلــك عــدة هجمــات بالقنابــل املزروعــة علــى    /البعثــة منــذ منتــصف كــانون الثــاين 
وبـرغم أن البعثـة تفيـد بـأن قواهتـا ردت يف             . جوانب الطريق، فضال عن حالة قصف انتحـاري       

سـتجابات غـري متناسـبة أدت    فس، فقد أفادت وسائل اإلعالم احمللية بوقوع ا      إطار من ضبط الن   
ــاة ــوم     .  مــدنينيإىل وف ــة يف ي ــد وقعــت ضــد البعث ــر / شــباط٢٢وكــان أســوأ اهلجمــات ق فرباي

ــا ــة الــسالم البورونــد   ١١مقتــل أفــضى إىل  مم ــن إصــابة عــدد آخــر     مــن حفظ . يني، فــضال ع
رضــة بــصورة خطــرية لــنريان املدفعيــة مــن املنــاطق زالــت مواقــع البعثــة يف املينــاء واملطــار ع ومــا

  .املرتفعة احمليطة مما ميثل خطرا ملموسا على خط إمداد البعثة
وفيمــا يتجــاوز مقديــشو، فقــد عمــدت قــوات التمــرد إىل تــدعيم وجودهــا يف منطقــة     - ٢١

وفرضــت مجاعــة الــشباب . شــبيلي الــدنيا ووســعت كــذلك وجودهــا إىل مــنطقيت بيــي وغيــدو 
، حيـث اجتاحـت قواهتـا جمّمعـات     ٢٠٠٨ديـسمرب  /لى مرفأ مريكـا يف كـانون األول       سيطرهتا ع 

الوكاالت اإلنسانية، مبـا يف ذلـك مكتـب برنـامج األغذيـة العـاملي، حيـث جـردوا احلـراس مـن                       
أسلحتهم وسرقوا معدات االتـصاالت إضـافة إىل مبـالغ نقديـة وهـددوا عـدة مـوظفني وطنـيني                    

ينـاير أفـادت تقـارير وردت مـن كـسمايو لتـشري             /نون الثـاين  ويف بداية كـا   . حتت طائلة السالح  
 شخـصا يف غـارة اسـتهدفت املنظمـات     ٣٠إىل أن ميليشيا الشباب قبضت على عدد يصل إىل        

، كانـت قـوات الـشباب يف املنـاطق          ٢٠٠٨ديـسمرب   /ومنـذ كـانون األول    . غري احلكومية احمللية  
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ة، ويف منطقـة جلجـادود، اشـتبكت     األخرى تلقـى معارضـة متزايـدة مـن جانـب العـشائر احملليـ              
، ٢٠٠٩ ينـاير /قوات السُّنة واجلماعة مـع ميليـشيات الـشباب يف قتـال شـرس يف كـانون الثـاين                  

شخـــصا يف  ٦٠ شخـــصا لقـــوا مـــصرعهم، إضـــافة إىل إصـــابة أكثـــر مـــن ٣٥حيـــث قيـــل أن 
وتــشري أحــدث التقــارير إىل أن قــوات الــشباب مت طردهــا مــن معظــم البلــدات يف    . دومسريــب

ينـاير، وفـور انـسحاب القـوات اإلثيوبيـة مـن بيـدوا،              / كانون الثـاين   ٢٥ويف  . قة جلجادود منط
غــادرت ميليــشيات احلكومــة بعــد أن أفيــد عــن وقــوع حــاالت ســلب وهنــب واســعة النطــاق   

 ســيطرهتا مــن خــالل التفــاوض مــع  فــرضاالنتقاليــة البلــدة إىل أن متكنــت قــوات الــشباب، مــن
  .مشايخ العشائر احمللية

يف ضوء املخاطر الـشديدة، فـصال عـن تواصـل اهلجمـات املباشـرة، الـيت يتعـرض هلـا                      و  - ٢٢
العــاملون يف اجملــال اإلنــساين، اضــطرت األمــم املتحــدة إىل مواصــلة خفــض نــشاط األفــراد          

، قتـل اثنـان مـن مـوظفي برنـامج األغذيـة العـاملي يف                ٢٠٠٩ينـاير   /ويف كانون الثـاين   . والربامج
ع توزيع األغذية مما زاد معـه العـدد اإلمجـايل ملـوظفي األمـم املتحـدة       حادثتني منفصلتني يف مواق  

زال هنــاك  ومــا. الــذين لقــوا مــصرعهم يف األشــهر اإلثــين عــشر األخــرية، إىل مثانيــة أشــخاص  
  .٢٠٠٨يونيه /حزيراناختطافه رهينةً يف سر منذ األموظف واحد من األمم املتحدة واقعا يف 

  
  ي يف الصومالبعثة االحتاد األفريق  - ثالثا  

 املـربم بـني احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة      ،وفقا ألحكام اتفـاق وقـف املواجهـة املـسلحة           - ٢٣
يف بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال  جنحــت والتحــالف مــن أجــل إعــادة حتريــر الــصومال،   

 الــسيطرة علــى املنــاطق الــيت أخلتــها القــوات يف لطــرفني بــني امــساعدة قــوات األمــن املــشتركة 
  . اإلثيوبية

دعــم مــايل ولوجــسيت مــن ، فــضال عمــا قُــدِّم مــن تعهــداتحقيقــة مــا صــدر مــن رغــم   - ٢٤
االحتــاد املــوارد املتاحــة تقــل كــثريا عــن احتياجــات بعثــة مــا زالــت عــدد مــن البلــدان، فجانــب 
وكـان االحتـاد   .  واإلنفاق علـى تلـك العمليـات   عملياهتال من أجل حتقيق النشر الكامل       األفريقي

ثـة االحتـاد    لدعم الـسياسي واملـايل واللوجـسيت لبع       طلبا ل يقي قد وجه نداء إىل جملس األمن        األفر
 إىل  ،وأشـار عـدد مـن البلـدان، وال سـيما أوغنـدا وبورونـدي ونيجرييـا                . األفريقي يف الصومال  

ــوات ألغــراض   ــوافر الق ــشار ت ــة االنت ــتمكن مــن   االحتــاد األفريقــي مــع بعث ــها مل ت اختــاذ ، ولكن
  .املرافق الالزمةنظرا لغياب ذا الشأن إجراءات يف ه

املنطقة بعثـة تقيـيم متعـددة    إىل ، توجهت )٢٠٠٩ (١٨٦٣ومتابعة لقرار جملس األمن     - ٢٥
مـن أجـل تقـدير الظـروف اللوجـستية واألمنيـة وغريهـا مـن         وتابعة لألمم املتحـدة  التخصصات  
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ــصومال،    ــات يف ال ــى  ظــروف العملي ــوف عل ــدى   والوق ــة ل ــدعم احلالي ــدرة ال ــوات االحتــاد  ق ق
 إىل ، وســافرتالــدعم الــدويل للــصومال  بــشأن بعثــة مقترحــات  كمــا وضــعت ال . األفريقــي

  .أبابا إلجراء مشاورات مع كبار مسؤويل االحتاد األفريقي وحكومة إثيوبيا أديس
وسيواصل االحتاد األفريقي العمل عن كثب مع فريق املخططـني التـابع لألمانـة العامـة                  - ٢٦

 الترتيبــات اللوجــستية واإلداريــة اختــاذ أديــس أبابــا مــن أجــل تــوفري القــوات ولألمــم املتحــدة يف
 إىل االحتـاد األفريقـي  ل بعثـة    يـ وحتواالنتـشار   واملالية وغري ذلـك مـن الترتيبـات الالزمـة ملواصـلة             

  . حلفظ السالمألمم املتحدةإحدى عمليات ا
  

  بعثة التقييم التقينالنتائج اليت توصلت إليها   -رابعا   
 على اخلطوات املقبلـة املتعلقـة باملـسار         ،)٢٠٠٩ (١٨٦٣ يف قراره    ،وافق جملس األمن    - ٢٧

ــصومال،   ــين يف الـــ ــيت وردت األمـــ ــة  الـــ ــاليت املؤرخـــ ــانون األول١٩يف رســـ ــسمرب / كـــ ديـــ
٢٠٠٨)S/2008/804( .وتتـــألف هـــذه اخلطـــوات مـــن) :تزويـــد بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف ) أ

املـساعدة  ) ب( أجـل متكينـها مـن مواصـلة عملياهتـا؛            الصومال مبجموعة من عناصر الدعم مـن      
يف بنــاء مؤســسات األمــن وســيادة القــانون يف الــصومال، وال ســيما القــوات املــشتركة لألمــن    

تعزيـز قـدرات مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي            ) ج(والشرطة املنشأة يف إطار عملية جيبـويت؛        
مواصـلة وضـع خطـط الطـوارئ        ) د (للصومال من أجل متكينه بفعالية من دعم عملية الـسالم؛         

املتعلقة بعملية حلفظ السالم تتبع األمم املتحـدة، مبـا يـشمل حتديـد الظـروف الـيت تكفـل جنـاح                      
 يف موعـد  ،أن أقـدم ) ٢٠٠٩ (١٨٦٣ جملس األمـن يف قـراره   طلب إيلّ وقد. نشر تلك العملية 

ــاير/كــانون الثــاين ٣٠ال يتجــاوز  ــرا عــن تفاصــيل جمموعــة عناصــر ا  ،ين لــدعم اللوجــسيت  تقري
املقتــرح تقــدميها لبعثــة االحتــاد األفريقــي، وعــن تنفيــذ اخلطــط الــواردة يف رســاليت املؤرخــة           

يف ديـــسمرب واملتعلقـــة بتـــوفري الـــدعم ملؤســـسات األمـــن وســـيادة القـــانون  /كـــانون األول ١٩
أبريـل تقريـرا عـن إمكانيـة إنـشاء عمليـة حلفـظ الـسالم                / نيسان ١٥الصومال؛ وأن أقدم حبلول     

  .توصيات بشأن والية العملية ومهامهايف ذلك ، مبا  يف الصومالبع األمم املتحدةتت
األمانة العامـة بعثـة تقيـيم    وفدت ومن أجل وضع خطط تفصيلية لكل تلك الطلبات، أ          - ٢٨
ــا كـــل مـــن   ،تقـــين كتـــب الـــسياسي، إىل املإدارة عمليـــات حفـــظ الـــسالم و شـــارك يف قيادهتـ
 وفريـق   ، واملكتب الـسياسي   ، االحتاد األفريقي  فيما بني اورات  مشإلجراء  أبابا، ونريويب،    أديس

 وغـري ذلـك مـن       ،واجلهـات املاحنـة الرئيـسية     ،   واللجنة األمنيـة املـشتركة     ،األمم املتحدة القطري  
 بعثـة التقيـيم يف اجملـاالت        اخلصت إليهـ  لنتائج اليت   افيما يلي   رد  تو. العناصر الفاعلة ذات الصلة   

  . اليت حددها اجمللس
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إال أن أعــضاء .  لالعتبـارات األمنيـة، مل تــتمكن بعثـة التقيـيم مــن زيـارة مقديـشو      انظـر   - ٢٩
قائد قـوة بعثـة االحتـاد األفريقـي         ، إضافة إىل    الصومالسافروا من   اللجنة األمنية املشتركة الذين     

وكبــار املــسؤولني العــسكريني اإلثيــوبيني، أطلعــوا بعثــة التقيــيم علــى تقــديرهم للحالــة األمنيــة    
فريـق صـغري للتقيـيم      إليفـاد   األمانـة العامـة جمـددا       لسوف تسعى   و. سياسية على أرض الواقع   وال

أبريــل، علــى النحــو املطلــوب يف    /إىل مقديــشو قبــل أن أقــدم تقريــري إىل اجمللــس يف نيــسان     
  .)٢٠٠٩ (١٨٦٣ من القرار ٥ الفقرة

  
  تقدمي الدعم إىل بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال  - ألف  

مع مفوض السالم واألمن لالحتـاد األفريقـي،        مستفيضة   بعثة التقييم مشاورات     عقدت  - ٣٠
 وقائـد قـوة بعثـة االحتـاد     ،املمثل اخلـاص لالحتـاد األفريقـي للـصومال        إضافة إىل   ،  موظفيهوكبار  

ــاحنني وأصــحاب املــصلحة اآلخــرين  فــضال عــن   ،األفريقــي ــة   . امل ــرد تفاصــيل توصــيات بعث وت
 يف رســاليت ،اجــات بعثــة االحتــاد األفريقــي وآليــات الــدعم املقترحــة   فيمــا يتعلــق باحتي،التقيــيم

تلـك  وتـبني  ). S/2009/60(ينـاير  / كـانون الثـاين  ٣٠املؤرخـة  األمـن،   املوجهة إىل رئـيس جملـس       
الرســـالة جمموعـــة اللوجـــستيات املقترحـــة املقـــرر متويلـــها مـــن األنـــصبة املقـــررة، فـــضال عـــن    

لـصندوق االسـتئماين    إىل ا ا مـن خـالل التربعـات املقدمـة          الـيت يـتعني تلبيتـه     احملددة  االحتياجات  
الضوء على االحتياجات العسكرية الـيت سـيلزم الوفـاء هبـا عـن              ألقت  كما  . الذي أنشأه اجمللس  

  .طريق املساعدة الثنائية من الدول األعضاء
ــة االحتــاد األفريقــي،  املقدمــة ومــن أجــل إدارة هــذه اجملموعــة مــن املــساعدات     - ٣١ إىل بعث
إىل أن مكــرس للــدعم امليــداين، يتمركــز يف نــريويب وصــت بعثــة التقيــيم بإنــشاء مقــر مــستقل أو

حلقـة وصـل    مبثابـة   يف مقديـشو تكـون      من جانبـه    عندئذ عناصر   لينشر  تسمح األحوال األمنية،    
املقـدم مـن املقـاولني      الـدعم     ذلـك   مبـا يف   ، وتكفل توصيل الدعم   ،مع مقر بعثة االحتاد األفريقي    

جهـزة القائمـة   األوسيتخذ عنصر اتصال صغري مـن أديـس أبابـا مقـرا لـه إىل جانـب        . التجاريني
وســيعمل هــذا التــشكيل علــى تيــسري . ألمــم املتحــدة مــن أجــل دعــم االحتــاد األفريقــي التابعــة ل

ل بعثة االحتاد األفريقي يف الوقت املناسب إىل عمليـة حلفـظ الـسالم تتبـع األمـم           تحّولالتخطيط  
خمططـو األمـم    سـيبقى   ،  )٢٠٠٩ (١٨٦٣ املطلوب يف قرار جملس األمـن        وعلى النحو . املتحدة

الفريـق مـن أجـل      أعمـال   ضـرورة ترشـيد     مـع    مـوقعهم، االحتـاد األفريقـي يف      مشاركني  املتحدة  
  . جتنب ازدواج املهام
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  املساعدة يف بناء مؤسسات األمن وسيادة القانون يف الصومال  - باء  
 يف إطــار عمليــة انالــصوماليالطرفــان  هاتقاليــة الــيت أنــشأتتــألف الترتيبــات األمنيــة االن  - ٣٢

اللجنة األمنية املشتركة، وقـوات األمـن املـشتركة، وقـوة           : جيبويت من ثالث مؤسسات رئيسية    
  ذلـك  ويتمثل دور تلك املؤسسات يف حتقيق أهداف اتفاق جيبـويت، مبـا يف            . الصومالية الشرطة

شـددت  قـد   و.  وتوصـيل املـساعدة اإلنـسانية      ،ملدنيني وتيسري محاية ا   ،تعزيز بيئة يسودها السالم   
ــيم علــى   ــة التقي ــة املقدمــة إىل  ضــرورة أن تركــز  بعث ــثالث  املــساعدة الدولي علــى املؤســسات ال

اســتنادا إىل إطــار سياســي مالئــم،  يف أعماهلــا املــسامهة يف حتقيــق تلــك األهــداف، وأن متــضي  
باإلضـافة إىل ذلـك، يـتعني       و. مستدامجامع، ومتويل   جتنيد  ومساءلة يف جمال حقوق اإلنسان، و     

االسـتمرارية  بيتسمان  قطاع األمن   لستراتيجية  وهليكل وا أن يضع بناء تلك املؤسسات األسس       
وجـود آليـات وقـدرات للمراقبـة        تكفل  ويتعني بذل جهود    . األجل الطويل وامللكية الوطنية   يف  

  .املدنية يف نظامي العدالة والسجون
كتـب الـسياسي علـى دعـم عمليـة          امل اتالتقيـيم تعزيـز قـدر     وتستهدف توصـيات بعثـة        - ٣٣

 برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، واملــساعدة يف تطــوير جمــاالت قطــاع   عجيبــويت، والتنــسيق مــ
األمن، وحقوق اإلنسان، والعدالة واإلصالحيات، ونزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج،             

ــائيني يف  املــساعدة اتوضــح كمــا . وإجــراءات مكافحــة األلغــام  ــة مــن الــشركاء الثن ــاء ملطلوب بن
أن وعلى صعيد القطاع بأكملـه، تنـوه بعثـة التقيـيم بـ            . املؤسسات األمنية االنتقالية يف الصومال    

ة دســيااخلــاص بــاألمن ومــن خــالل برناجمــه اضــطلع بالفعــل بنــشاط ملمــوس ربنــامج اإلمنــائي ال
ــانون، و ــي أن تكــون مكّ   أي أن تــرى الق  للمــشروعات القائمــة وأن  ملــةأنــشطة إضــافية ينبغ

  .تتجنب االزدواج
لتوجيـه   و ،كتـب الـسياسي   لتعزيـز امل   اتـشكل تلـك التوصـيات أساسـ       هنا يـتعني أن     من    - ٣٤

  . )٢٠٠٩ (١٨٦٣ماحني الصندوق االستئماين املتوخى يف القرار نداء إىل 
تطلب وجدير بالذكر أن التنفيذ الكامـل لإلجـراءات الـيت أوصـت هبـا بعثـة التقيـيم سـي                 - ٣٥

غــري ممكــن يف ظــل الظــروف األمنيــة  وهــذا نــشر مــوظفني دولــيني يف الــصومال بأعــداد أكــرب،  
ويعد حتسن األحوال األمنية، وإحراز تقدم يف عمليـة الـسالم، واخنفـاض املخـاطر الـيت                 . الراهنة

مـن أجـل التوسـع تـدرجييا يف      ب توافرهـا مـسبقا      شـروط جيـ    ، األمـم املتحـدة    وموظفيتعرض هلا   
اسـتمرار  تاحة إمكانية وصول موظفي األمم املتحدة إىل مقديشو؛ وباملقابل، فإن           إلو ،األنشطة

تعليـق  احتمـال   وبـل   علـى وضـعها احلـايل سـيتطلب إعـادة تقيـيم             تـدهورها   األحوال األمنيـة أو     
وخاصـة  ، بينما ميكن تنفيذ عناصر أخرى بالغة األمهية عن بعـد            املتوخى تنفيذها لبعض الربامج   

  .نسانحقوق اإل يف جمال
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  صالح قطاع األمنإ    
ميثل وضع إطار حلسن إدارة قطاع األمـن هـدفا رئيـسيا مـن أجـل تعزيـز االسـتقرار يف                 - ٣٦

ــة وغيــاب انعــدام األمــن يعــوق بينمــا ف. الــصومال ــدوره قطــاع األمــن أداء يف القــدرات احمللي ل
تقـدمي املـساعدة    ، يتعني أن تكون األمـم املتحـدة مـستعدة مـن البدايـة إلسـداء املـشورة و                  كامال

املـساءلة واألطـر   جانـب   مبـا فيهـا      ، يف املسائل املتعلقة بإصالح قطاع األمن      ني الصومالي طرفنيلل
، وللتخطيط إلجراء تقييم لقطـاع األمـن علـى الـصعيد الـوطين عنـدما تـسمح                  املراقبةالقانونية و 

فــورا إىل يوفــد بــأن بعثــة التقيــيم أوصــت ومــن مث . الظــروف، وذلــك دعمــا للــسلطات احملليــة 
مستشار لشؤون إصالح قطاع األمن من أجل إسـداء املـشورة علـى الـصعيد               املكتب السياسي   

إىل لممثل اخلاص لألمني العام وكبـار املـوظفني، وإىل اللجنـة األمنيـة املـشتركة و               لاالستراتيجي  
  .النظراء الصوماليني املعنينيسائر 

  
  اللجنة األمنية املشتركة وقوات األمن املشتركة    

 يف ضـرورة حتديـد املـوارد        ،بعثـة التقيـيم   طرحتـها    الـيت    ،األولويـة األكثـر إحلاحـا     متثلت    - ٣٧
لحكومـة  القائمـة التابعـة ل  قـوات  اإلبقاء علـى ال  ت اللجنة األمنية املشتركة و    االالزمة لدعم عملي  

  يف مقديـشو، الـيت تتـوىل تـأمني    االحتادية االنتقاليـة والتحـالف مـن أجـل إعـادة حتريـر الـصومال         
 بعثـة االحتـاد األفريقـي، كتـدبري مؤقـت، مـن           قد تدخلت  و .املواقع اليت أخلتها القوات اإلثيوبية    

 كـل   قـد أوضـح   و. ل ذلـك مـن الـشركاء الثنـائيني        أجل توفري الغذاء واملاء والوقود، على أن ميوَّ       
 اهلــروب مــن ا للحيلولــة دونالزمــســيكون تــدبري مثــل هــذا البعثــة التقيــيم أن مــع حــاورين تامل
  .دمة وتفكك تلك القواتاخل
أوال، :  علـى األولويـات الـثالث التاليـة        اتأوصت بعثة التقييم بأن تركز املـساعد      كما    - ٣٨

ظ اتمكني اللجنـة األمنيـة املـشتركة مـن احلفـ        لـ التمويل والدعم اللوجسيت األساسيَّني     توفري  يلزم  
أن تـسدي األمـم     ضـرورة    ذلـك،    يتـوازى مـع   و. على متاسكها ومن العمل بفعالية يف مقديـشو       

من إدارة قوات احلكومـة االحتاديـة والتحـالف اخلاضـعة         املتحدة املشورة من أجل متكني اللجنة     
 دمجالفحـص، والـ   /، والتجنيد دفع األموال ولسيطرهتا، مبا يشمل االضطالع بأعمال التسجيل،       

 فــرد وفــق مــا نــصت عليــه ٥ ٠٠٠ قوامهــاوشتركة املــمــن األيف قــوات تلــك القــوات الرمســي ل
  .عملية جيبويت

لحكومــة االحتاديــة  القائمــة التابعــة ل لقــوات لالــدعم األساســي  تقــدمي ثانيــا، ســيظل    - ٣٩
يف األجــل القــصري إىل أن ُتنــشأ قــوات األمــن املــشتركة وتــضطلع  ال غــىن عنــه والتحــالف أمــرا 

بعثـة  عـن طريـق   توصـيل الـدعم   لالسـتمرار يف  أشار بعض املاحنني إىل استعدادهم     قد  و. مبهامها
فقـد طلـب املـاحنون    . مسألة عالقة بالغـة األمهيـة     ما زال   إال أن سداد املرتبات     . األفريقياالحتاد  
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إىل األمم املتحدة املساعدة يف وضع آلية تكفل الشفافية يف استخدام االحتاد األفريقـي لألمـوال                
  .لية وضع تلك اآلجهة استشاريةتتوىل أن ب بعثة التقييم قد أوصتو. ا الصددذيف هاملنفقة 
كتــب الــسياسي علــى تيــسري املثالثــا، وعقــب إنــشاء قــوات األمــن املــشتركة، ســيعمل    - ٤٠
حتديـد  حبيـث تـستهدف    ،بني اللجنـة األمنيـة املـشتركة والـشركاء الثنـائيني       اليت تزود   ناقشات  امل

ألمــن ا يف تــدريب قــوات  ني الــصوماليَّنيالــشركاء الــدوليني القــادرين علــى مــساعدة الطــرف     
وهنــاك . ســرياليون وليربيــاإىل تقــدمي املــساعدة ساعدهتا، يف إطــار النــهج املتبــع يف املــشتركة ومــ

التـدريب الـذي يتـواله بـشكل كامـل أحـد       تلـك الـيت تـشمل    ممكنـة تتـراوح بـني     متنوعة  مناذج  
النماذج اليت تستند بقدر كبري إىل ما تقدمه قـوات بعثـة االحتـاد األفريقـي       بني  املاحنني الثنائيني و  

صندوق اسـتئماين  لـ ، سُتنشأ آليـة    )٢٠٠٩ (١٨٦٣ووفقا للقرار   . عدات من املاحنني  بتمويل وم 
املساعدة املقدمـة مـن املـاحنني إىل        توجيه  كتب السياسي، من أجل     املتابع لألمم املتحدة، يديره     

  .العمليةتلك 
  

   الصوماليةالشرطةقوة 
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    يفاملعقـودة   حلقـة العمـل     قررت اللجنة األمنية املـشتركة خـالل          - ٤١

برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، إنـشاء قـوة            وتـوىل تيـسري انعقادهـا       ، يف نيفاشا، كينيا،     ٢٠٠٨
يف إطـار القـوانني الـصومالية وطبقـا للمعـايري           وتعمـل    فـرد    ١٠ ٠٠٠شرطة مدنية قوية قوامهـا      

 مـن  ٢ ٧٧٠ا مـن  الـشرطة الـصومالية املدعومـة دوليـ    قـوة  ويف الوقت احلاضر، تتـألف      . الدولية
شرطة احلكومة االحتادية االنتقالية املدربني يف إطار برنامج سيادة القانون واألمن التـابع             ضباط  

. األساسـية واهلياكـل   ولكن الشرطة يف حاجـة ماسـة إىل املزيـد مـن املعـدات               . للربنامج اإلمنائي 
ــوا رواتبـــهم الـــضباط ورغـــم أن  ــام مل يتقاضـ قـــد اد حـــاالت الـــسد، إال أن ٢٠٠٨خـــالل عـ

الربنـامج اإلمنـائي، يف تعـاون وثيـق مـع وحـدة الـشرطة           عـاود   كما  . استؤنفت اآلن بأثر رجعي   
جمندين إضـافيني يبلـغ     هو اآلن بصدد اختيار     تدريب املدربني، و  عملية  ،  األفريقيالتابعة لالحتاد   

شـهر الثالثـة املقبلـة يف الـصومال، ولكـن هـذا خيـضع          ألللتـدريب خـالل ا    فرد   ٢ ٠٠٠عددهم  
 ات باملــساعدة يف عمليــاألفريقــيوتقــوم شــرطة االحتــاد . أكيــد تــوافر التمويــل لــدفع الرواتــبلت

  . زالوا يف اخلدمة املشورة للضباط املتدربني الذين ماإسداء الرصد والتوجيه و
 مواصـــلةتقـــدمي املـــشورة وإىل قـــوة الـــشرطة الـــصومالية حتتـــاج ويف األجـــل القـــصري،   - ٤٢

يف وضـع     فـوري يتمثـل     حتـدّ  هنـاك و. سـتئماين ان خالل صندوق    التدريب والدعم اللوجسيت م   
. ملاليـة واإلداريـة مـن األولويـات       كما سـتكون إدارة الـشؤون ا      .  واملساءلة لإلدارة املدنية آليات  

أمـرين ال غـىن     وتـدريب الـشرطة املتخصـصة       اهلياكـل األساسـية     ويف األجل املتوسـط، سـتكون       
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 برنـامج كامـل إلصـالح الـشرطة وإعـادة هيكلتـها             ؛ ويف األجل الطويل، ينبغـي أن ينفـذ        عنهما
  .  قطاع األمن الوطين يف الصومالستراتيجيةالوفقا 
شـددت بعثـة التقيـيم الـتقين علـى ضـرورة تنـسيق املـساعدة بـني اجلهـات الفاعلـة                      قد  و  - ٤٣

ي اإلمنائي وإدارة عمليات حفـظ الـسالم واالحتـاد األفريقـ          األمم املتحدة   الدولية مبا فيها برنامج     
الربنـامج  يـشكل  ويف هذا الصدد، أوصـت بعثـة التقيـيم الـتقين بـضرورة أن               . ونالثنائيواملاحنون  

وســيقوم . ملواصــلة تقــدمي الــدعم لقــوة الــشرطة الــصومالية األســاس التــدرييب للربنــامج اإلمنــائي 
ــدريب      ــسيم واضــح للعمــل، بت ــائي، يف ظــل تق ــامج اإلمن ــام   ٤ ٠٠٠الربن  ضــابط إضــايف يف ع

علـى  ستساعد شرطة بعثة االحتاد األفريقي يف الـصومال اللجنـة األمنيـة املـشتركة            بينما   ٢٠٠٩
املــشورة هلــم وتــوجيههم، ووضــع خطــط لإلصــالح  وإســداء تــسجيل أفــراد الــشرطة املتــدريني 

التـابعني  الـشرطة   ومعلمـي    مـن استـشاريي      ٢٧٠ نـشر    األفريقـي ويعتزم االحتاد   . وإعادة اهليكلة 
شرطة لـ  إضـافيون    نوسيقوم مستشارو .  الصومال لتحقيق هذا الغرض    لبعثة االحتاد األفريقي يف   

ملكتب األمـم املتحـدة الـسياسي يف الـصومال، مـن قـدرة الـشرطة                منتدبون أصال   تحدة  املمم  األ
. منيـة املـشتركة    املشورة إىل اللجنة األ    وإسداءالدائمة، بدعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال        

اللجنـة األمنيـة املـشتركة وقـوة       قيـام األفريقـي  املتحدة واالحتاد األممكما سيدعم خرباء شرطة     
  . تحليل االحتياجات التدريبية املتوسطة األجلبالشرطة الصومالية 

  
  حقوق اإلنسان

أكثـر  الحظت بعثـة التقيـيم الـتقين أن حالـة حقـوق اإلنـسان يف الـصومال كانـت مـن                        - ٤٤
. مدى الفظائع اليت ارتكبت على مر الـسنني        وذلك يف ضوء  يف العامل،   احلاالت عرضة لإلمهال    

علـى جـدول أعمـال عمليـة سـالم جيبـويت       سواء وجيب أن تبقى حقوق اإلنسان قضية أساسية   
   .بالنسبة للمؤسسات االنتقالية وأ

حاليـا مـن     اإلنـسان  املتحدة يف جمـال حقـوق        األممويف داخل الصومال، يتألف وجود        - ٤٥
 يف جمال حقوق اإلنسان تـابعني للربنـامج اإلمنـائي، يتمركـزان             صومالينياثنني من املستشارين ال   

ــد(يف غــاروي  ــسجوهر) بونتالن ــل دورمهــا يف ضــمان إدراج حقــوق   )صــوماليالند (هي ، ويتمث
مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال وحـدة       يضم  و. برامج الربنامج اإلمنائي  ضمن  اإلنسان  
وقـد أوصـت بعثـة التقيـيم الـتقين          .  يف نـريويب    حلقوق اإلنـسان متمركـزة حاليـا يف مقـره          ةصغري

بتعزيز هذه القدرة بثالث وظائف إضافية، مع التركيز على إدماج منظـور حقـوق اإلنـسان يف                 
عمليـة جيبـويت   سـياق  املـساءلة يف  /املؤسسات األمنية االنتقالية؛ ومواصلة تطـوير آليـات العدالـة    

الفريـق العامـل املعـين بالعدالـة      وبواسطة  ملدين  من خالل زيادة توعية اجملتمع ا     ما يتم   مبا يف ذلك    
  .٢٠٠٨نوفمرب /الذي أنشئ يف تشرين الثاين
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  العدالة و اإلصالحيات
ــشكل   - ٤٦ ــة     ســوء ي ــصومال يف اآلون ــوب وســط ال ــسان يف جن ــة األمــن وحقــوق اإلن حال

 إجـالء  متبعـد أن     ،يف الصومال العدالة  لتقدمي املساعدة الدولية لقطاع     أمام  األخرية حتديا كبريا    
، اهنـار النظـام     ٢٠٠٨وعقب مقتل عدد من القضاة خـالل عـام          . املوظفني الدوليني من املنطقة   

عقــد ، وإن كانــت هنــاك بعــض التقــارير عــن تامــايف الــصومال اهنيــارا املــدين القــضائي الرمســي 
، قــدم الربنــامج اإلمنــائي املــساعدة للتــدريب   ٢٠٠٨ويف عــام . جلــسات يف مقديــشو وبايــدوا 

بة والدعم اللوجسيت يف اجملال القضائي، وعلى الرغم من الوضع األمين الـراهن، ال يـزال                واملراق
جبـامعيت  احلقـوق  ويف كلييت اخلدمات القانونية احمللية يف بيدوا ومقديشو       يدعم مقدمي   الربنامج  
وقد بدأ املكتب، باالشتراك مع الربنامج اإلمنائي، يف إجراء اتـصاالت مـع الـسلطات               . مقديشو

إصــالح اهلياكــل األساســية خطــط ، إال أن ضائية الــصومالية بــشأن معــايري حقــوق اإلنــسان القــ
ونظـرا لتزايـد أمهيـة مؤسـسات وقـدرات العدالـة يف جمـال               . ألسـباب أمنيـة   للمحاكم مت تعليقها    

 مستـشار للـشؤون القـضائية يف مكتـب     تعـيني دفع عملية الـسالم، أوصـت بعثـة التقيـيم الـتقين ب         
املـشورة التقنيـة إىل املمثـل اخلـاص لألمـني           مـن أجـل إسـداء       ياسي للـصومال    األمم املتحـدة الـس    

ذلـك بالتنـسيق الوثيـق    على أن يـتم  ، يف املستقبللنشاط الربنامج الالزمة وضع اخلطط   لالعام، و 
  .مع الربنامج اإلمنائي

مقترنـة   سـنوات مـن الـصراع وسـوء اإلدارة           توفيما يتعلق بنظام اإلصالحيات، أسفر      - ٤٧
بالغـة الـسوء يف سـجون الـصومال حيـث           األساسية عـن ظـروف      الذي أصاب اهلياكل    دي  تربال

امليــاه والــصرف بــل إىل مرافــق تفتقــر الــسجون عمومــا إىل املرافــق واملعــدات الطبيــة األساســية  
ــدنيا     مــن مث الــصحي، و تعجــز عــن تلبيــة احلــد األدىن مــن املعــايري املطلوبــة مبوجــب القواعــد ال

وهناك خطر مـن تفـاقم أزمـة حقـوق اإلنـسان داخـل              . ١٩٥٥لعام  جناء  النموذجية ملعاملة الس  
الحظت رغبـة األطـراف الـصومالية يف قبـول          قد   بعثة التقييم التقين     تناكإن  ؛ و سجوننظام ال 

اهلياكـل األساسـية    الوطنية وحتـسني  سجونالدعم الدويل وخاصة يف جماالت تدريب موظفي ال       
 مستـشار   تعـيني وأوصت بعثـة التقيـيم الـتقين ب        .كورةؤسسات املذ مبا يف ذلك أمن امل    للسجون،  

 املـشورة للممثـل     إسـداء مع اجلهات الفاعلة الوطنيـة، و     السياسي للتواصل   إصالحيات باملكتب   
اخلاص لألمني العام، والعمـل علـى وضـع إطـار للتعـاون املـشترك مـع الربنـامج اإلمنـائي، الـذي                  

 ةيـس ج جنـوب وسـط الـصومال وهر        يف ها إعـادة إعمـار بعـض      رّسيـ  و للـسجون أجرى تقييمات   
  .“بونتالند” وغاردو “صوماليالند”
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  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    
ــل  - ٤٨ ــصومال       ميث ــسلحة يف ال ــرتع ســالح خمتلــف اجلماعــات امل ــستدامة ل ــرامج م ــذ ب  تنفي

 رار أساسـية إلقـ    ااملـدنيني، أمـور   املوجـودة حبـوزة     األسـلحة   مراقبة  وتسرحيها وإعادة إدماجها، و   
رتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج يف لــوســيتطلب ختطــيط وإنــشاء برنــامج . ســالم دائــم

القـوة األمنيـة      مـع تطـوير    بالتزامنالصومال قدرا كبريا من املساعدة من جانب اجملتمع الدويل؛          
 الربامج التقليديـة لـرتع الـسالح        مجيعمبا يف ذلك    املتبعة،  هج  املشتركة؛ وجمموعة متنوعة من النُ    

ــة األســلحة بــاجملتمع األقــل     اتــساما بالطــابع والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج وبــرامج األمــن ومراقب
والـدروس املـستفادة مـن اجلهـود الـسابقة          ة  املعقدحالة البلد   يف االعتبار   ، حبيث تؤخذ    تقليديال

 وقـد شـرع   . الح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج      املتكاملة لرتع الس   املتحدة متشيا مع املعايري      لألمم
الربنــامج اإلمنــائي يف التخطــيط ملتطلبــات نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج يف جنــوب 

م الربنامج اإلمنائي إعـادة إدمـاج مـا يقـرب      دّعكما. وسط الصومال مع مجيع الشركاء املعنيني 
 مـــن أفـــراد ٥٠٠ الـــسابقة يف صـــوماليالند وبونتالنـــد وحنـــو األمـــن مـــن قـــوات ١ ٨٠٠مـــن 

وقد مت منذ ذلـك احلـني تعليـق تنفيـذ جهـود         .تعمل حلساهبا اخلاص يف مقديشو    امليليشيات اليت   
 .نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج وبراجمهـا يف جنـوب وسـط الـصومال ألسـباب أمنيـة               

املكتـب  أن ُيعطـى    ، بـضرورة    )٢٠٠٩ (١٨٦٣وأوصت بعثة التقيـيم الـتقين، متـشيا مـع القـرار             
قدرات اللجنة األمنيـة املـشتركة يف جمـال برنـامج نـزع الـسالح               األولوية الفورية لبناء    السياسي  

ــوالتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، و  ــامج وت ل  التخطــيط املبكــر سرييــدعم إنــشاء هيئــات تنفيــذ الربن
   .اإلعالم، وذلك بالتنسيق مع الربنامج اإلمنائيجهود و
  

  اإلجراءات املتعلقة باأللغام    
أللغام يف جنـوب ووسـط الـصومال، الـيت يقودهـا      ت أنشطة اإلجراءات املتعلقة با   ظيح  - ٤٩

. املتعارضـني  علـى اجلـانبني     األطـراف النجـاح والقبـول النـسيب لـدى خمتلـف           بالربنامج اإلمنائي،   
ولكن نظرا للحالة األمنية، علق الربنامج اإلمنائي أنشطته يف جنوب وسط الـصومال يف أواخـر                

ركة يف تنفيذ برنامج اإلجـراءات املتعلقـة        على املشا املذكور  يعكف الربنامج   فيما  . ٢٠٠٨عام  
يف إطار تقـسيم املـسؤوليات، وسـتجري البعثـة          املتعلقة باأللغام   األمم املتحدة   دائرة  باأللغام مع   

ــصومال،      ــوب وســط ال ــام يف جن ــة باأللغ ــا اإلجــراءات املتعلق ــائي   كم ــامج اإلمن ســيجري الربن
ــوماليالن    ــد وصـ ــام يف بونتالنـ ــة باأللغـ ــراءات املتعلقـ ــامج   . داإلجـ ــإدارة برنـ ــة بـ ــضطلع البعثـ وتـ

، مـع   ٢٠٠٩فربايـر   / شباط ٦اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف جنوب وسط الصومال اعتبارا من          
وسيواصل الربنامج العمـل مـن خـالل مكتـب األمـم            . مارس/ آذار ٣١فترة انتقالية مقررة حىت     

ــة يف با   ــدمات املـــشاريع مـــن املكاتـــب القائمـ ــدة خلـ ــاملتحـ ــديل موقـــيف دوا، أو يـ ــة بع بـ املنطقـ
وجتــري حاليــا أنــشطة الربنــامج اإلمنــائي يف صــوماليالند    .مسحــت الظــروف األمنيــة بــذلك  إذا

  .وبونتالند
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  “الندبونت”  و“صوماليالند”بناء السالم يف   -جيم   
األمـم املتحـدة    املستفيـضة الـيت يبـذهلا حاليـا فريـق           األنـشطة   ببعثة التقييم الـتقين     نوهت    - ٥٠

 املتحــــدة للمرحلــــة االنتقاليــــة األمــــم خطــــة إطــــاريالند وبونتالنــــد يف القطــــري يف صــــومال
الرصد وبنـاء القـدرات يف جمـال حقـوق اإلنـسان؛ وتـدريب             : ، وتشمل ما يلي   ٢٠٠٩/٢٠١٠

مــوظفي الــسجون وبنــاء ســجنني منــوذجيني؛ والعمــل املتقــدم لتــدريب وتطــوير الــشرطة وبنــاء   
جملـس األمـن يركـز حاليـا علـى التطـورات            ويف حـني أن     . القدرات اخلاصة بـوزارات الداخليـة     

احلاصلة يف جنوب وسـط الـصومال، أشـارت بعثـة التقيـيم الـتقين إىل ضـرورة تقـدمي املـساعدة                      
 للحفـاظ   ملحوظـا لترسيخ االستقرار النسيب الذي أبدى شعب صوماليالند وبونتالند تـصميما           

يـام مكتـب دعـم بنـاء الـسالم      ولتحقيق هذه الغاية، أوصت بعثة التقيـيم الـتقين بق      .عليه وإدامته 
من صندوق بنـاء الـسالم للتوسـع يف أنـشطة           متاحة   املتحدة بالنظر يف استخدام موارد       األمميف  

  .توطيد السالم اليت يضطلع هبا فريق األمم املتحدة القطري
  

  فرقة العمل البحرية   -دال   
 الوســائل  إىل أن مــن٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٩أشــرت يف رســاليت املؤرخــة    - ٥١

املمكنة لـدعم البعثـة ودعـم عمليـة الـسالم يف الـصومال إنـشاء فرقـة عمـل حبريـة تـشتمل علـى                          
والغــرض مــن تــشكيل هــذه القــوة هــو   .عنــصر تتــوافر لديــه إمكانيــة القيــام مبهــام يف مقديــشو  

ودعــم األنــشطة الــيت يــضطلع هبــا أقــسى الظــروف؛ دعــم البعثــة يف  :اضــطالعها باملهــام التاليــة
مم املتحدة السياسي للصومال يف إطـار عمليـة الـسالم؛ وإقامـة االتـصاالت مـع قـوة                   مكتب األ 

األمن املشتركة عندما يتم إنشاؤها؛ وتقييم احلالة األمنية؛ وقياس مدى قبـول وجـود قـّوة بريـة                  
مــن خالهلــا تــوفري عناصــر تــضطلع مبهامهــا مــن البحــر يف   وف يتــاح سلــو .لتحقيــق االســتقرار

متابعـة  آليـة   كقوة بّريـة لتحقيـق االسـتقرار و       يف هناية املطاف    ميكن نشرها   يث  حبلية  املرحلة األوّ 
   .عمليات األمم املتحدة حلفظ السالمل

بعثـة التقيـيم أنـه إذا ُعـّززت         الحظـت   ،   االحتاد األفريقي  وبعد إجراء مناقشات مع بعثة      - ٥٢
هلذه القـدرة   ي احلاجة   ستنتفعلى النحو املتوخى،    وجرى حتسينها   االحتاد األفريقي   قدرات بعثة   

ــار إذا       . ذات األســاس البحــري  ــذا اخلي ــّددا يف ه ــس يف النظــر جم ــد يرغــب اجملل ــك، ق ــع ذل وم
بعثـة االحتـاد األفريقـي      ويف الوقت ذاته، هنـاك حاجـة ماّسـة لتعزيـز             .تدهورت احلالة األمنية   ما

ملؤرخــة بقــدرة حبريــة ســاحلية حلمايــة وســائل النقــل وخطــوط اإلمــداد كمــا جــاء يف رســاليت ا  
   . املوجهة إىل اجمللس٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين ٣٠
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  اخلطة االحتياطية إلنشاء عملية حفظ سالم تابعة لألمم املتحدة  -هاء   
أبريـل عـن إمكانيـة إنـشاء        / نيسان ١٥تقدمي تقرير حبلول    األمن  فيما يتصل بطلب جملس       - ٥٣

ــة التق    ــة حفــظ الــسالم تابعــة لألمــم املتحــدة، أشــارت بعث ــيم إىل احلاجــة عملي ــة الظــروف لي تهيئ
وسـيكون مـن النقـاط    .  مهامها على حنـو فّعـال    اءاألساسية اليت تسمح لعمليات حفظ السالم بأد      

 تـشكيل حكومـة وحـدة وطنيـة يف الـصومال ال تكـون       )أ(: املرجعية اهلامة يف هذا الصدد ما يلي 
وبـدء عملياهتـا    ألمن املشتركة   إنشاء قوات ا   )ب( ؛حمصورة يف األطراف املَمثّلة يف عملية جيبويت      

 ؛إزالـة نقـاط التفتـيش غـري القانونيـة          )د(نـار؛   موثـوق بـه لل    تنفيذ وقف إطالق     )ج(مقديشو؛  يف  
تزال خارج عملية جيبـويت؛      اضطالع األطراف جبهود حثيثة للتواصل مع اجلماعات اليت ال         )هـ(
من تعّهدات الـدول     عدد كاف    افروت )ز( موافقة مجيع األطراف الرئيسية على نشر العملية،         )و(

  . األعضاء باملسامهة بالقوات والقدرات العسكرية املطلوبة
لعمليـة  الطـوارئ   معلومـات مـستكملة عـن خطـة          أدنـاه    ٦٨ إىل   ٥٥تعرض الفقرات   و  - ٥٤

يف حــال حتقّــق الظــروف األساســية الواجــب توافرهــا لكــي تــؤدي  ميكــن نــشرها حفــظ ســالم 
   .قّرر جملس األمن ذلك ما العملية مهامها بفعالية، وإذا

  
  العنصر العسكري    

مـن العنـصر العـسكري للبعثـة أن      توقـع    اخلطة االحتياطية، يُ   ها ضوء املرحلة اليت بلغت    يف  - ٥٥
مؤســسات الدولــة يف مجيــع أرجــاء الســتعادة يــسهم يف هتيئــة بيئــة آمنــة دعمــاً لعمليــة الــسالم و

دعم للّجنـة األمنيـة املـشتركة يف رصـد وقـف            وتشمل املهام العسكرية الرئيـسية تقـدمي الـ        . البلد
إطالق النار وتنفيذ الترتيبات األمنية اليت أنـشئت مبوجـب اتفـاق جيبـويت؛ ومحايـة أفـراد األمـم                    

 مـا يتـصل باالنتخابـات     ذلـك املتحدة وممتلكاهتا؛ ودعم طائفة واسعة من مهام بناء الـسالم، يف       
يف  ةالنهائيـ النتيجـة   تمثـل   توف  وسـ  .ألسـلحة مراقبة ا /وبرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    

مؤسـسات أمنيـة احتاديـة    حبيث تـضم  ه، وعرضالبلد  طول  إنشاء إدارة فّعالة وشاملة للجميع يف       
ــى   ــادرة عل ــا    االضــطالع بق ــصومال مب ــة يف ال ــسؤولية األمني ــيح احلــد األدىن مــن امل ــسحب يت ال

  .لألمم املتحدةالتابع التدرجيي للعنصر العسكري 
املهام العـسكرية املّتـصلة بـدعم األنـشطة اإلنـسانية           ضي األمر مزيدا من استعراض      ويقت  - ٥٦

الالجـئني واملـشردين داخليـا      عـودة   وأنشطة إعادة اإلعمار والتنمية، مبا فيها تـأمني املعونـات، و          
الصومال بأنه، رهنـا بـالظروف   باإلنساين  اجملال   وقد أفادت اجلهات العاملة يف       .ومحاية املدنيني 

تقلـيص   إىل   ،حفظة الـسالم يف تـأمني إيـصال املـساعدات اإلنـسانية           مشاركة  ؤدي  تية، قد   األمن
مــن حيــّد أن إصــدار تكليــف بالتــدخل املــادي حلمايــة املــدنيني قــد كمــا العمــل اإلنــساين، حيــز 

ــة  ــّوة كطــرف  النظــر إىل إمكاني ــز الق ــضّمن تقريــري الــذي ســأقدمه يف   . غــري متحي وســوف يت
  .  هذه املسائل على ضوء التطورات السياسية واألمنيةأبريل توصيات بشأن/نيسان
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من خـالل عمليـة     ،  احملددة املهام   اتنقيح  برهنا  تقدر إدارة عمليات حفظ السالم أنه،       و  - ٥٧
ة إىل  فلسوف تـدعو احلاجـ    ،  رضاألالتخطيط املتكامل للبعثة وعملية التقييم اليت سُتجرى على         

طاعــات اخلمــسة املوّزعــة علــى خمتلــف أجــزاء    جنــدي لتنفيــذ العمليــات يف الق ٢٢ ٥٠٠حنــو 
وســتكون مقديـشو هـي نقطــة    . قـوام كـل منــها حجـم اللـواء    ويبلــغالـصومال  ووسـط  جنـوب  

يتــألف مــن كتيبــة متنــوع  لــواء أحــدمهااالنطــالق حيــث ســتتخذ القــوة مقّرهــا وينتــشر لــواءان 
ة النقـاط الرئيـسية؛     محايـ كفالـة   واملطـارات و  املـوانئ   مميكنة وكتيبـة مـشاة وكتيبـة حبريـة لتـأمني            

رد قـوة   بوصـفها   لواء متجـانس يتـألف مـن ثـالث كتائـب مـشاة وثـالث سـرايا مميكنـة                     والثاين
وسـيدعم أربعـة مـن      . وتقـوم كتيبـة مميكنـة إضـافية بوظيفـة احتيـاطي مـسرح العمليـات               . سريع

سوف تتطلب مجيـع    و.  يتألف من طائرات هليكوبتر خدمّية وهجومية      طريانالقطاعات عنصر   
  .مهندسي قتال ومهندسي إنشاءاتاعات اخلمسة القط
ــة  و  - ٥٨ ــدعو احلاج ــفينة إنــزال وزوارق       ت ــضم ســفنا للّوجــستيات وس إىل عنــصر حبــري ي

للدوريات الساحلية وفرقاطات حلماية ما تقوم به األمم املتحدة من نقل حبري ألغراض إعـادة               
فى مـن املـستوى الثـاين       ويقـّدم الـدعم الطـيب مـن خـالل مستـش            .اإلنـسانية ولألغـراض   التموين  

كــل قطــاع ومستــشفى مــن املــستوى الثالــث يف مقديــشو، مــع تــوافر إمكانيــة اإلجــالء الطــيب  ل
تتحــول وســتكون مجيــع وحــدات الــدعم اللوجــسيت عــسكرية يف املرحلــة األوليــة، مث   .اجلــوي

 .احملليـة املوظفني وإعـادة بنـاء اهلياكـل األساسـية          تعيني  املهام إىل وظائف مدنية تعاقدية مع بدء        
؛  كــل قطــاع الــشرطة العــسكرية؛ وســرايا حلراســة مقــر    األخــرى وتــشمل وحــدات الــدعم   

  . اإلشارةووحدات املعّدات املتفجرة مفعول ووحدات حلفر اآلبار؛ ووحدات إلبطال 
  

  اللوجستيات    
ويف . العسكريةسوف يزداد كثريا التعويل على اإلمكانات   وفقا للتصّور املبدئي للدعم،       - ٥٩
تـوفر دعمـا    لتـوفري دعـم بعثـة االحتـاد األفريقـي حبيـث             الالزمـة    تتوسـع التعاقـدات      حلة األوليـة  املر

ــإلدارة  ــسالم اتعملي ــات النقــل البحــري    يوســ.  حفــظ ال ــع االســتعانة بعملي ــشكل موّس جري ب
يتم التوزيع بّرا إىل املناطق اإلدارية بالقطاعات باالستعانة        فيما  االستراتيجية إىل موانئ الصومال،     

إنـشاء قاعـدة للـدعم      مـن املـرجح أن يقتـضي األمـر          و. تجهيزات النقل الّربي واجلوي العسكرية    ب
ــع         ــة لتجمي ــة آمن ــصومال للتخفيــف مــن الوجــود املــدين لألمــم املتحــدة وإلجيــاد منطق خــارج ال

أن ُتـوفّر للـسفن التجاريـة    كما يـستلزم األمـر    . ت واملعّدات قبل إدخاهلا منطقة العمليات     ااإلمداد
مـن  االسـتجابة   عالـة   فتنقل إمدادات األمم املتحدة ومعّداهتا إىل الصومال محايـة مـضمونة و           اليت س 

القــوات العــسكرية وقــوات البلــدان الــيت تقــدم مجيــع زود وجيــب أن تــ. فرقــة عمــل حبريــةجانــب 
. الكتفــاء الــذايت، وأن يكــون لـديها معــّدات احتياطيــة عاليــة اجلــودة واملتانــة بإمكانــات االـشرطة  
  . شر، ينبغي أن ُيطلب إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن جيري تقييما لألثر البيئيوقبل الن
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  الشرطةعنصر     
شـرطة األمـم    (تتضّمن عملية األمم املتحدة حلفظ الـسالم عنـصر شـرطة مدنيـة              وف  س  - ٦٠

وستــشمل مهــام عنــصر  .قــوات األمــم املتحــدةبيئــة آمنــة تكفلــها ُينــشر علــى أســاس ) املتحــدة
يف جمـال حفـظ   وتدريبـها  الشرطة توجيه قوة الشرطة الصومالية ورصـدها وإسـداء املـشورة هلـا       

ألنــشطة الــيت يــضطلع هبــا برنــامج األمــم املتحــدة   علــى حنــو يكّمــل ا النظــام وإنفــاذ القــانون، و 
حفــظ إســداء املــشورة للمؤســسات الــصومالية وتقــدمي املــساعدة هلــا يف جمــاالت  مــع اإلمنــائي؛ 

ــة و األمــن والنظــام يف   ــها   إجــراء اجملتمعــات احمللي ــشرطة وإعــادة هيكلت التحقيقــات وإصــالح ال
ــية       ــشاء اهلياكــل األساس ــّدات وإن ــوفري املع ــسهيل ت ــا؛ وت ــادة بنائه ــذي    .وإع ــالتقييم ال ــا ب ورهن

رض، تــشري التقــديرات إىل أن قــوام شــرطة األمــم املتحــدة قــد يــصل إىل        األســيجرى علــى  
شرطة قـد يـصل عـددها       مـن تـشكيالت الـ      وأهنـا سـتتألّف مـن وحـدات           ضابط شرطة  ١ ٥٠٠
احلمايــة ألفــراد األمــم املتحــدة ومعــّداهتا  هــو مــا يكفــل ، و) فــردا١٤٠قــوام كــل منــها  (٨ إىل

   .القيام بالدوريات املشتركة مع قوة الشرطة الصوماليةإضافة إىل 
  

  العنصر املدين    
 الـيت تقـوم هبـا عـادة         هاميضم مجيع امل  مالئما  ستتضمن بعثة حفظ السالم عنصرا مدنيا         - ٦١
 حفظ السالم املتعددة األبعاد، وذلك رهنا باحتياجات عمليـة الـسالم وتكملـةً لألنـشطة          ةعملي

وتتوقـف تفاصـيل املهـام والوظـائف الـيت           .اليت يضطلع هبا بالفعل فريق األمـم املتحـدة القطـري          
 عمليــة علــى مــن تطــور طرأعلــى مــا ســيالعنــصر املــدين ونطــاق عملياتــه حتديــدا سيــضطلع هبــا 

 يف الــنظرية املعنيــة وطنيــة الــسالم، وكــذلك علــى مــا ســيجري مــن تفاعــل مــع األطــراف ال        
وستتحّدد كل هذه األمور وفقا لذلك وتتبلور من خالل عملية التخطـيط املتكامـل                .الصومال

  . أبريل/تنعكس يف تقريري الذي سأقدمه يف نيسانلكي للبعثة 
  

  نقل املهام تصور لعملية    
من املتوّخى، رهنا بتحقّق الظروف األساسية وإصدار جملس األمـن تكليفـا بـذلك، أن                - ٦٢

 وأن  ،رض إىل عمليـة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم           األتنتقل مهـام بعثـة االحتـاد األفريقـي علـى            
لتقريـر  وسيتـضّمن ا   .عمليـة األمـم املتحـدة     ضمن إطـار    ُيعاد تعيني عناصر بعثة االحتاد األفريقي       

إذا كانـت الظـروف     وتوصيات مسهبة بـشأن مـا       مفصال  تقديرا  أبريل  /الذي سأقدمه يف نيسان   
  . ذات الصلة متحققة يف ذلك الوقت

قائــد قــوة األمــم املتحــدة  توظيــف وضــع خطــة نقــل املهــام، ســيتم يف وقــت مبكــر    لو  - ٦٣
اخلطـة قبـل   إجناز  يف وموظفي التخطيط الرئيسيني الذين سيعّينون يف مقر البعثة، لكي يشاركوا       

مـع  للعمـل  وستنتشر يف مقديشو عناصر األمم املتحدة املكلّفـة ببـدء القـوة        .امليدانإيفادهم إىل   
   .تنفيذ عملية نقل الصالحياتعلى بعثة االحتاد األفريقي 
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نقل الصالحيات إعادة تعيني العناصر املستوفية ملعايري األمـم املتحـدة مـن            وقت  وميكن    - ٦٤
وسُتنــشر وحــدات عــسكرية  . عمليــة األمــم املتحــدةضــمن إطــاراالحتــاد األفريقــي قــوات بعثــة 

جديدة لتحلّ حمل أي عناصر من قوات بعثة االحتاد األفريقـي ال تكـون مـستوفية ملعـايري األمـم                    
وستنقل قيادة العمليـة مـن االحتـاد األفريقـي إىل األمـم املتحـدة                .لتناوب معها تتيح ا املتحدة أو ل  

وخـالل هـذه املرحلـة األوليـة،         . بعثة األمم املتحدة إىل قدرته التشغيلية األولية       عندما يصل مقر  
الـسلطات  تـسلّم  منـها تنـسيق   شـىت   إىل البعثة فريق ميثل قدرة شرطية دائمة ليقـوم مبهـام         وفدسُي

ســيتم اســتيعاب الــيت  .مــن شــرطة االحتــاد األفريقــي وهتيئــة اجملــال لنــشر شــرطة األمــم املتحــدة  
  . مكتب األمم املتحدة السياسي للصومالوبني إىل املنس هاضباط
حـــسن أن يـــتم النـــشر أوال يف ُيستبأنـــه احلالـــة األمنيـــة واإلنـــسانية الراهنـــة، تـــوحي و  - ٦٥

الــذي يــضم مينــاء مريكــا  ) ىمنطقتــا شــبيل( ٤القطــاع مث ) مقديــشو/منطقــة بنــادر( ٥ القطــاع
حيـث  ) منطقتا غالغادود ومـودوغ   ( ١القطاع  وتوجد به أعداد كبرية من املشردين داخليا؛ مث         

األقـل أمنـا؛   ) ريان وباي وبـاكول همناطق ( ٢القطاع توجد أكرب خميمات املشردين داخليا؛ مث    
هــذا تغــيري وميكــن  .كيــسمايومبــا يف ذلــك ) منطقــة جيــدو ومنطقتــا جوبــا( ٣ القطــاع وأخــريا

  . قواتالتسلسل لعمليات النشر وفقا للحالة األمنية وقت التنفيذ ولتوافر ال
  

  أعمال التخطيط اجلارية واخليارات البديلة    
باستمرار ملراعاة تطورات احلالـة علـى       خطط االنتشار   باستكمال  ستقوم األمانة العامة      - ٦٦
الــذي ســيتحدد يف هنايــة وســيتوقّف مفهــوم العمليــات  .رض واحتياجــات العمليــة الــسياسيةاأل

فـإذا حتـّسنت احلالـة األمنيـة،         .التطـورات لك  تعلى   من حفظة السالم     األمر، مث العدد املطلوب   
وباإلضـافة إىل ذلـك، سـُيعّدل     .حلمايـة القـوات  فعالـة   يقلّ حجم املطلوب من قدرات وعناصر       

فعلــى ســبيل املثــال، قــد ُينــشأ قطــاع جديــد ليغطــي    .العمليــاتنطقــة عــدد القطاعــات وفقــا مل
  .  إذا اقتضت التطورات السياسية ذلك“بونتالند”
قـّرر جملـس األمـن نـشر     لكـن  ذا حدث العكس ومل تتحّسن احلالة األمنية الراهنة و     أّما إ   - ٦٧

مـن طـراز    صـلب مراسـا     ، فسيلزم إنـشاء قـوة ذات قـدرات أ         ألمم املتحدة حلفظ السالم   لعملية  
وهــذا  . لكــي تــتمكّن مــن االضــطالع بواليتــها ومحايــة نفــسها“القــوات املتعــددة اجلنــسيات”

 يتطلّـب القـدرات العـسكرية املتوّخـاة لقـوات حتقيـق االسـتقرار              النوع من قوات األمم املتحـدة     
 وقـوع ويف حـال     .٢٠٠٨نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ١٧املتعددة اجلنـسيات يف تقريـري املقـّدم يف          

 فرقـة   مبـا يف ذلـك    ، قـد يرتئـي اجمللـس النظـر جمـددا يف خيـارات أخـرى،                  يف احلالة  تدهور خطري 
  . عمل حبرية
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أنـه مل يـتم بعـد البـّت يف     با ذكره عدة أعضاء يف اجمللس مب الصدد    يف هذا  نوهوأود أن أ    - ٦٨
هذا القرار سيّتخذ علـى ضـوء مجيـع    مثل  وأن ،أمر نشر عملية حفظ سالم تابعة لألمم املتحدة     

ــة  ــع        .الظــروف القائم ــة التخطــيط جلمي ــة العام ــراره، ستواصــل األمان ــس ق ــا يتخــذ اجملل وريثم
صيات، حـسب االقتـضاء، يف تقريـري الـذي سـأقّدمه      مزيدا من التو  وف أطرح   سلو .اخليارات
  .أبريل/يف نيسان

  
  أنشطة األمم املتحدة واجملتمع الدويل  -خامسا  

اجتمع فريق االتصال الدويل املعين بالـصومال، برئاسـة ممثلـي اخلـاص، يف نيويـورك يف                   - ٦٩
فريـــق  جتمـــاع، أعـــرباليف هنايـــة ا الـــذي أصـــدرهويف الـــبالغ . ديـــسمرب/ كـــانون األول١٦

، يف مجلة أمور، عـن قلقـه البـالغ إزاء اخلـالف املـستمر بـني قـادة املؤسـسات االحتاديـة            االتصال
عالن اإلفريـق بـ   الورّحـب   . االنتقالية، وأهاب هبم أن يعملوا سويا من أجل السالم واالسـتقرار          

أكتوبر بشأن تـشكيل حكومـة وحـدة وبرملـان موسـع، وكـذلك              / تشرين األول  ٢٦الصادر يف   
نــوفمرب الــذي ُوضــعت مبوجبــه آليــة  / تــشرين الثــاين٢٤ وباتفــاق ، وقــف إطــالق النــار باتفــاق

الـذي تـضطلع    عن تقديره للعمل املهم     الفريق  وأعرب  . للتحقق من وقف إطالق النار ورصده     
بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، وحثّ اجملتمع الدويل على إقرار احلاجة إىل توفري املـوارد               به  

وأهاب الفريق كذلك جبميع األطراف أن تسمح بوصول املعونـة اإلنـسانية            .  هلا والدعم املادي 
ــة ودون عراقيــل؛ وأدان أعمــال القرصــنة     علــى ، مــشددا الــيت حيتاجهــا البلــد بــشدة بكــل حري

 عـن بـالغ قلقـه       معربـا احلاجة إىل اتباع هنج شـامل يف التعامـل مـع األسـباب الكامنـة وراءهـا؛ و                 
اعيــا إىل وضــع حــد لثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب الــيت مــا زالــت إزاء حالــة حقــوق اإلنــسان، د

  .سائدة
 حتديـد األولويـات     إعادة  على فريق األمم املتحدة القطري   السابق، عمل   ومنذ تقريري     - ٧٠

االنتعـاش  عملـييت    االنتقالية، يف إطار اجلهود اليت يبذهلا لـدعم وتـسريع وتـرية              اخلطةاملدرجة يف   
هـذه   تزركّـ قـد   و. املـضطلع هبـا حاليـا     ل األنشطة اإلنسانية    ي لتكم والتنمية حيثما أمكن ذلك،   

 “صـــــوماليالند”يف  علـــــى إعطـــــاء األولويـــــة لألنـــــشطة املتـــــصلة بإنقـــــاذ األرواح عمليـــــةال
احلفــاظ علــى ســبل ، وتلــك الــيت تــسهم يف تقــدمي اخلــدمات األساســية أو دعــم  “بونتالنــد” و

تعــاجل القــضايا  وأقرار األمــين واملؤســسي،  حتقيــق االســتتتــيحأو تعزيزهــا، وتلــك الــيت املعيــشة 
املنظور اجلنـساين وحقـوق اإلنـسان يف     تتـصل بـ  وأاإليـدز   /املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية    

وجتـــدر اإلشـــارة إىل أنـــه بنهايـــة كـــانون .  الطـــوارئاملتـــضررين مـــن حالـــةأوســـاط الـــسكان 
اإلنعـاش  الر لتمويـل أنـشطة       مليـون دو   ١٤٧,٨ديسمرب، ُعّبئت موارد مالية تقدر بنحو       /األول

 لتحقيــق املطلــوباملبلــغ  يف املائــة مــن ٧٦ يف خمتلــف أحنــاء الــصومال، وهــو مــا ميثــل  والتنميــة
  . ٢٠٠٨أهداف اخلطة االنتقالية لعام 
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  احلالة اإلنسانية  -سادسا  
ملنظمــة كــد آخــر تقيــيم لألمــن الغــذائي أجرتــه وحــدة تقيــيم األمــن الغــذائي التابعــة  يؤ  - ٧١

 إىل كـانون    ٢٠٠٨ديـسمرب   / خـالل الفتـرة مـن كـانون األول         ،لألمم املتحـدة   والزراعة   األغذية
ــاين ــاير /الث ــن  ،٢٠٠٩ين ــر م ــي    ٣ أن أكث ــصومال س ــني شــخص يف ال ــة إىل ظلونمالي  يف حاج

  .املساعدة اإلنسانية
 املناطق تضررا، بـسبب     شد أ ،دال الواقعتان وسط الب   ،وكانت منطقتا مدج وجلجادود     - ٧٢

زادت احلالــة تــدهورا يف هــاتني املنطقــتني كمــا . فــاف الــذي مــا فتــئ يــزداد حــدة اســتمرار اجل
األنـشطة   إعاقـة ة مـن الـسكان و  ضـخم عات األخـرية الـيت أدت إىل تـشريد أعـداد      صرابسبب ال 

  . اإلنسانيةوتقييد سبل احلصول على إمكانات االستجابة االقتصادية متاما 
نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   يف شهري    خالل الفترة     اليت أُجريت  التقديرات التغذوية وتؤكد    - ٧٣
 يف العديـد مـن أحنـاء        ةسـوء التغذيـة احلـاد     حاالت   أن معدالت    ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول و

وما زالت املناطق األكثر تضررا هي املنطقـة الوسـطى          . البلد ما زالت تتجاوز عتبات الطوارئ     
لــق علــى طــول ســاحل  ة للقومنطقــة جيــدو ومنطقــة بــاكول، إضــافة إىل منطقــة جديــدة مــثري   

يعــانون مــن  ومــا زال املــشردون داخليــا يف مــنطقيت بوساســو وغالكاســيو      . “صــوماليالند”
إال أن بعض مظـاهر التحـسن يف احلالـة التغذويـة            . مرتفعة حلاالت سوء التغذية احلادة    معدالت  

 تــضافر جمموعــة مــن إىلذلــك يرجــع قــد ُســجلت يف اجلنــوب، وال ســيما يف منــاطق شــبيلي، و
لعوامل، منها اجلهود اإلنسانية املبذولة على نطاق واسع، وهي جهود ينبغي مواصـلة تعزيزهـا               ا

أن حـلّ   يف هـذا التحـسن الطفيـف        وقـد أسـهم     . للحيلولة دون مزيد من التـدهور يف األوضـاع        
تراجـع أسـعار املـواد      إىل جانـب     قـرب مـن املعتـاد،     أوهو املوسم املطـري، بـشكل       “ دير”موسم  

الغذائيـة وغـري الغذائيـة مـا        األساسية   إال أن تكلفة املواد      ،سواءالدة واحمللية على    روالغذائية املست 
  . سكان احلضر من الفقراء ومن الفئات األكثر استضعافا متناول العديد من دونزالت 
العمليـات اإلنـسانية يف العديـد مـن منـاطق           تنفيذ  استمرت القيود األمنية يف إعاقة      كما    - ٧٤

 مـن العـاملني يف جمـال تقـدمي          ٣٤فقد قُتل ما جمموعه     . لفترة املشمولة بالتقرير  الصومال خالل ا  
يف  منـهم حمتجـزين      ١٣زال   مـا  و  آخـرون  ٢٦، واخُتطـف    ٢٠٠٨املعونة يف الـصومال يف عـام        

  . ٢٠٠٩يناير /هناية كانون الثاين
األغذيـة  ان من موظفي برنـامج      اثنيناير، قُتل   /وخالل األسبوع األول من كانون الثاين       - ٧٥

وعلـى أثـر    . عمليات توزيـع املعونـة الغذائيـة      أثناء مراقبتهم   العاملي بوحشية يف جنوب الصومال      
ــ مواصــلة عملياتــه إىل أن  الربنــامجذلــك، قــرر  يف جنــوب وســط األغذيــةمعونــات وزَّع كــل ُت
اجلهـات  ، مـع املطالبـة بتقـدمي ضـمانة خطيـة مـن مجيـع                ) طـن  ٥٧ ٠٠٠مـا جمموعـه     (الصومال  



S/2009/132
 

22 09-25246 
 

ويف .  الربنـامج بيئـة آمنـة لعمليـات   مبوجبـها  مناطق جنـوب وسـط الـصومال تـوفر       عن   املسؤولة
ممـا سـيترتب    ،حال عدم تقدمي هـذه الـضمانة، فـإن عملياتـه يف تلـك املنطقـة بالـذات سـتتوقف                

 طـن مـن   ٢٦٠ ٠٠٠بـشحن حنـو     ربنامجال، قام   ٢٠٠٨نه يف عام    ذلك أ ،   وخيمة عليه عواقب 
، ٢٠٠٧ثل تقريبا أربعة أضعاف الكمية الـيت ُشـحنت يف عـام     إىل الصومال، وهو ما مي     ألغذيةا

  . من املعونات الغذائية الشهرية مليون صومايل١,٥إىل أكثر من فوصلت 
وُيتوقــع أن يعــود املــشردون داخليــا إىل مقديــشو خــالل األشــهر القادمــة، ولــو بأعــداد   - ٧٦

ــاين  و. صــغرية ــانون الث ــاير /خــالل ك ــة أكثــ  ٢٠٠٩ين ــاد إىل املدين ــن ، ع ــشرد ١٦ ٠٠٠ر م  م
  . من املستفيدين املهددين باخلطر٨٠ ٠٠٠ويتواصل تقدمي مساعدة غذائية يومية إىل . داخلي
فخــالل . ورغــم عــودة املــشردين، فــإن احلالــة األمنيــة يف املدينــة مــا زالــت هــشة للغايــة  - ٧٧

ــّر حنــو  /األســبوع األخــري مــن كــانون الثــاين   ــاير، ف ي  مــدين مــن مقــاطعيت داركنلــ ١٠ ٠٠٠ين
وانتقـل معظـم    .  اإلسـالمية  ت امليليـشيا  بـسبب تقـدم   وواداجري، الواقعتني مشال شرق مقديـشو،       

كما أن اآلالف مـن سـكان       . هامقديشو أو إىل ضواحي   مدينة  املشردين إىل أحياء أخرى داخل      
املـشردين داخليـا خـارج مقديـشو، متـرددون يف       إيـواء   املدينة الذين ما زالوا يقيمـون يف مواقـع          

رافـق  مامليـاه و  إمـدادات   ىل ديارهم أو متخوفون من ذلك، إذ يثنيهم عن العودة انعـدام             العودة إ 
 رأىقــد و. خطــر جتــدد القتــال يف مقديــشوإضــافة إىل واخلــدمات الــصحية، الــصرف الــصحي 

 خيشون أخطار األلغـام األرضـية والـذخائر    كما أهنم منازهلم وهي ُتدمَّر أو ُتنَهب،   هؤالء بعض
 فهـم ضـحايا نزاعـات    الـبعض اآلخـر،  أمـا  .  تنتـشر يف خمتلـف أحنـاء العاصـمة    غري املنفجـرة الـيت    

بيـوت   ليـست لـديهم   مقديـشو، و يف املـشردين داخليـا   بعـد أن انتــزعوا مـن مـستوطنات      سابقة  
  .يعودون إليها

مـن غـري    فاملساعدة احملدودة املتاحة يف مقديشو،      إىل  وبالنظر إىل انعدام األمن عموما و       - ٧٨
وبناء على ذلـك، فـإن الوكـاالت اإلنـسانية ستواصـل            . ود املشردون بأعداد كبرية   املتوقع أن يع  

  . ي ويف املناطق الوسطىيتقدمي املساعدة مبستواها احلايل، وخصوصا يف ممر أفغو
 -  من املـشردين داخليـا يف ممـر مقديـشو          ٥٨٠ ٠٠٠ تقدمي الدعم إىل حنو      استمروقد    - ٧٩
وقـدم برنــامج األغذيــة العـاملي حــصص إعاشــة   . ٢٠٠٨ي خــالل الربــع األخـري مــن عــام  يأفغـو 

يوميــة مــن كميــات  نقــلوقامــت اليونيــسيف وشــركاؤها ب.  نــسمة٤٠٠ ٠٠٠ لــصاحلشــهرية 
النظافــة وســائل وحتــسني ظــروف الــصرف الــصحي وتعزيــز علــى مــنت شــاحنات امليــاه املأمونــة 

 تـدعم س الوقـت،    ويف نف .  من املشردين داخليا وجمتمعاهتم املضيفة     ١٨٠ ٠٠٠ لصاحلالصحية  
الـشاحنات  صـهاريج   النقـل عـرب     دائمة لتحل حمل    الائية  اإلمدادات امل اليونيسيف إنشاء شبكات    

  . الطابع املستدامتفتقر إىلاليت 
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واصــلت اليونيــسيف، عــرب املنظمــات غــري احلكوميــة احملليــة والدوليــة، تقــدمي         كمــا   - ٨٠
عيـشون يف املـستوطنات الواقعـة علـى          األطفال الذين ي   لصاحلخدمات التعليم يف حالة الطوارئ      

أكثــر مــن مــن التعلــيم  املنــاطق، اســتفاد تلــكيف و. ي ويف ضــواحي مقديــشويطــول ممــر أفغــو 
تــوفري  بفــضل )  منــهم مــن الفتيــات  ٣ ٤٠٠( طالــب جديــد مــن املــشردين داخليــا     ٧ ٠٠٠
  وإمجـــاال، فقـــد ُســـّجل حنـــو ). يف شـــكل مبـــان تقليديـــة وخيـــام(فـــصال دراســـيا إضـــافيا  ٤٣
ي ومقديشو يف عـام     ي طالب جديد من املشردين داخليا يف مدارس الطوارئ يف أفغو          ١٤ ٠٠٠
  .٢٠٠٧عام  يف املائة يف معدالت التسجيل مقارنة ب٢٠٠، وهو ما ميثل زيادة بنسبة ٢٠٠٨
، يف إطـار النـداء      ٢٠٠٩ينـاير   /وبلغت نـسبة املـوارد املاليـة املعبـأة، حـىت كـانون الثـاين                - ٨١

، ٢٠٠٨وبنهايـة عـام     . توخى يف املائة من اهلدف امل     ٧١ لصاحل الصومال    ٢٠٠٨اإلنساين لعام   
ــصص أ     ــد خـ ــسانية قـ ــتجابة اإلنـ ــندوق االسـ ــان صـ ــن  كـ ــر مـ ــل  ١٤كثـ ــون دوالر لتمويـ  مليـ

ت غــري حكوميــة صــومالية حمليــة،  منظمــامت تنفيــذه بواســطة يف املائــة منــها ٦٢مــشروعا،  ٥١
 مليـون دوالر مـن      ١١,٧وُخـّصص حنـو     . بطريقة مباشرة أو بالشراكة مـع منظمـات دوليـة          إما

، وذلـك لتمويـل     ٢٠٠٨أموال الصندوق املركزي ملواجهة الطـوارئ لـصاحل الـصومال يف عـام              
عمليات حيويـة عاجلـة يف جمـاالت امليـاه والـصرف الـصحي والتغذيـة والـصحة واللوجـستيات                

  .والسكان املعوزين املشردين داخليا سبل املعيشة من أجلودعم 
ــ  - ٨٢ ، الــذي بــدأ تنفيــذه يف كــانون  ٢٠٠٨النــداء املوحــد لــصاحل الــصومال لعــام    سعىوي

ــة  ٢٠٠٨ديـــسمرب /األول ــوفري املـــساعدة واحلمايـ ــة ، إىل تـ ــو بـــصورة عاجلـ ــون ٣,٢لنحـ  مليـ
 مليــون مــشرد مــن مقديــشو ومنــاطق أخــرى يف جنــوب وســط   شــخص، مبــن فــيهم أكثــر مــن 

 مليــون ٦٦٢مــه التمــويلي مــن  نطــاق نــداء الــصومال وزيــادة حجتوســيع عــربيوال . الــصومال
الـيت طـرأت    الفادحـة   الزيادة  عن   ٢٠٠٩ مليون دوالر يف عام      ٩١٨ إىل   ٢٠٠٨دوالر يف عام    

 يف أسـعار الـسلع األساسـية        الـشديد أيـضا االرتفـاع     يعكـس   ، بـل     فحـسب  عدد احملتـاجني  على  
  . وتكاليف إيصاهلا إىل الصومال

  
  حقوق اإلنسان ومحاية املدنيني  -سابعا   

أنه رغم ما ُيحرز من تقـدم سياسـي، فـإن عمليـات          إزاء حقيقة   قلق  ال  يساورين لاا ز م  - ٨٣
القتــل الــيت تــستهدف األشــخاص ذوي الــصلة باحلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة أو احتــاد احملــاكم    

ولذلك، فـإنين أناشـد     . اإلسالمية أو األمم املتحدة أو منظمات اجملتمع املدين ما زالت متواصلة          
 قـوة انتقاليـة متكاملـة وقـوات شـرطة موسـعة، أن تكفـل احتـرام              بصدد إنشاء ي  السلطات، وه 

منـها اختـاذ تـدابري حلمايـة املـدنيني وإخـضاع مـرتكيب االنتـهاكات                شـىت   حقوق اإلنسان بـسبل     
  . للمساءلة
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مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي للـصومال          تلقـى   ،  ٢٠٠٨نـوفمرب   /منذ تشرين الثـاين   و  - ٨٤
ــد   ــر شــؤون     وادثحــ ١٠وقــوع بتقــارير تفي ــهم نائــب وزي  قتــل اســتهدفت أشخاصــا مــن بين

مجيـع أطـراف    كمـا أن  .املصاحلة، وعضو يف جلنة املصاحلة الوطنية، وأحد نشطاء اجملتمع املدين    
 علـى   قـرب يناير، أُطلقـت النـار عـن        / كانون الثاين  ١ففي  . تنتهك حرية التعبري   الرتاع ما زالت  

 ي النـار ينتمـون إىل ميليـشيا هلـا صـلة مبـسؤولني             صحفي يف ضواحي مقديشو، وُيزعم أن مطلق      
) Radio HornAfrik(كما أن مدير إذاعة القـرن األفريقـي    . كبار يف احلكومة االحتادية االنتقالية    

 فربايــر بينمــا كـان يف طريقــه إىل مـؤمتر صــحفي دعــت إىل  / شـباط ٣أُردي قتـيال بالرصــاص يف  
. ٢٠٠٨ديـسمرب  /يـسمايو يف كـانون األول    وأُغلقت منابر إعالمية يف ك    .  حركة الشباب  عقده

االحتجــاز وإصــدار عمليــات  وة التعــسفيالتومــا زال الــصحفيون عرضــة للتخويــف واالعتقــا 
  .القانونيةصول ألااألحكام يف حقهم دون مراعاة 

ــا ســحب قواهتــا مــن الــصومال، ازدادت        - ٨٥ ــا إعــالن إثيوبي ــذين أعقب ــشهرين الل ــاء ال وأثن
ــنريان أو خــالل اهلجمــات     بــشكل حــاد التقــارير الــيت ت  ــادل ال فيــد مبقتــل مــدنيني إمــا جــراء تب

وقُتل يف سبع حوادث مدنيون، ُزعـم أهنـم كـانوا علـى صـلة بـالقوات اإلثيوبيـة مـن                   . العشوائية
ــام       ــة وقعــت ع ــود، ويف حادث ــة للجن ــبعن األغذي ــساء كــن ي ــهم مترمجــون ون ، أدى ٢٠٠٩ بين

 األفريقــي يف الــصومال إىل مقتــل حنــو  بعثــة االحتــاد كانــت تــستهدفانفجــار ســيارة مفخخــة 
وقد رفضت البعثة االهتامات املوجهة إليها بأهنـا قتلـت،          . شخصا، من بينهم نساء وأطفال     ٢٠

ــنريان خــالل مــدنيني  ٥ألغــراض االنتقــام،  ــر، قُتــل / شــباط٢ويف . ردهــا علــى إطــالق ال فرباي
 لـدى انفجـار قنبلـة        شخصا، يعتقد أن معظمهم كانوا مـن املـدنيني، وذلـك           ١٣يقل عن    ال ما

وشـكلت البعثـة جملـسا للتحقيـق يف مـا إذا            . أخرى استهدفت البعثة تبعه تبادل إلطالق الـنريان       
  .بعض التقاريرعى به يف املّدنحو الكانت قواهتا قد استخدمت القوة املفرطة على 

. وقــد ارتكبــت معظــم االنتــهاكات واالعتــداءات، يف جــو مــن اإلفــالت مــن العقــاب    - ٨٦
ثلي اخلاص مرارا علـى ضـرورة وضـع حـد حلالـة اإلفـالت مـن العقـاب هـذه علـى أن                        وشدد مم 

ــة   ــسابقة واحلالي ــداءات ال ــاين . يــشمل ذلــك االعت ــوفمرب، نظــم مكتــب األمــم   /ويف تــشرين الث ن
قـوق اإلنـسان، حلقـة عمـل        األمـم املتحـدة حل    املتحدة السياسي للصومال، بـدعم مـن مفوضـية          

 باتفـاق علـى   تتوجـ قد و.  بشأن مسأليت العدالة واملصاحلةللجنة الرفيعة املستوى دامت يومني   
. إنشاء فريق عامل مشترك لبحث إمكانية تشكيل جلنة حتقيق أو حمكمة خاصـة أو آليـة أخـرى       

بعد، فقـد شـكل االتفـاق خطـوة هامـة لبـدء املـشاورات        العمل ورغم أن الفريق العامل مل يبدأ   
  .بشأن هذه املسألة اجلوهرية

م من الوضع األمين الـشديد الـصعوبة علـى األرض، يواصـل املـدافعون عـن            وعلى الرغ   - ٨٧
وعقـدت عـدة    . حقوق اإلنسان يف الصومال بـذل أنـشطتهم لتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها               
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وُمنحـت منظمـة    . منظمات فعاليات مبناسبة الذكرى الستني لإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان            
جـائزة حقـوق    “ هانقـذوا نـساء الـصومال وأطفالـ       ”غري حكومية تدافع عـن حقـوق املـرأة هـي            

اإلنسان يف السويد، وُمنحت منظمة أخـرى مثيلـة هلـا هـي منظمـة تنميـة قـدرات املـرأة جـائزة                        
  .حقوق اإلنسان يف فرنسا

ويصعب رصد انتـهاكات حقـوق الطفـل يف الـصومال، وخباصـة رصـد حـاالت جتنيـد               - ٨٨
وعقـب هتديـدات بالقتـل أطلقـت يف         . غ عنـها  األطفال واستخدامهم يف الـرتاع املـسلح واإلبـال        

، بــدأ املعنيــون برصــد هــذه احلــاالت خيــشون علــى ٢٠٠٨أغــسطس /يوليــه وآب/شــهري متــوز
ديسمرب، كُـشف عـن   / كانون األوليفو. حياهتم إذا ما أعدوا تقارير عن أنشطة جتنيد األطفال   

ويف . راســة األمنيــةجتنيــد عــشرة غلمــان وعــن اســتخدامهم يف الــرتاع املــسلح أو يف أنــشطة احل 
لتخلي عن املهام اليت أسـندت إلـيهم وثالثـة          مما أمكنهم ا  حني أن ثالثة منهم قد تلقوا املساعدة        

، ويف حالـة أخـرى مت   آخرين القوا حـتفهم، مت بالنـسبة الثـنني منـهم إدانـة جتنيـد األطفـال علنـا               
أكتوبر وكـانون   / األول ويف الفترة بني تشرين   . بالدعم النفسي واالجتماعي  تزويد الصيب املعين    

 تقريــرا عــن أطفــال قتلــوا يف الــرتاع، وقــع معظمهــم ضــحية   ٥٥، أعــد ٢٠٠٨ديــسمرب /األول
ويف الفترة نفـسها،    .  طفال آخرين  ٥٩لتبادل إطالق النريان وألعرية نارية عشوائية، بينما شوه         

بيـة   منـهن علـى املـساعدة الطبيـة يف مراكـز ط     ١٨ فتاة، حصلت  ٤٠وردت أنباء عن اغتصاب     
االجتمـاعي، وأحيلـت    / آخريـات بالـدعم النفـسي      ١٠أو من جانب مساعدي توليد، وزودت       

ولكـن مل تفـض إحالـة بعـض حـوادث           . أو إىل النظـام القـانوين العـريف       / حالة إىل الشرطة و    ١٧
فتــاة  اهتمــت باخليانــة الزوجيــة  قــداالغتــصاب إىل النظــام القــانوين العــريف إىل نتــائج مرضــية، ف  

لالغتـصاب وعوقبـت بـالرجم حـىت املـوت علـى مـرأى حـشد مـن النـاس،                    كانت قد تعرضـت     
وأثنـاء هـذه الفتـرة، تعـرض الـشركاء          . وأجربت فتيـات آخريـات علـى الـزواج مـن مغتـصبيهن            

 .محاية األطفـال، وال سـيما يف ممـر أفغـويي وكيـسمايو، العتـداءات امليليـشيا                يف جمال   العاملون  
إلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل يف غمـار جـو             مجيع هذه االنتهاكات حلقوق ا    وقد ارتكبت   

  . من اإلفالت التام من العقاب
ــرة   - ٨٩ ــاين ٢٢مــن ويف الفت ــوفمرب إىل / تــشرين الث ــام اخلــبري  /كــانون األول ٢ن ديــسمرب، ق

ــة إىل منطقــة القــرن       ــة الثاني ــه امليداني ــة حقــوق اإلنــسان يف الــصومال بزيارت املــستقل املعــين حبال
يمية وإىل اليمن لكي يطلع جملـس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه العاشـرة علـى               األفريقي دون اإلقل  

ركـز  وولكن نظرا للوضع األمين مل يستطع زيارة الـصومال  . الصومالاملتصلة بآخر التطورات  
كينيــا وجيبــويت والــيمن، حيــث حتــدث إىل  مبــا يف ذلــك علــى بلــدان اجلــوار،  بــدال مــن ذلــك  

وسيتم إطالع جملس حقوق اإلنسان على نتـائج التقريـر          . الالجئني الصوماليني الواصلني حديثا   
  .٢٠٠٩مارس / آذار٢٥يف 
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وأســـندت إىل وحـــدة حقـــوق اإلنـــسان التابعـــة ملكتـــب األمـــم املتحـــدة الـــسياسي يف   - ٩٠
الصومال، على صغر حجمها، والية هامة يف جمـايل رصـد حالـة حقـوق اإلنـسان ومحايـة هـذه          

أن الـذي طلـب إىل األمـني العـام          ) ٢٠٠٨ (١٨١٤ احلقوق، وذلـك وفقـا لقـرار جملـس األمـن          
ينشئ آلية فعالة يف إطار مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال لرصد وتعزيـز محايـة حقـوق                 

 علــى ضــرورة )٢٠٠٩ (١٨٦٣وأعيــد التأكيــد يف قــرار جملــس األمــن . اإلنــسان يف الــصومال
ين الـدويل، إىل جانـب محايـة        احترام مجيع القوات واألطراف حلقوق اإلنـسان والقـانون اإلنـسا          

كما نفذت وحدة حقـوق اإلنـسان عـدة بعثـات يف أحنـاء خمتلفـة مـن الـصومال وهـي                      . املدنيني
توفر أيضا الدعم الفين للجنة األمنيـة املـشتركة واللجنـة الرفيعـة املـستوى الـيت أنـشئت مبوجـب                    

لرفيعــة املــستوى يف وتتمثــل املهمــة الرئيــسية للجنــة ا . اتفــاق جيبــويت وترأســها األمــم املتحــدة  
مواجهة التحديات املتصلة بالقضايا السياسية ومبسأليت العدل واملصاحلة ويف عقد مؤمتر لبحـث             

    .القضاياتلك 
  األنشطة التنفيذية لدعم السالم  -ثامنا   

  بناء املؤسسات    
واصــلت األمــم املتحــدة تقــدمي الــدعم إىل الــصومال يف جمــال تطــوير املؤســسات وبنــاء   - ٩١
 يف شـكل إطـار واحـد        ٢٠٠٩ينـاير   /يقدم منذ كـانون الثـاين     ل هذا الدعم    مت توحيد و. اتالقدر

ويركــز هــذا املــشروع علــى . “مــشروع تطــوير املؤســسات يف الــصومال”وشــامل حتــت اســم 
 القـوانني؛ وإعـداد امليزانيـة وإدارة    عمليـات صـنع الـسياسات وسـنّ    : أربعة جمـاالت للـدعم هـي    
  .رد البشرية؛ ودعم اهلياكل األساسيةاألموال العامة؛ وتنمية املوا

ويف إطار مشروع جمموعـة األعمـال األوليـة، الـذي يـستهدف تـوفري الوسـائل العمليـة                  - ٩٢
اإلسـهامات  تقـدمي   احليوية للمؤسسات االحتادية االنتقالية لتمكينـها مـن تأديـة املهـام الكـربى و              

األمـم  ادي االنتقـايل، واصـلت      االحتـ ذات األولوية واالضـطالع بواليتـها وفقـا ألحكـام امليثـاق             
املتحــدة إصــالح مبنــيني حكــوميني يف مقديــشو، مهــا مــبىن مكتــب رئــيس الــوزراء ومــبىن كليــة 
الشرطة، كما قدمت الدعم إىل مسؤولني حكوميني بارزين من أجـل الـسفر داخـل البلـد وإىل          

 املرتبـات إىل هـؤالء   وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، تعذر يف إطار املشروع كفالة دفع      . اخلارج
، ويعـود ذلـك إىل القيـود الـيت فرضـتها             ما يـشكل أحـد عناصـر الـدعم الكـربى           املسؤولني وهو 

غـري أن األمـوال الـيت وردت مـن حكـوميت النـرويج              . بعض اجلهات املاحنة الرئيـسية للمـشروع      
  .والسويد استخدمت لسداد الرواتب املتأخرة اليت مل تدفع عن الشهور السابقة

ما واصلت األمم املتحدة دعم عملية إعداد الدستور، جنبا إىل جنـب مـع شـركائها                ك  - ٩٣
ونظمـت سلـسلة مـن حلقــات العمـل لبنـاء القـدرات للجنــة       . علـى الـصعيدين الـوطين والــدويل   
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وأثناء حلقات العمل اليت عقدت، مت اسـتعراض دسـتور كـل مـن              . الدستورية االحتادية املستقلة  
، ومتـت   ٢٠٠٤امليثـاق االحتـادي االنتقـايل لعـام         نـصوص    ، على ضـوء   ١٩٩٠ و   ١٩٦٠عامي  

املقارنة بينهما لوضع األسس إلعداد خارطة طريق تعرض اخليارات اليت قـد ُينظـر يف إدراجهـا                 
 ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٩ إىل ٢٧ يف نــريويب يف الفتــرة مــن عقــدو. يف دســتور جديــد

وضـم هـذا املـؤمتر      . “خيـاران للـصومال   : كزيـة الفيدراليـة والالمر  ”بعنوان  يف هذا الشأن    مؤمتر  
، وصــوماليون مــن املهجــر لوطنيــةيف القــضايا الدوليــة وا صــومايل مــن بينــهم خــرباء  ٢٠٠حنــو 

املعارضة، من أجـل حـوار حـول مـستقبل الـصومال تـشارك       مبن يف ذلك أعضاء يف  وسياسيون  
ة مـن بينـها رئـيس    وشـاركت يف هـذا املـؤمتر شخـصيات بـارز       . فيه قاعـدة عريـضة مـن املعنـيني        

الوزراء السابق، نور حسن حـسني، ورئـيس اللجنـة املركزيـة للتحـالف مـن أجـل إعـادة حتريـر            
ــصومال، شــريف حــسن شــيخ آدن   ــسار     . ال ــشأن م ــسية ب ــؤمتر توصــيات رئي وانبثقــت عــن امل

ــستقبل ــضا وزارة    . امل ــم املتحــدة أي ــة يف   وســاعدت األم ــتورية واالحتادي ــشؤون الدس صــياغة ال
ن الذي سيتم مبوجبه إنشاء جلنة االنتخابات الصومالية واللجنة احلكوميـة املعنيـة             مشروع القانو 

  .باحلدود وترسيمها
  

تثقيــف يف جمــال مليــاه املأمونــة وال الالمركزيــة الالزمــة لتــوفري ا اخلــدماتواإلدارة احملليــة     
  الصحيةالنظافة الصرف الصحي و

يـة واخلـدمات األساسـية وتقـدمي املـساعدة          يف جماالت اإلدارة احملل   جيري تنفيذ األنشطة      - ٩٤
 برنـامج   دويعـ .  على حنو متزايد من خالل بـرامج األمـم املتحـدة املـشتركة             إىل املشردين داخلياً  

 ، ومنظمـة اليونيـسيف    ، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        ،األمم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية      
ــة  ــل الدوليــ ــة العمــ ــشار  ،ومنظمــ ــدة للمــ ــم املتحــ ــندوق األمــ ــركاء يف   وصــ ــة شــ يع اإلنتاجيــ

 /يف نيـسان  أعماله  الذي بدأ    تقدمي اخلدمات المركزية  املشترك املتعلق باإلدارة احمللية و     الربنامج
وتبـذل األمـم   . ٢٠١٢تنسيق أنـشطة األمـم املتحـدة ذات الـصلة لغايـة            من أجل    ٢٠٠٨أبريل  

بيـة لربنـامج التنميـة      التجـارب الـشديدة اإلجيا    وتوسـيع   لكفالة اعتمـاد    قصارى جهودها   املتحدة  
ــامج        ــشأة يف إطــار الربن ــشراكات املن ــستفادة وال ــدروس الكــثرية امل ــصومال، وال احلــضرية يف ال

 . شعب الصومايللصاحل الاملشترك 

امليـاه يف بوساسـو   اإلمداد بمن أجل توسيع شبكة الالزمة األعمال مت التعاقد على   وقد  - ٩٥
 تأهيــل شــبكة امليــاه يف إعــادة نــسمة، و١٢٠ ٠٠٠عــدداً مــن الــسكان يقــدر بنحــو الــيت ختــدم 

 أعمـال إعـادة تأهيـل شـبكة         توأجنـز .  تنفيذها كما بدأ )  نسمة ٤٠ ٠٠٠اليت ستخدم   ( بايدوا
زيـادة   ( مـن سـكان البلـدة علـى ميـاه الـشرب            ١٢ ٠٠٠حصول  تعزيز  يّسر  مما  ،  ةاملياه يف بربر  

دارة املــستدامة، يف إطــار نظــام لــإلإلنــشاء العمــل  كــذلك بــدأو ). يف املائــة٣٠اإلمــداد بنــسبة 
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حلقـة عمـل    عقـد   شراكة بـني القطـاعني العـام واخلـاص، مـن أجـل شـبكة امليـاه يف بربـرة، مـع                       
أحــرز إنــشاء وقــد . ينــاير/ كــانون الثــاين٢٢ إىل ٢٠ يف بربــرة مــن صــاحبة املــصلحةلألطــراف 

 شـركة  شكيلتـ للميـاه و إنـشاء جملـس   مـع  طيبـا   مماثل لشبكة املياه يف بيدوا تقدماً        هيكل إداري 
 . للجمهور أسهمها طرحو) وارجانا(خاصة للمياه 

ــوغفري و  - ٩٦ ــاطق ت ــ وهرج،وأودال، وســناج، يف من ــل مخــسة    ،سةي ــد تأهي ــساحل، أعي  وال
 ةوجهـزت مخـس   . نـسمة  ٣٣ ٠٠٠وهـي ختـدم إمجـاالً       .  آبار ضحلة آليـة    ةأحواض مائية وأربع  

ــاً خـــدمات ا   ــاه آبـــار ضـــحلة باحملركـــات الشمـــسية وأصـــبحت تـــوفر حاليـ ــة لمليـ ــوالكافيـ   نحـ
 مدرســــة جبميــــع منــــاطق ٣٠ تلميـــذ يف  ٧ ٥٠٠مــــا جمموعــــه واســــتفاد .  نـــسمة ١٠ ٠٠٠

  وبـــشكل عـــام فقـــد مت تزويـــد. مـــن بنـــاء املـــراحيض ومرافـــق غـــسل اليـــدين“صـــوماليالند”
الـصرف الـصحي    بالتـدريب يف جمـال النظافـة العامـة و          جلنة تعليميـة جمتمعيـة       ٦٠ مدرساً و  ٦٠

 . ا املدارس نفسهداخل
  

 األمن وسيادة القانون    

ــاب   - ٩٧ ــاذ يف أعق ــم   إنف ــانون العدالــة رق ــسان ٣٦/٢٠٠٧ق أبريــل / يف صــوماليالند يف ني
 عاماً من مثانيـة     ١٨ و   ١٥تتراوح أعمارهم بني    ممن  طفال  من األ  ١٠٤حنو  ، أفرج عن    ٢٠٠٨

عـوا  قـد أود  هـؤالء األطفـال     كـان   و. أكتـوبر / تشرين األول  ٢١يوم  “ صوماليالند”سجون يف   
ألطفـال، لـدى اإلفـراج       زود ا  قـد و. الوالـدين وعـصيان   التغيب عن املدرسـة     يف السجن بتهميت    

النقـل مـن أجـل عـودهتم إىل         سبل  املالبس والطعام واإلعانات و   بدمات إعادة الدمج و   خبعنهم،  
 . األمم املتحدةتتواله جمتمعاهتم، بواسطة مشروع العدالة لألطفال، وهو جهد مشترك 

مبا يف ذلـك     املشتركة،   يةالدعم التقين واملتعلق ببناء القدرات للجنة األمن      توفري  واستمر    - ٩٨
املتـصلة بتـشكيل    للصومال وتنفيذ أحكـام عمليـة الـسالم         مهنية ذات أساس مدين     شرطة   إنشاء

، نظمـت األمـم املتحـدة حلقـة         ٢٠٠٨نـوفمرب   /ويف أواخـر تـشرين الثـاين      . قوة شرطة مـشتركة   
تركة مبشاركة رفيعـة املـستوى مـن جانـب احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة           املش يةعمل للجنة األمن  

بـأمور شـىت منـها      وكـان اهلـدف تزويـد املـشاركني         . والتحالف من أجل إعادة حترير الـصومال      
ــق    ــصطلحات والطرائ ــية وامل ــاهيم األساس ــشترك للمف ــة ب إدراك م ــسلح ـوقــف النــ املتعلق زاع امل

 .ية االنتقاليةترتيبات األمنلل يف التخطيط شروعوال

املهنيــة علــى الــروح إضــفاء املزيــد مــن مبــا يكفــل عــززت األمــم املتحــدة دعمهــا كمــا   - ٩٩
 .“ صوماليالند ” و“بونتالند”وحدات الشرطة اخلاصة يف 
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األنـشطة الداعمـة   وبـني  يف جمـال إنفـاذ القـانون    املقدمـة  املـساعدة    التـواؤم بـني      واستمر - ١٠٠
، “صــوماليالند”نــساء رابطــة ددت اتفاقــات املــساعدة مــع جتــو. اإلصــالحيةللعدالــة واملراكــز 

، وكليـات احلقـوق     “صوماليالند”، ونقابة حمامي    مقديشوومراكز تقدمي املساعدة القانونية يف      
اسـتمر  ويف الوقـت نفـسه،      . مقديـشو واللجـان االستـشارية للـشرطة يف        ات مقديـشو،    يف جامع 

 . تدريبيةية وعمليات هياكل أساسشكل يف تقدمي الدعم لوزارات العدل 
  

  والتعليم  وبقاء الطفلالطفلاألم وصحة مبا يف ذلك  ،الصحة: اخلدمات األساسية    

 بـسبب انعـدام األمـن والقـدرة احملـدودة علـى              أيـام صـحة الطفـل      تنفيذتأخر  يف حني     - ١٠١
ة  عبـار ، وهـي ديـسمرب / كانون األول٢٥ بتاريخ “صوماليالند”يف  هبا  بدأ العمل فقد  األرض،  

صـعيد   علـى    تقـدميها يقـصد إىل     من اخلدمات الـصحية األساسـية عاليـة األثـر            حمليةجمموعة  عن  
علـى   مليون طفـل دون اخلامـسة ومليـون امـرأة            ١,٥أكثر من   وتستهدف   كل ستة أشهر     البلد

وجنــوب وســط  “بونتالنــد”احلملــة يف لتنفيــذ والتحــضريات جاريــة . يف ســن اإلجنــاباألقــل 
 . فرباير، إذا مسحت الظروف األمنية/طشبامع حلول ، الصومال

حتصني األطفال ضد احلصبة، والـدفترييا،      تقدمي املساعدة يف جماالت     وتتضمن احلملة     - ١٠٢
ــال؛    ــلل األطفـ ــانوس، وشـ ــديكي، والتيتـ ــسعال الـ ــضم  والـ ــا تـ ــف؛  كمـ ــامني ألـ مكمـــالت فيتـ

يـة وأقـراص تنقيـة      الديـدان؛ وتوزيـع أمـالح اإلماهـة الفمو        والتخلص مـن    ؛  التغذويةوالتقييمات  
ء اللــوايت تتــراوح أعمــارهن بــني  ؛ وتطعــيم الفتيــات والنــساالطبيعيــةرضــاعة ال شجيعامليــاه؛ وتــ

 . املضاد للتيتانوستوكسويد مبصل  عاماً ٤٩و  ١٥

 مــدير مدرســة مــن منــاطق بــاي وبــاكول وجيــدو ٣٧٠تلقــى خـالل فتــرة التقريــر،  و  - ١٠٣
إدارة وتنظـيم املـدارس،     كـذلك يف     حـاالت الطـوارئ، و     للتدريب على املعايري الدنيا للتعليم يف     

جـاء  وقـد   .  طفل ٧٠ ٠٠٠وعلم النفس، ونظم املعلومات التعليمية اليت يستفيد منها أكثر من           
فـريوس نقـص املناعـة      يف جمـايل التغذيـة و     التوعيـة   لتعزيز  مع جلسات خمصصة    متكامال  التدريب  
مدرسـة للتـدريب يف جامـامي وجوبـا      مـدير    ٢٧٢وعالوة على ذلـك، خـضع       . اإليدز/البشرية

 “صـــوماليالند”ويف .  مدرســـاً غـــري نظـــامي للتـــدريب يف مريكـــا ١٩١خـــضع الـــدنيا، فيمـــا 
ــد” و ــة     ات، نظمــت دور“بونتالن ــة واملهــارات اإلداري ــدة أســبوعني يف جمــال التربي ــة مل  تدريبي

ن تعلـيمهم   مدرساً نظاميـاً يـستفيد مـ   ٢٦٠  مدرس يف جمال التعليم غري النظامي و      ٢٠٠ لصاحل
 .  طفل وشاب١٨ ٠٠٠

 “بونتالنـــد”وقـــد دعمـــت األمـــم املتحـــدة إعـــادة تأهيـــل مثـــاين مـــدارس قرآنيـــة يف   - ١٠٤
التعليم يف هذه املدارس من خـالل تـدريب         جبودة  تعمل على االرتقاء    هي  ، و “صوماليالند” و

وعـالوة  . ) فتـاة  ٣٨٠ يف ذلـك  ن  مب( تلميذ   ٩٠٠ من تعليمهم أكثر من      املدرسني الذين يستفيد  
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املقـررة  والتعلم مبـا فيهـا الكتـب    التدريس على ذلك، جرى إمداد املدارس القرآنية الثمان مبواد  
 .واللوازم املدرسية

  
 املعيشة واألمن الغذائيسبل     

ــة وإدارة الكــوارث يف        - ١٠٥ ــسانية العاجل ــساعدات اإلن ــة امل ــم املتحــدة وكال دعمــت األم
مـن  يف الفتـرة    االستعداد واالستجابة حلاالت الطـوارئ       بالتدريب على  لالضطالع   “بونتالند”
 وشـركاء حمـددين مـن أجـل        اًحكوميـ موظفـا    ٣٠مبشاركة  أكتوبر،  / تشرين األول  ١٥ إىل   ١٢

مهيـــة االســـتعداد والتخطـــيط لالســـتجابة يف حـــاالت الكـــوارث والطـــوارئ يف فهـــم أفـــضل أل
املعــايري الــدنيا لالســتجابة يف امليثــاق اإلنــساين ووتــدرب املــشاركون أيــضاً علــى  . “بونتالنــد”

 يف حـاالت    طفـال االلتزامـات األساسـية ملنظمـة اليونيـسيف لـصاحل األ          حاالت الكوارث وعلى    
طــة االســتجابة واالســتعداد يف  معنيــة خب عمــل فــرقجلــانأســفر ذلــك عــن إنــشاء  و. الطــوارئ

واإلقليميـة  الوطنيـة  (عضويتها واختصاصاهتا على مجيع املستويات   مع حتديد   حاالت الطوارئ،   
 ك، وجرى استعراض أدوات التقييم السريع وتنقيحها حـسب احلاجـة، وأعـدت كـذل              )واحمللية

  تـأمني  الستعداد واالستجابة يف حاالت الكوارث اليت تركز علـى        ل“ بونتالند”مشاريع خطط   
 .اخلدمات األساسية

  عامــل يف٢١ ٠٠٠وفــرت األمــم املتحــدة وظــائف قــصرية األجــل ألكثــر مــن كمــا   - ١٠٦
 يــوم ٦٠٠ ٠٠٠خــالل األشــهر الثالثــة املاضــية، ممــا يعــادل حــوايل    جنــوب وســط الــصومال 

.  يف املائة من املشردين داخليـاً      ٢٥ ، و من النساء مال هم    يف املائة من الع    ٣٥وأكثر من   . عمل
قائمني على كثافـة اليـد      الإعادة تأهيل وحتسني    ما مت من    هذه بفضل   فرص العمل   وجرى توفري   

ســبل كــسب الــرزق  األساســية واالجتماعيــة واإلنتاجيــة الــيت تنــوِّع بــدورها   ياكل للــهالعاملــة 
 مـن خـالل شـراكة مـع املنظمـات غـري احلكوميـة               تـدخالت  هـذه ال   وجيري تنفيـذ  . للمجتمعات

 . الرصد واملراقبةاخلاصة عمليات  احمللية يف حني تكفل الشركات احمللية عيةنظمات اجملتماملو
  

  ضد املرأة اإليدز والعنف اجلنسي/بشريةفريوس نقص املناعة ال    

 بالوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة      ة املتعلقـ )مـن املـرأة إىل املـرأة     (جيري تنفيذ مبـادرة       - ١٠٧
 تمثـل تو. جنـوب وسـط الـصومال     يف  اإليدز للنـساء والفتيـات يف مثـاين منـاطق           مرض  البشرية و 
والتخفيـف مـن وصـمة العـار وتـوفري       بنـاء املعـارف واملهـارات       يف  مبـادرة   لل ةاألساسياألهداف  

مــرض بفــريوس نقــص املناعــة و املتعايــشني مــع اإلصــابة  الرعايــة والــدعم والعــالج لألشــخاص  
أكتــوبر إىل /مــن تــشرين األوليف الفتــرة و.  املستــضعفاتما النــساء والفتيــاتياإليــدز، وال ســ

 ٢٢١  امـرأة وفتــاة مـن خــالل  ٥ ٨٢٥ تـصال بنحــو  االجــرى، ٢٠٠٨ديـسمرب  /كـانون األول 
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وعـيهن  حتـسني   هبـدف   اإليـدز،   مـرض   منتدى عن التوعية بشأن فريوس نقص املناعـة البـشرية و          
وعــالوة علــى ذلــك، .  يف جمــال الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز نومهــاراهت
مــع  أفرادهــا مـن  اً فــرد١ ٩٦٧حيـث مت االتــصال بــ    أسـرة معيــشية  ٢٤٢ات إىل  زيــارنظمـت 
بـشأن  ت األساسية بشأن الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز               املعلوماب تزويدهم

  .والصرف الصحي وصحة األم والطفلالصحية التربية األسرية، مبا يف ذلك النظافة 
  

  مالحظات  -تاسعا   
  يــشجعين تــصميم الــصومال، شــعبا وقــادة، علــى مواصــلة عمليــة املــصاحلة وقــد جــاء  - ١٠٨

ا تبــع ذلــك مــن انتخــاب ســلمى لــشيخ شــريف شــيخ أمحــد رئيــسا توســيع عــضوية الربملــان ومــ
. جديدا مؤقتـا ليمثـل دلـيال واضـحا علـى التـزام األطـراف باملـضي قـدما حنـو املـصاحلة الوطنيـة              

وخالل هتنئيت للرئيس أمحد فقد دعوته يف الوقت نفسه إىل تـرك البـاب مفتوحـا أمـام مـشاركة                  
  . جيبويتجمموعات أخرى ما زالت حىت اآلن خارج عملية 

ــه        - ١٠٩ ــد أعــرب فعــال عــن عزم ــرئيس أمحــد ق ــأن ال ــوه ب ــصدد، أن أن ــسرين يف هــذا ال   وي
وقــد شــجع ممثلــي اخلــاص، وكــذلك . التواصــل مــع تلــك اجملموعــات املعارضــة لعمليــة جيبــويت

القــادة اإلقليميــون، والقــادة الــدينيون ومــشايخ العــشائر الــصوماليون، وســائر أطــراف اجملتمــع    
موعات أيـضا علـى اغتنـام الفرصـة واالنـضمام إىل اجلهـود الدوليـة الـساعية إىل           الدويل تلك اجمل  

وهلــذا، فــإين أحــث شــعب الــصومال بأمجعــه علــى التحلــي بــروح . حتقيــق الــسالم يف الــصومال
  . الصفح والتراضي ونسيان املاضي من أجل حتقيق السالم واملصاحلة

املتـأجج بـني القـوى املؤيـدة للـسالم          ومـا الـرتاع     .   واحلق أن حتديات كـثرية تترصـدنا        - ١١٠
وما زالت ظروف عدم االستقرار الـيت       . والقوى املعارضة له إال مثال واحد على تلك العقبات        

نتجت عن االقتتال وعن حوادث اخلطف املستمرة وعـن سـيادة حالـة عامـة مـن اخلـوف تعيـق          
وهلـذا، فـإين أثـين    .  هلـا  فعالية إيصال املـساعدات اإلنـسانية إىل الكـثري مـن األشـخاص احملتـاجني              

على مجيـع املنظمـات واألفـراد القـائمني علـى إيـصال املـساعدة اإلنـسانية يف ذلـك البلـد، فهـم                        
وأود أن أؤكــد هلــم أن . يواصــلون النــهوض مبــسؤولياهتم وســط بيئــة شــديدة اخلطــورة والتــوتر 

حتسني حياة الكـثريين    اجملتمع الدويل يدرك متاما التضحيات اهلائلة اليت يقدموهنا سعيا منهم إىل            
  . ممن يعانون يف الصومال

  كمــا يــشجعين، يف هــذا الــصدد، اســتجابة اجملتمــع الــدويل يف مكافحــة آفــة القرصــنة  - ١١١
وعلى الرغم من أن مشكلة القرصنة لـن تنتـهي دون التوصـل إىل حـل             . قبالة سواحل الصومال  

لية احلاليـة إىل التخفيـف مـن جـراء          شامل ألزمة البلد السياسية واألمنية، فقد أدت اجلهود الدو        
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ويبقى على اجملتمع الدويل أن يوفر القيادة واملـوارد الالزمـة للمـساعدة علـى حتقيـق                 . تلك اآلفة 
وإنين أناشد اجلهات املاحنة تقدمي هذه املـوارد فـورا لـدعم اجلهـود الـيت        . االستقرار يف الصومال  

فمـن شـأن ذلـك أن       . ليـة حكوميـة فعالـة     تبذهلا األطـراف حاليـا إلنـشاء قـوة أمنيـة مـشتركة وآ             
يساعد علـى القـضاء علـى مـا تـشكله القرصـنة مـن هتديـد مـستمر ممـا يعيـق تـدفق املـساعدات                           

  . اإلنسانية إىل جزء كبري من السكان ممن هم يف أّمس احلاجة إليها
  ويــساورين قلــق عميــق إزاء حالــة حقــوق اإلنــسان يف الــصومال الــيت ال تــزال حتفهــا   - ١١٢
فهـذه احلالـة الـصعبة تـنعكس سـلبا علـى حيـاة        . طر، وال سـيما يف سـياق الـرتاع املتواصـل     املخا

وأكــرر دعــويت جلميــع األطــراف  . املــدنيني، مبــن فــيهم األطفــال والفئــات املستــضعفة األخــرى 
ــدويل       ــساين ال ــانون اإلن ــسان والق ــهاكات حقــوق اإلن ــا يف ذلــك انت ــف، مب . وقــف أعمــال العن

 توصلت إليه اللجنة الرفيعة املستوى بإنشاء فريق عامـل للنظـر يف             وأرحب أيضا باالتفاق الذي   
  . إمكانية تشكيل جلنة للتحقيق يف حاالت اإلفالت من العقاب واقتراف األذى

  وأرحــب أيــضا بإكمــال إثيوبيــا ســحب قواهتــا مــن الــصومال، تنفيــذا التفــاق وقــف   - ١١٣
ألعمـال املـسلحة مـع انـسحاب القـوات          وتأيت مواصلة العناصـر املعاديـة للـسالم ا        . إطالق النار 

اإلثيوبية لتوضح أن هذه اجملموعات ال متلك برناجما جادا اللهم إال السعي إىل نشر الـدمار بـني                  
وأود، يف هــذا الــصدد، أن أعــرب عــن تقــديري لبعثــة املــراقبني       . صــنوف الــسكان األبريــاء  

الـذي تظهـره قواهتـا يف مواصـلة         العسكريني التابعة لالحتاد األفريقي يف الـصومال علـى االلتـزام            
كمــا أود أن أؤكــد لعناصــر هــذه البعثــة أن  . عملياهتــا يف الــصومال يف ظــروف بالغــة الــصعوبة 

وأدعــو الــدول األعــضاء يف االحتــاد األفريقــي الــيت  . التــضحيات الــيت يقــدموهنا مل تــذهب هبــاء 
وأدعـو، يف   . لتـأخري تعهدت باملسامهة بقوات إىل الشروع بترتيبات نشر قواهتا دون مزيد مـن ا            

الوقت نفسه، اجملتمع الدويل إىل توفري املوارد يف األجلني القـصري والطويـل علـى الـسواء دعمـا                   
  . لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال

املـساعدة  كـذلك    ويشكل الدعم املقترح تقدميه لبعثة االحتاد األفريقي يف الـصومال و            - ١١٤
ن وسيادة القانون يف الصومال، إىل جانب اجلهـود املبذولـة           املقدمة يف جمال بناء مؤسسات األم     

من جانـب ممثلـي اخلـاص علـى اجلبهـة الـسياسية واألنـشطة اجلاريـة الـيت يقـوم هبـا فريـق األمـم                           
املتحــدة القطــري، عناصــر رئيــسية يف اســتراتيجية شــاملة لألمــم املتحــدة ملعاجلــة األزمــة يف          

ــا يلـــي وتتمثـــل األهـــداف الرئيـــسية للنـــهج  . الـــصومال ــتراتيجي يف مـ ــة ) أ: (االسـ متكـــني بعثـ
 مـن   ؤلـف  عمليتها، وبلـوغ قوامهـا الكامـل املـأذون بـه امل            مواصلةاألفريقي يف الصومال     االحتاد
االرتقــاء بوحــداهتا لكــي تــستويف معــايري مــع  مــن أفــراد الــشرطة ٢٧٠ مــن القــوات و ٨ ٠٠٠

ل واملؤسـسات األمنيـة الـصومالية        بعثة االحتـاد األفريقـي يف الـصوما        تزويد) ب(األمم املتحدة؛   
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نقـل عمليـة جيبـويت للـسالم ومكتـب األمـم         ا يكفل   القدرة على إجياد احلد األدىن من األمن مب       ب
هتيئة بيئـة ختفـف مـن حـدة التحـديات واملخـاطر             ) ج(دمات املشاريع إىل الصومال؛     املتحدة خل 

ــدان املــساعدة  الــيت تواجــه فريــق األمــم املتحــدة القطــري وغــريه مــن األطــراف الفاعلــ      ة يف مي
  .اإلنسانية اليت تعمل حاليا يف مقديشو، وتعزيز احترام حقوق اإلنسان

ويتطلـــب تنفيـــذ هـــذه .  وميثـــل ذلـــك هنجـــا جديـــدا لـــدعم عمليـــة الـــسالم الناشـــئة  - ١١٥
شــــراكة قويــــة فيمــــا بــــني منظومــــة األمــــم املتحــــدة واالحتــــاد  قيــــام االســــتراتيجية اجلديــــدة

ووفقـا ملـا طلبـه جملـس األمـن مبوجـب قـراره              .  واألطراف الـصومالية   والدول األعضاء  األفريقي
، فـــإنين أعتـــزم عقـــد مـــؤمتر للمـــاحنني يف األيـــام املقبلـــة التماســـا للتربعـــات   )٢٠٠٩ (١٨٦٣

للصناديق االسـتئمانية مـن أجـل بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال وبنـاء قـدرات املؤسـسات                      
كمـا أشـجع الـدول    .  يف هذا الـصدد ن تساهم بسخاءالصومالية، وأطلب إىل الدول األعضاء أ 

  .“بونتالند”  و“صوماليالند”األعضاء على مواصلة دعم أنشطة بناء السالم يف 
ديــسمرب / كــانون األول١٩ اخلطــوات املبينــة يف رســاليت املؤرخــة ؤدي أن تــروصوأتــ  - ١١٦

٢٠٠٨) S/2008/804(  ،يتـاح معهـا    حلـة   الـصومال إىل مر   إىل نقـل    بدعم من مجيع الـشركاء،      و
 من نشر عملية متعـددة األبعـاد حلفـظ الـسالم تابعـة لألمـم املتحـدة ختلـف بعثـة االحتـاد                        اإلفادة

تعــاون مــع شــركاء الع نطــاق العمليــات لتتجــاوز مقديــشو وي توســمــعاألفريقــي يف الــصومال، 
 لكـي   تـوفري كافـة الـشروط الالزمـة        من املهم يف هـذا الـصدد،      و. آخرين لبناء الدولة الصومالية   

ويف نفــس الوقــت، أالحــظ أن اجمللــس مل يتخــذ بعــد قــرارا . تكــون عمليــة حفــظ الــسالم فعالــة
 فيمـا إذا كـان حفـظ الـسالم هـو األداة             وكبنشر عمليـة حلفـظ الـسالم، وأنـه ال يـزال مثـة شـك               

ــ ــصومال  صحيحال ــسياسية يف ال ــة ال ــدعم العملي ــرار   . ة ل ــوب يف الق ــى النحــو املطل  ١٨٦٣وعل
مي مزيد من املشورة والتوصيات بشأن نـشر عمليـة حلفـظ الـسالم حبلـول                ، أعتزم تقد  )٢٠٠٩(

ــسان١٥ ــل/ ني ــوارئ       . أبري ــة الط ــة اســتكمال خط ــة العام ــك، ستواصــل األمان ويف غــضون ذل
عمليـة ختطـيط البعثـات     إطـار  فظ السالم تابعة لألمم املتحدة ضـمن   وصقلها من أجل عملية حل    

  .املتكاملة
ففـي  .  الشعب الصومايل نفـسه    فيلزم أن يكملها  اجملتمع الدويل    اجلهود اليت يبذهلا       أما  - ١١٧

هنايــة املطــاف، تقــع املــسؤولية األوىل عــن حتقيــق الــسالم واالســتقرار الــدائمني علــى عــاتق          
األطــراف وســائر الــشعب الــصومايل، ســواء كــانوا يعيــشون ضــمن احلــدود أو كــانوا حاليــا يف 

ــزام األطــراف وبعــض ا يــشجعين ومــن مث . هجــرامل ــة لقــادة احملالت . لــيني بقــضية املــصاحلة الوطني
أحث اإلدارة الصومالية اجلديـدة علـى أال تـدخر جهـدا يف إنـشاء هياكـل فعالـة للحكـم،                      كما

بتوطيد دعائمهـا بـشكل كامـل داخـل الـصومال إلعـادة االسـتقرار واملـضي قـدما حنـو ترسـيخ                       
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تحدة وبقية اجملتمـع الـدويل      األمم امل ما زالت   و. املكاسب اليت حققتها من خالل عملية جيبويت      
  .حقيق املصاحلة الوطنيةتعلى استعداد ملساعدة األطراف يف سعيها ل

 وأخــريا، أود أن أعــرب عــن تقــديري العميــق ملمثلــي اخلــاص أمحــدو ولــد عبــد اهللا،     - ١١٨
 الـشعب   قطاعـات الذي ما فتئ يعمل دون كلـل للنـهوض بقـضية الـسالم واملـصاحلة فيمـا بـني                    

سواء، الـ  املـوظفني، الـدوليني والـوطنيني علـى     إىل مجيـع  جـه أيـضا بتحيـة تقـدير         وأتو. الصومايل
وأهيــب بالــشعب الــصومايل وبالــدول  .  ظــروف صــعبة ملــصلحة الــسالم حتــتالــذين يعملــون 

  .األعضاء أن يواصلوا تقدمي دعمهم الثابت وتعاوهنم املستمر ملمثلي اخلاص
  


