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         الصومال    عن       العام      األمني       تقرير    
  

       مقدمة  -     أوال  
          أكتـوبر  /    األول         تـشرين     ٣١         املـؤرخ         األمـن        جملـس         رئـيس          ببيـان        عمـال            التقريـر      هذا     َّ يقدَّم  -   ١

٢٠٠١      ) S/PRST/2001/30( ،   األمـن        جملـس       قرار       منطوق    من    ٢٠        الفقرة   يف      احملدد       النحو      وعلى        
       ذلــك      عــن          تقريــرا        شــهور         أربعــة      كــل        أقــدم    أن     َّ  إيلَّ      اجمللــس        فيهــا       طلــب       الــيت   ، )    ٢٠١٠ (      ١٩١٠
       الــيت            الرئيــسية            التطــورات      عــن    لة م      مــستك           معلومــات           التقريــر       هــذا         ويــورد   .        جوانبــه        جبميــع          القــرار

ــتجدت ــصومال   يف            اســ ــذ             الــ ــدمي         منــ ــري          تقــ ــؤرخ            تقريــ ــاين  ٨           املــ ــانون الثــ ــاير  /                      كــ       ٢٠١٠          ينــ
) S/2009/684( ،   دم      التقـ       عـن        فـضال          اإلنسان،      حقوق       وحالة           واإلنسانية          السياسية        للحالة         وتقييما    

            التطــورات           التقريــر          يتنــاول       كمــا   .         الــصومال        بــشأن          املتحــدة        األمــم              اســتراتيجية         تنفيــذ   يف        احملــرز
   .       القرصنة        مكافحة     جمال   يف       الدويل        واجملتمع        املتحدة      األمم       أنشطة   يف          الرئيسية

  
         الصومال   يف          الرئيسية          التطورات  -       ثانيا  
          السياسية          التطورات  -     ألف  

      مـن           انطالقـا          يعمـالن            االنتقـايل    ي       االحتـاد          والربملان        تقالية   االن         االحتادية        احلكومة      زالت    ما  -   ٢
       وقـد             األساسـية،             وهياكلـها          الصومال        مؤسسات       وإصالح      بناء       إعادة        احلكومة       وحتاول   .      مقديشو
         اجلهـود        هـذه        وتشمل   .       وأدائها           ومساءلتها            وموثوقيتها        متثيلها       زيادة    إىل         الرامية        جهودها       واصلت
          مراجعــة         خبــدمات             باالســتعانة          املاليــة           املــساءلة        عزيــز  وت              واعتمادهــا؛      ٢٠١٠        لعــام           ميزانيــة         إعــداد

       ومجــع   ؛PricewaterhouseCoopers                             برايــسوتر هــاوس كــوبرز       مؤســسة          تقــدمها       الــيت           احلــسابات
        طيلـة          بـرامج        تبـث        الـيت           مقديـشو          إذاعـة           وتـشغيل            مقديـشو؛          ومطـار          مينـاء       مـن            املتأتيـة           اإليرادات

                                 ني يف املنطقة فضال عـن البـث علـى            ، املقيم       الشتات       أفراد      يشمل      واسع       جلمهور       يوميا      ساعة   ١٨
   .                                                      اإلنترنت الذي يستهدف الصوماليني يف أوروبا والواليات املتحدة
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          مبناسـبة         أمحـد،        شـيخ         شـريف        شـيخ           الـرئيس        قـال    ،    ٢٠١٠         ينـاير    /       الثـاين        كانون    ٢٩    ويف  -   ٣
        ضــمان       علــى     اآلن         ســتركز          احلكومــة    إن   ،            الدســتوري       القــسم         أدائــه       علــى       ســنة        مبــرور           االحتفــال
        املـدين          اجملتمـع          وناشـد    .       األساسية        اهلياكل      إصالح      وعلى         األساسية        اخلدمات     على       الناس      حصول

           التنميــة       علــى        أيــضا      بــل         فحــسب،             واإلنــسانية           واألمنيــة            الــسياسية         احلالــة       علــى         جهــوده        يركــز    أال
    ويف   .              التجاريــــة           واألعمــــال             التجــــارة            وتعزيــــز           العمــــل         فــــرص          إجيــــاد          ســــيما    وال                االقتــــصادية،

       عبــد       عمـر            الــوزراء        رئـيس       حــث           احلكومـة،          تــشكيل   ى    علـ        ســنة        مـرور         وبعــد          فربايـر،  /      شـباط    ٢٨
          األعمـال         جـدول            أولويـات       مـن            الـصومال      جيعل    أن     على       الدويل       اجملتمع          شارماركي   ي  عل        الرشيد
   .     واألمين           واالقتصادي         السياسي   ت    اجملاال   يف      ٢٠١٠      لعام        العاملي

          الــسالم،         عمليــة   يف           املنخــرطني      غــري             الــصوماليني               مــد يــدها إىل    يف          احلكومــة           واســتمرت  -   ٤
       أهـل         حركـة  و          احلكومـة          توقيـع         يعتـرب  و   .      للجميع       شاملة       إدارة       تشكيل   يف        املتمثل       هدفها    مع     شيا مت

   .      كـبريا        إجنازا   ،       األفريقي       االحتاد     مقر   يف      مارس /    آذار    ١٥   يف          التعاون،       اتفاق     على         واجلماعة       السنة
      ٢٠٠٩         يونيـه  /        حزيـران     ٢١   يف           الطرفـان         عليـه     ّ   وقّـع      أويل        إعـالن      بعد     جاء      الذي         االتفاق،      وينص
        قـوات        دمـج    ) أ (   :         التاليـة              الترتيبـات        علـى             للـصومال،          السياسي        املتحدة      األمم      مكتب      عاية ر    حتت

          احلكومـة           لقيـادة        ركـة   احل        قـوات        ختـضع     أن       علـى             واجلماعـة،          الـسنة      أهل      حركة       وقوات        احلكومة
   ني       الـسلك    يف           واجلماعـة          الـسنة        ألهـل        رفيعة       وظائف و        وزارية       مناصب      ختصيص   ) ب (   ؛      سيطرهتا و

       حـسب         وذلـك             إنـشاؤها،            للحكومـة        سـبق        الـيت        احمللية         اإلدارات     دمج   ) ج (              والدبلوماسي؛      املدين
        الــذي          املتطــرف         املــذهب          ملواجهــة           الــدينيني           للزعمــاء           استــشاري       جملــس         تــشكيل   ) د (            االقتــضاء؛

          املتحـدة         األمـم         مكتـب        تـضم              االتفـاق           تنفيـذ         لرصـد         هيئـة        إنشاء   )  هـ (         الشباب؛      حركة      إليه      تدعو
   .        بالتنمية        املعنية         الدولية         احلكومية        واهليئة         األفريقي        واالحتاد         للصومال         السياسي

           املنظمــات      مــع         العمــل       أجــل      مــن            املتواصــلة         جهــوده        إطــار   يف         شــريف،          الــرئيس        وحــضر  -   ٥
          الـــدول          رؤســـاء         ملـــؤمتر         عـــشرة            الرابعـــة            العاديـــة           الـــدورة           األوســـع،          الـــدويل           واجملتمـــع             اإلقليميـــة

ــا،        أديــس   يف         فربايــر /      شــباط   ٢   و   ١        يــومي       قــدت ُ ُع       الــيت            األفريقــي،         االحتــاد   يف            واحلكومــات           أباب
        الحتـاد  ا         وبعثـة          حلكومـة      إىل ا          الـدعم     من      مزيد      تقدمي     أجل    من      نداء         األفريقي       االحتاد      خالهلا      ووجه

           العربيـة          اإلمارات   يف    قد ُ ُع      مؤمتر   يف        الرئيس      شارك       مارس، /    آذار    ١٤    ويف   .       الصومال   يف         األفريقي
       قـوي        دعـم       عـن             املـشاركون          وأعـرب    .       العـامل         أحنـاء         خمتلـف       مـن           مـسلمون        علماء      حضره        املتحدة

            اإلرهابيـة         األعمال     مجيع         وأدانوا   .      ودعمها   ا هب         االعتراف     على           الصوماليني     مجيع       وحثوا         للحكومة
   .    صاحلة   وامل       السالم      حتقيق     على       وحثوا       اإلسالم    مع        يتعارض       العنف    أن         وأعلنوا          الصومال  يف
     اآلن        تقـرر    يت    الـ             الرئاسـية              االنتخابـات        علـى        منصبا   “         صوماليالند ”   يف         التركيز      يزال    وال  -   ٦

         تعمـل،    “           صـوماليالند  ”   يف           الوطنيـة              االنتخابيـة           اللجنـة          انفكـت        ومـا    .     يونيه /      حزيران   يف     ؤها    إجرا
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       ذلـك    يف     مبـا               لالنتخابـات،           التحـضري        علـى    ،    ٢٠٠٩          أكتـوبر  /    األول       تشرين   يف         إنشائها       إعادة     منذ
             االنتخابـات          مـوظفي             واسـتقدام            ووضـعها؛            النـاخبني        قائمة        وتنقيح       معدل؛        انتخايب       قانون       إصدار

   .           االنتخابيـة          املـواد         وطبـع             واألمنيـة؛              اللوجـستية              الترتيبـات         ووضـع           الناخبني؛    يف    وتثق           وتدريبهم؛
        حبلـول            للنـاخبني          جديـدة          تـسجيل           بطاقـات          ستـصدر        أهنـا           اللجنـة          أعلنـت         أبريل، /     نيسان    ١٤    ويف
   .      ونزيهة     حرة          انتخابات       إجراء       لضمان      مايو /    أيار
        يقـضي          جديـدا          مؤقتـا           دسـتورا    “       بونتالند ”      رئيس       فارول      أصدر        فرباير، /    شباط    ٢٣    ويف  -   ٧

         مـارس،  /    آذار   ١    ويف   .    ٢٠١٣       عـام         حبلـول      حزيب      نظام    إىل        القبلي         السياسي        املنطقة      نظام        بتحويل
              االسـتخبارات          ورئـيس            الـوزراء         نـواب       مـن    ني     َ   ونـائبَ        وزراء       سـتة          واستبدل        حكومته       تشكيل      أعاد

   .    باري       منطقة       وحاكم
  

        األمنية       احلالة  -     باء  
        علــى     هبــا          التنبــؤ       ميكــن    وال          للغايــة          متقلبــة    ال       الــصوم   يف          العامــة          األمنيــة         احلالــة        زالــت      مــا  -   ٨

          احلكومـة         قـوات     ضد        مواجهة       هجمات     تشن        املسلحة         اجلماعات    من       عناصر      تزال    فال   .     اإلطالق
         الطـرق         جانـب        علـى            املزروعـة             والقنابـل         املسلحة           االشتباكات      تؤدي     حيث         مقديشو،   يف         والبعثة

        أحـبط    ،       أبريـل  /       نيـسان     ٢٧    ويف   .     خـاص         بوجـه           عدائيـة         بيئـة            اسـتمرار     إىل          األفـراد        قتـل          وعمليات
   .      مقديشو   يف        قاعدهتم     على         انتحاري      هجوم    شن       حماولة        البعثة      جنود
          الـسفلى         جوبـا    يف         اإلسـالم         وحـزب           الـشباب       حركة    بني         املتواصل        القتال     حدة      تفتر    ومل  -   ٩

          الوسـطى           املنطقـة    يف           واجلماعـة          الـسنة      أهل      حركة و        الشباب      حركة     وبني        السفلى       شبيلي        ومنطقة
   يف          املتحـدة         األمـم            لعمليـات           مباشـرة           هتديـدات         هنـاك         زالـت        ومـا    .        املاضـية            القليلـة        األشهر     خالل
        حركــة          لــسيطرة          اخلاضــعة          املنــاطق        ســيما    وال            الــصومال،   يف           والوســطى           اجلنوبيــة          املنــاطق        معظــم

            والغـارات           املرجتلـة            املتفجـرة            بـاألجهزة           اهلجمـات           تـشكلها      اليت           التهديدات     ذلك   يف    مبا         الشباب،
            الوطنيـون         املتحدة      األمم       موظفو        ويواجه   .       االختطاف         وعمليات        املوجهة           واالغتياالت          والكمائن
     اآلن       جـرى        وقـد           الصومال،      ووسط      جنوب   يف        املسلحة         اجلماعات       عناصر    من        مباشرة        هتديدات

        األمـم          جممعـات                                   سـيطرت حركـة الـشباب علـى        و   .       املنطقتني   يف         الدوليني        املوظفني      حضور       تقييد
           املتعلقـة             لإلجـراءات           املتحـدة         األمـم           بـدائرة        دفـع     مما   ،      وهنبتها           وبيليتوين         وبايدوا      واجد   يف        املتحدة
ــشباب،          لــسيطرة          اخلاضــعة          املنــاطق   يف           باأللغــام           املتعلقــة            العمليــات         تعليــق    إىل           باأللغــام         وذلــك           ال
         وكـاالت         قـدرة       مـن       حيـد         األمـن         انعدام     زال     وما   .    ٢٠٠٩       ديسمرب /    األول       كانون    ١٧    من         اعتبارا
   .         الـصومال       ووسط      جنوب   يف          اإلنسانية    ود   اجله        مواصلة     على         وبراجمها           وصناديقها        املتحدة      األمم
          العـاملي           األغذيـة           برنـامج           عمليـات      مجيع      إهناء ”    إىل        الشباب      حركة     دعت        فرباير، /    شباط    ٢٨    ويف

          الـشباب         حركـة          احتلـت            التـوايل،      على       أبريل /     نيسان   ٧   و      مارس /    آذار   ١    ويف   . “       الصومال      داخل
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         مـوظفي       مـن      ١٠٠      حنـو        نقـل           ينـاير،  /       الثـاين          كـانون         ومنـذ    . د   جـ    ووا         بوعـايل    يف         الربنامج       جممعات
   .       الصومال      ووسط      جنوب   يف     عمل  ال       مراكز    من        املتحدة      األمم
            العنيفــة،          احلــوادث         تــستمر    إذ          األمنيــة          باحلالــة          التنبــؤ         يتعــذر        يــزال   ال   ، “         بونتالنــد ”    ويف  -    ١٠
   .        املرجتلـة          املتفجرة         باألجهزة         املرتبطة        احلوادث       وكثرة           واالغتياالت        املسلحة           االشتباكات      فيها   مبا

          الربملـان    يف         أعـضاء         فيهـا        قتـل    ،    ٢٠٠٩         نـوفمرب  /       الثـاين          تـشرين        منـذ       نفذت    دة ع       هجمات      وعقب
        األمــن          لتقيــيم       جلنــة   “         بونتالنــد ”       إدارة         أنــشأت            ومــدنيون،          أمنيــون           وموظفــون          للقــضاة         ورئــيس
          الفتـرة        خـالل         كـبرية          أمنيـة        حوادث    أي      تشهد     فلم   ، “         صوماليالند ”     أما   .    الرد         إجراءات        وتنسيق
   .        بالتقرير         املشمولة

       سـبل    يف             االنتقاليـة            االحتاديـة           احلكومـة            تواجههـا        الـيت             الرئيـسية             التحـديات       حـد  أ        ويتمثل  -    ١١
       ميكـن    ال          األفـراد         هـؤالء             احتياجـات     ألن            املتطرفـة،            اجلماعـات         صـفوف       مـن            الفـارين     مع         التعامل

         أنـشأت          ولـذلك    .          والتـسريح          الـسالح        نـزع          ألنـشطة          اجلـاري            التخطـيط      خالل    من    هلا          االستجابة
           املبـادرة        هلـذه          الـدويل          الـدعم     أن      غـري    .        املـسألة      هذه       ملعاجلة       مؤقتة        وزارية     جلنة     اآلن    حىت        احلكومة

          مـساعدة        علـى            للـصومال            الـسياسي           املتحـدة       األمم      مكتب      يعمل   مث     ومن         الدنيا؛       حدوده   يف     يظل
   .     الدعم    من      مزيد     على        للحصول          والوكاالت       املاحنة        باجلهات        االتصال   يف        احلكومة

  
         القرصنة  -     جيم  

ــد  -    ١٢ ــارير         تفيـ ــ          املكتـــب           تقـ ــدويل    ري       البحـ ــأن          الـ ــوادث        بـ ــنة          حـ ــغ        الـــيت            القرصـ ــددها        بلـ           عـ
ــا    ٢١٧ ــصومال       حــوض   يف         حادث ــيج           ال ــ       عــدن         وخل ــر   ت     مثل            املرتبطــة          احلــوادث       نــصف      مــن        أكث

ــرة،       هــذه        وخــالل   .    ٢٠٠٩       عــام   يف         العــامل        أحنــاء       مجيــع   يف            بالقرصــنة          ســفينة    ٤٧       طفــت   ُ اخُت           الفت
ــذ و ــارا     ٨٣٧        أخـ ــائن         حبـ ــجل   .         كرهـ ــا    ١٧          املكتـــب         وسـ ــهر   يف          حادثـ ــة          األشـ ــن   ىل   األو           الثالثـ        مـ

           اسـتمرار     إىل           التراجـع    ا     وعـز    ،    ٢٠٠٩       عـام    يف       نفسها        الفترة   يف       حادثا   ٤١   بـ        مقارنة      ٢٠١٠    عام
   .         القرصـنة           ملكافحـة         قويـة          تـدابري             التجاريـة          الـسفن          واختـاذ        عـدن       خليج   يف         البحرية        القوات      وجود

        تـشمل           اهلنـدي،         احملـيط     ويف           للـصومال           الـشرقي         الساحل     طول     على         متزايدة       هجمات        ولوحظت
          الــصدد،       هــذا    ويف   .        مقديــشو      مــن          تقريبــا       حبــري       ميــل   ١     ٠٠٠       بعــد       علــى       تقــع     فات     مــسا          أحيانــا
    إىل          املنطقـة    يف           القرصـنة           ملكافحـة           األطلـسي        مشـال        حلـف           معاهـدة        منظمة       أنشطة        بتمديد      أرحب
    إىل          الرامـي         األورويب         االحتـاد    يف          الـدفاع        وزراء    بني      األخري        االتفاق    عن     فضال   ،    ٢٠١٢     عام      غاية

            القراصـنة       تأوي     اليت           الصومالية        املوانئ        مراقبة     حتسني       لتشمل    طا    أطلن       عملية       أهداف      نطاق       توسيع
   .   األم       السفن   “     تعطيل ”  و
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   يف          اخلامـسة           العامـة          دورتـه          الصومال       سواحل       قبالة          بالقرصنة      املعين        االتصال      فريق      وعقد  -    ١٣
          مكافحــة       جمــال   يف         أنــشطة      مــن      بــه         يــضطلع      مــا          مبواصــلة         تعهــده        وكــرر         ينــاير /       الثــاين         كــانون    ٢٨

         الـدول            مبـادرات         لـدعم             االسـتئماين            الـصندوق      جملس     كان        أبريل، /     نيسان    ٢٣      حبلول و   .       القرصنة
ــيت ــة           القرصــنة         تكــافح       ال ــصومال         ســواحل         قبال ــق          ال ــد واف ــى                ق ــشاريع       ســتة       عل ــغ          م ــا        يبل            إمجاليه
         إرسـاء         خبـصوص         سـيما     وال           والـسجن،           احملاكمـة        جمـايل    يف       حتديات     ومثة   . ا    دوالر   ٢     ٠٩٤    ٦١٩
          لألفـراد            القـانون          إنفـاذ          سـلطات         وإيكال         اإلثبات،    وط  شر          واستيفاء           وممارستها،          القضائية        الوالية

   )    ٢٠١٠ (      ١٩١٨         قـراره    يف        األمـن      جملس      لطلب         استجابة        أعتزم،        الصدد،     هذا    ويف   .        العسكريني
         حملاكمـة           املمكنـة            اخليـارات       عـن         أشـهر         ثالثـة         غـضون    يف         تقريـر         تقـدمي         أبريل، /     نيسان   ٢٧       املؤرخ

          وينبغــي   .      حامســا        أمــرا        وبــرا       حبــرا   ة   يــ     الدول          للجهــود          الفعــال           التنــسيق        ويظــل   .        وســجنهم            القراصــنة
ــاء ــة          إعطـ ــود            األولويـ ــة           للجهـ ــن          الربيـ ــل       مـ ــصدي        أجـ ــال           التـ ــباب           الفعـ ــة           لألسـ ــة           اجلذريـ             الكامنـ
   .       القرصنة     وراء
         كـانون     ١٢    إىل    ١٠      مـن           الفتـرة    يف            للـصومال،            الـسياسي           املتحـدة         األمـم         مكتـب       وعقد  -    ١٤
          مكافحـة        جمـال    يف           التنـسيق      يات           واسـتراتيج          آليـات           ملناقـشة        كمباال   يف       تقنيا         اجتماعا        يناير، /     الثاين

            االجتمـاع،         وخـالل    .         الـصومال          سـواحل          قبالـة            املطروحـة             التحـديات         مواجهة     أجل    من         القرصنة
         إنـشاء        علـى    “           صـوماليالند  ”   و   “         بونتالنـد    ” و             االنتقاليـة            االحتاديـة           احلكومـة     من          املندوبون      اتفق
            الـــصومال   يف            التنـــسيق         مركـــز          مبثابـــة         تكـــون            القرصـــنة           مكافحـــة        جمـــال   يف            للتنـــسيق          تقنيـــة         آليـــة
            املعلومـات          تبـادل        علـى          الـدويل          اجملتمـع       مـع          وتعمـل            الـسلوك،           لقواعـد        جيبويت       مبدونة       يتعلق     فيما

ــاون ــام   .          والتع ــب        وق ــم        مكت ــين          املتحــدة        األم ــة،            باملخــدرات        املع ــرة   يف           واجلرمي ــن          الفت     إىل    ٢٧      م
   “         بونتالنـد  ”   و          احلكومـة           منـدوبو        فيـه        حـدد          جيبـويت    يف          اجتمـاع        عقـد          بتيـسري        مارس، /    آذار   ٣١
   .         الــصومال   يف           القرصــنة          مكافحــة          لقــوانني         شــاملة         صــياغة         إعــادة    إىل         احلاجــة   “           صــوماليالند ”  و
             التزامهـــا    ان       ويـــربز           الثالثـــة             الكيانـــات       بـــني           متزايـــد          تعـــاون        وجـــود               االجتماعـــان         هـــذان        ظهـــر  وي

   .       القرصنة       مبكافحة
  

         اإلنسانية       احلالة  -     دال  
   /    األول            كـــــانون   يف            أجرتـــــه               والتغذيـــــة              الغـــــذائي           لألمـــــن            تقيـــــيم          آخـــــر    إىل              اســـــتنادا  -    ١٥

        تـزال    ال             والزراعـة،           لألغذيـة           املتحـدة       األمم       منظمة      ٢٠١٠       يناير /     الثاين        وكانون      ٢٠٠٩       ديسمرب
         وجتـاوز           األمطـار         لتساقط      اجليد        املستوى    من       الرغم     على         الصومال   يف        متفشية         إنسانية      أزمة      هناك

         لنــاس، ا      مــن         مليــون     ٣,٢         وحيتــاج   .        العــادي           ملــستواها           اجلنوبيــة            الزراعيــة          املنــاطق   يف         احملــصول
       كــسب       جمــال   يف         الــدعم     وإىل            اإلنــسانية           املــساعدة    إىل              الــصوماليني،      مــن         املائــة   يف    ٤٣        نــسبة   أي

           اإلمجاليـة           املعـدالت     أن      مـن          الـرغم         وعلـى    .        داخليـا            املـشردين       مـن          مليـون      ١,٤      فيهم    مبن        العيش،
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          املنــاطق   يف            التغذويــة         احلالــة       تظــل         حتــسنا،        شــهدت           للــصومال           بالنــسبة         العــام        احلــاد           التغذيــة        لــسوء
        يـزال    ال       حيـث         مـضت،         أشـهر        سـتة        منـذ         تغـيري         بـدون          الصومال      ووسط      جنوب   يف            عاة القلق   مد

    .       التغذية     سوء    من      يعاين       أطفال     مخسة    كل     أصل    من     طفل

         كـانون         مطلـع    يف           الـصومال         جنـوب    يف            العمليـات          مؤقتـا           العـاملي           األغذيـة         برنامج     ّ وعلّق  -    ١٦
           اجلماعــات         عناصــر         حــددهتا      لــيت ا           املقبولــة      غــري         لــشروط  وا             التهديــدات          لتزايــد        نظــرا         ينــاير /       الثــاين

      مـن         أزيـد      على       أغذية     أية       توزيع     يتم    ومل   .      مقديشو   يف        متواصل          العمليات     بعض    أن    غري   .      املسلحة
          الوصـول          لتعـذر         نظـرا        نوفمرب /     الثاين       تشرين     منذ        أفغويي    ممر   يف        داخليا         املشردين    من     ٣٠٠     ٠٠٠
          األغذيـة           يتلقـون    ال   ن   ممـ          مليـون      ١,١        يبلـغ           املستهدفني           املستفيدين    من      إضايف     عدد       وهناك   .     إليهم

            اإلنـسانية             باملـساعدة           املعنيـة           األوسـاط           وسترصـد    .       والوسطى         اجلنوبية         املنطقتني       أرجاء   يف        املوزعة
         يتعلـق         فيمـا         سـيما     وال           العـاملي،           األغذيـة           برنـامج          أنـشطة           لتعليـق       األجل          والطويلة         املتوسطة       اآلثار
   .       احلامســة          املنــاطق       بعــض   يف           التغذيــة        جوانــب          تغطيــة      مــن        ســيحد           تعليقهــا    أن      مبــا            التغذيــة،         بــربامج
   يف           التغذيـة        دعـم        جمـال    يف         العجـز        بعـض          تغطيـة               اليونيـسيف،         فيهـا       مبـا          أخـرى،          وكـاالت        وحتاول
  .      الراهن       الوقت

                                         شرع فريق األمـم املتحـدة القطـري يف                   للمخاطر،         الوكاالت    بني       مشترك       تقييم      وعقب  -    ١٧
                    ى خطــة عمــل إلدارة                                    وقــد اتفــق أعــضاء الفريــق علــ   .                                          تنفيــذ نظــام إلدارة املخــاطر يف املؤســسة 

                         اجلهـات الـيت تقـدم              مجيـع                                                                   املخاطر تشمل توصيات بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات عـن         
  “                          لتــوخي احلــرص الواجــب   ”                                                                      خــدمات إىل األمــم املتحــدة أو تتعاقــد معهــا؛ وإنــشاء عمليــة       

                                                                                                        يتـصل باألنـشطة املتعاقـد عليهـا؛ وتنقـيح الـضوابط الداخليـة املتعلقـة بـنظم حتويـل النقديـة                   فيما
       تـوخي   ”                                                                          وقد اكتملت مرحلـة تـصميم قاعـدة البيانـات، وسـيتم تنفيـذ عمليـة             .              داخل الصومال 
                                             وقـد اكتملـت عمليـة تنقـيح الـضوابط            .                                           بالتوازي مع تغذيـة قاعـدة البيانـات         “             احلرص الواجب 

        أصـدر          مـارس،  /    آذار    ١١    ويف   .                                                                            الداخلية اليت تـنظم املعـامالت النقديـة عـن طريـق بـائعي النقـود               
       جملـس          بقـرار        عمـال    )S/2010/91 (          تقريـرا            اجلـزاءات          للجنـة           التـابع             بالـصومال         املعـين        الرصد      فريق
ــضمن   ، )    ٢٠٠٨ (      ١٨٥٣        األمــن ــزاعم        ت ــسييس         م ــساعدة          بت ــسانية           امل ــصومال   يف            اإلن           وإســاءة           ال

       قبـل     من     اجلد     حممل     على        املزاعم     هذه     ملت ُ ُح     وقد   .  له      خصصت    ما     لغري           واستعماهلا           استخدامها
    ويف         شــاملة           اســتجابة        تــوفري   يف         كاملــة          مــشاركة     ارك    يــش        الــذي           القطــري،          املتحــدة        األمــم        فريــق

  .     كاملة        فعالية        لكفالة        املخاطر       إلدارة        احلالية             االستراتيجية         استعراض

      غــري        ســيما    وال            املنظمــات،       حيمــل      ممــا             اإلنــسانية،          األنــشطة        متويــل   يف       عــام       عجــز         وهنــاك -    ١٨
         عمليـة    ُ  ِّ    وُموِّلـت    .          اإلنـسانية             االسـتجابة        صندوق     على     أكرب      بشكل         االعتماد     على       منها،         احلكومية
        دوالرات      مــن      دوالر         مليــون     ٦٨٩        مبلــغ        حتــصيل    إىل        تــسعى       الــيت   ،    ٢٠١٠        لعــام         املوحــد          النــداء
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          املتعلــق      غــري        منــها        اجلــزء   ُ  ِّ   وُمــوِّل         مــارس، /    آذار        هنايــة   يف         املائــة   يف    ١٥         بنــسبة           املتحــدة،           الواليــات
      مـن         مبكـر        وقـت    يف            القطاعـات       عـرب           متـوازن         متويـل         تلقـي        وجيـب    .       املائـة    يف         مثانيـة          بنـسبة          بالغذاء
         مراكــز         أمــوال        قريــب       عمــا         ســتنفد        ذلــك،    إىل          وإضــافة   .          اإلنــسانية           املــساعدة       علــى          لإلبقــاء         الــسنة
           العـاملني            للمـوظفني         الطـيب          اإلجـالء        علـى          والقدرة      األمن      توفر     اليت           والطائرات          االستقرار      إحالل

             املركـــــزي              الـــــصندوق           طريـــــق         عـــــن          متـــــول      ٢٠٠٩          عـــــام   يف           كانـــــت          وقـــــد               الـــــصومال،   يف
    .       الطوارئ       ملواجهة

  
       املدنيني       ومحاية        اإلنسان      حقوق  -    هاء   

ــ         األشــهر        شــهدت  -    ١٩ ــن      األوىل   ة       الثالث ــام      م ــادة      ٢٠١٠       ع ــال       شــدة   يف         زي ــوب   يف          القت         جن
     ١١٠     ٠٠٠   ن   عــ       زيــد      مــا ي        وشــرد          املــدنيني       علــى         مــدمرة        آثــار        لــذلك        وكــان            الــصومال،        ووســط

ــرة، وبــذلك يبلــغ جممــوع عــدد املــشردين نتيجــة للــرتاع                 مليــون    ١,٤                                                                                        نــسمة خــالل تلــك الفت
         مبـدافع          واهلجمات          املتبادلة        النريان      أتون   يف         متزايدة       بصورة         املدنيون     وقع         مقديشو،    ويف   .  خص ش

        أصـدر          مـارس،  /    آذار    ويف   .         احلكوميـة            والقـوات             املتمـردين       بـني            املتبـادل           املـدفعي         والقصف       اهلاون
           القـانون        فـرض   وي   .       وقـائي          كتـدبري           املدينـة     إىل        اهلـرب      على        املدنيني     فيه    حيث       بيانا        مقديشو      عمدة
           املــدنيني؛         حلمايــة          الالزمــة             االحتياطــات       مجيــع        تتخــذ    أن          األطــراف       مجيــع       علــى         الــدويل        نــساين  اإل
         القـوة            اسـتخدام        علـى          تقتـصر      وأن            الواضـحة؛             العـسكرية           األهـداف            اسـتهداف      على       تقتصر    وأن

           القـانون          أحكـام           احتـرام     إىل          األطـراف        مجيـع         دعـوة          تعزيـز         مبكـان          األمهيـة      ومن   .      متناسب      بشكل
  .      املدنيني        السكان       حبماية       يتعلق      فيما       الدويل        اإلنساين          والقانون        اإلنسان      حلقوق       الدويل

       قبـل       مـن            ولإليـذاء            للتهديـد            يتعرضـون            الـصومال         ووسـط         جنـوب    يف           املـدنيون       يزال    وال  -    ٢٠
            العقوبـات       مـن      ذلك     وغري       واجللد        والبتر       الرجم       عليهم      ميارس     حيث         املسلحة،         اجلماعات       عناصر
          ينــاير، /       الثــاين         كــانون    ويف   .       الــدويل          اإلنــساين      انون     القــ        ختــالف            املمارســات       هــذه    أن       بيــد   .         البدنيــة
   .        الـسفلى          شـبيلي          مبنطقـة           بـاراوي    يف           االغتـصاب        بتهمة      املوت    حىت     رجل     رجم    عن       أنباء      وردت
        شخـصا        عـشر        أحـد                 أحكامـا حبـق             الـشباب         حركـة          إصـدار       عـن          أنبـاء       وردت        فرباير، /    شباط    ويف

             القانونيـة             لإلجـراءات           مراعـاة      دون        وذلـك            مقديـشو،    يف         النـهب          بتهمـة         واحـد      عام     ملدة        بالسجن
         شـبيلي          مبنطقـة         جـوهر    يف         للبتـر           بالنـهب          متـهمني         رجـال        عـدة       تعرض       مارس، /    آذار    ويف   .       الواجبة
       ذلــك       وغــري          حركتــهن          وتقييــد           التعــسفي           االحتجــاز          يــواجهن        أيــضا          النــساء        تــزال    وال   .        الوســطى

  .         التجاوزات   من

      عـن           تقـارير       وردت       فقـد    .        األحيـان       مـن        كـثري    يف          منقوصـا           التعـبري         حريـة    يف       احلـق       ويظل  -    ٢١
          ينــاير، /       الثــاين         كــانون    ويف   .         الــصومال        ووســط        جنــوب   يف         وخباصــة            للتهديــد،           الــصحفيني        تعــرض
       ثـالث        عمـل          أمكـان    يف         يدويـة          قنابـل        اهلوية       جمهولو       أشخاص      ألقى       عندما       صحفيني      ثالثة      أصيب
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         تعـسفي       حنـو        علـى           الـشباب       حركة        احتجزت       بينما   ، “       بونتالند ”   يف         جالكعيو   يف        إذاعية      حمطات
           مـسلحتان           مجاعتـان          أصـدرت          مـارس،  /    آذار    ويف   .      مـارس  /     وآذار         فربايـر  /    شباط   يف       صحفيني       أربعة

       حتـــت            الواقعـــة           املنـــاطق   يف           يعملـــون          الـــذين            الـــصحفيني          تـــسجيل          بوجـــوب         يقـــضي   “       حكمـــا ”
        جنـوب    يف      سـي    يب  يب        إذاعـة       مـن         بـث   ال          الـشباب         حركـة          أوقفـت         أبريل، /     نيسان    ويف   .       سيطرهتما
    .       الصومال      ووسط

          ضـلوعهم    يف         يـشتبه           أشخاصـا    “         بونتالنـد  ”        شـرطة          أوقفـت         نوفمرب، /     الثاين       تشرين      ومنذ  -    ٢٢
          املـشتبه        بعـض         حـوكم        وقـد    .  هم    تلـ   لق         حمـاوالت    يف    أو       بارزة        شخصيات     قتل       جرائم    من      موجة   يف

         سـلطات         طـردت        كمـا    .         باإلعـدام         قيـل،         فيمـا          منـهم،         ثالثـة        علـى         وحكـم          حمليـة،       حماكم   يف      فيهم
        تكــون    أن      مــن        خمــاوف    إىل       ذلــك   يف          اســتندت       إهنــا        وقيــل           داخليــا،           املــشردين        قــسرا   “         بونتالنــد ”

        كانـت             املطـرودين       بـني        ومـن    .        متطرفـة          عناصـر       جانب    من        اخترقت    قد        داخليا         املشردين       خميمات
    . و س    بوسا   يف        داخليا          للمشردين      توكل     خميم   يف      تقيم        معيشية      أسرة     ١٩٢      هناك

        حقـوق        جمللـس     ١٣          الـدورة    يف           الـصومال         بـشأن         عقـدت      اليت         التحاور       جلسات      وخالل  -    ٢٣
   يف           اإلنـــسان         حقـــوق         حبالـــة         املعـــين           املـــستقل         اخلـــبري        وصـــف   ،    ٢٠١٠    رس     مـــا /    آذار   يف           اإلنـــسان
        جملتمـع      إىل ا         قويـا          حتـذيرا      وجه و         للغاية،      خطرية      بأهنا         الصومال      ووسط      جنوب   يف       احلالة         الصومال
   يف        ذلـــك   يف       مبـــا           البلـــد،   يف             اإلنـــسانية          احلالـــة و           اإلنـــسان          وحقـــوق         األمـــن         حالـــة         بـــشأن          الـــدويل

        املـدين          اجملتمـع            ومنظمـات              واملراقبـون           األعـضاء         لـدول  ا        وأعربت   . “         صوماليالند ”   و   “       بونتالند ”
            بـإجراءات           اإلعـدام         حـاالت       عـن        تـرد        الـيت             املستفيـضة             التقارير    من     خاص      بشكل          انزعاجهم    عن

         مدنيـة          ملنـاطق             العـشوائي           والقـصف          الشباب،      حركة    هبا      تقوم     اليت         التشويه       حوادث     وعن       موجزة
           الرتاعـات    يف          األطفـال          وجتنيـد          تفـشي،   امل        اجلنساين        والعنف        الرتاع،   يف        األطراف     مجيع      جانب    من

ــسلحة، ــة            املـ ــساعدة           وعرقلـ ــسانية،            املـ ــو              اإلنـ ــا        وهـ ــد       مـ ــشكل       قـ ــرائم         يـ ــرب          جـ ــرائم    أو        حـ           جـ
  .        اإلنسانية   ضد
  

      الطفل      محاية  -     واو  
ــد  -    ٢٤ ــرية      زادت       لق ــد        وت ــال        جتني ــتغالهلم          األطف ــن            واس ــل      م ــف       قب ــراف        خمتل ــسنة   يف          األط          ال

           الـصومال         ووسـط         جنـوب    يف          لألطفـال    ب       الـشبا         حركـة         جتنيـد       عـن           تقـارير       وردت     فقد   .      املاضية
            وجلجـادود           وبـاكول        بـاي          منـاطق    يف            بتدريبـهم           قيامهـا        وعـن    “           صـوماليالند    ” و   “       بونتالند ”  و

           االحتاديـة           احلكومـة         جتنيـد       عـن          أنبـاء       وردت       كمـا    .             وراسـكيامبوين           مقديـشو       عـن      فضال        وهريان،
         وخمتلـف          لـشباب  ا      حركة       تتحمل       وفيما   .       انتظاما     أقل       بصورة     ذلك     كان     وإن         لألطفال،           االنتقالية

ــات ــردة           اجلماع ــشيات املــ            املتم ــن         سؤولية                  وامليلي ــل        حــاالت        معظــم     ع ــال       قت ــصومال   يف          األطف            ال
         بـصورة        يقـع        ومـا           املدنيـة           املنـاطق        قـصف         بـسبب           األطفـال       مـن            الـضحايا         تعـدد        فـإن            وتشويههم،
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         االحتــاد         وبعثــة             االنتقاليــة           االحتاديــة          احلكومــة        قــوات        جانــب      مــن          الــنريان       علــى    رد      مــن           عــشوائية
  .     القلق     على    ان    يبعث         الصومال   يف   ي      األفريق

  
       املوارد     حشد  -       ثالثا  

       ١٩٦,٥        مبلـغ    يف           مـسامهاهتم       بدفع         التعجيل     على         الشركاء       تشجيع      اخلاص      ممثلي      واصل  -    ٢٥
   ا        تأكيـده         وجـرى       ٢٠٠٩         أبريـل  /       نيـسان    يف          بروكـسل         مـؤمتر    يف        عنـها      ُ     أُعلـن         الـذي       دوالر       مليون
   مت       الــيت          املعلنــة           املــسامهات        جممــوع      فــع   ارت          أبريــل، /       نيــسان    ٣٠   يف        بأنــه        أفيــد    أن         ويــسرين   .      الحقــا
          واالحتــاد          بلجيكــا          دفعتــها       الــيت          املبــالغ         نتيجــة       دوالر،         مليــون       ١٤٧,٦    إىل      ٧٧,٧      مــن      هبــا          الوفــاء
ــسبة     اآلن    إىل        تلقــي    ومت   . يب و    األور ــة   يف    ٧٥        ن ــة           املــسامهات      مــن         املائ ــع   .        املؤكــدة          املعلن     أن          ويتوق

   .         األفريقـي           واالحتـاد           اإلمنـائي           املتحـدة         األمـم           لربنـامج           إضـافية          أمـوال         عـن      يب و    األور       االحتاد     فرج ي
           الـصندوق       مـع         أبـرم          التفـاق             النهائيـة           الـصيغة        وضـع      على        املتحدة      األمم      تعمل      ذلك،     على      عالوة

ــة           الــسعودي ــة            االســتئماين           الــصندوق   يف      دوالر        ماليــني   ٦        تبلــغ         مــسامهة      خيــص        فيمــا           للتنمي          لبعث
    .       الصومال   يف         األفريقي       االحتاد

        حبـوايل              الثنـائيون           املـاحنون         سـاهم            بروكـسل،    يف        عنـها         أعلـن    يت  ال         املسامهات    إىل        وإضافة  -    ٢٦
    إىل          املتحـدة            الواليـات         دوالرات      مـن       دوالر       مليون      ١١,٢      مبلغ     منه  ُ  ِّ ُحوِّل       دوالر،       مليون      ٢١,١
      دوالر        ماليـني      ٣,٦         ومبلـغ               الـصومالية،           األمنيـة             للمؤسـسات             االسـتئماين                  األمم املتحدة         صندوق

      مــن      دوالر     ٣٤٠     ٠٠٠         ومبلــغ            الــصومال،   يف           األفريقــي         االحتــاد         لبعثــة            االســتئماين           الــصندوق    إىل
ــة          احلكومــة    إىل          املتحــدة           الواليــات        دوالرات ــة،           االحتادي     إىل      دوالر        ماليــني     ٥,٩         ومبلــغ              االنتقالي
            االسـتئماين            للـصندوق                أفـرج عنـه           الـذي       دوالر       مليون      ١١,٢      مبلغ     أصل     ومن   .       األفريقي       االحتاد

          الـشرطة        تدريب      لغرض         اليابان    من      دوالر   ني   مالي    ١٠      مبلغ     ورد            الصومالية،        األمنية          للمؤسسات
          الــسويد      مــن      دوالر     ٢٠٠     ٠٠٠         ومبلــغ           لكــسمربغ،      مــن      دوالر         مليــون         ومبلــغ           معــداهتا،           واقتنــاء

        مببلـغ           أملانيـا          وسـامهت    .    ٢٠٠٩         ديـسمرب  /    األول         كـانون    ٣        هجـوم      عقب        الطبية         الرعاية     أجل   من
ــني    ٣,٦ ــصندوق   يف      دوالر        مالي ــتئماين           ال ــة            االس ــاد         لبعث ــي         االحت ــصومال   يف           األفريق ــراض           ال          ألغ

           األفريقـي        االحتاد    إىل      دوالر      ماليني     ٥,٩      مبلغ         إيطاليا       ودفعت         عسكرية؛    غري        وألغراض        الشرطة
    .     ثنائي      أساس     على

         حـــوايل              الـــصومالية           األمنيـــة             للمؤســـسات             االســـتئماين            الـــصندوق         تلقـــى           اليـــوم،        وحـــىت  -    ٢٧
            األفريقـــي          االحتـــاد          لبعثـــة             االســـتئماين            الـــصندوق         تلقـــى          بينمـــا           اجملمـــوع،   يف      دوالر          مليـــون   ١٢
ــغ            الـــصومال  يف ــون      ٢٨,٧         مبلـ ــافة   .    دوالر          مليـ ــاد         تلقـــى         ذلـــك،    إىل          إضـ ــغ            األفريقـــي          االحتـ          مبلـ

  .     ثنائي      أساس     على      دوالر       مليون     ٩١,٦
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        هــاوس            برايــسوتر         مؤســسة         تقدمــه      مــا   يف        احملــرز          التقــدم       رصــد        اخلــاص        ممثلــي          ويواصــل  -    ٢٨
           االحتاديـة          حلكومـة      إىل ا         املالية        اإلدارة     جمال   يف       خدمات    من   )PricewaterhouseCoopers (       كوبرز

            الرئيـسيني            اإلمنـائيني            الـشركاء        طلـب        علـى       بناء        إرساؤه   مت      الذي         التسهيل     هلذا        ونتيجة   .         االنتقالية
              لربيطانيـا         املتحدة         واململكة   ة    ليبي                     اجلماهريية العربية ال   و       والصني         ورواندا       تركيا   ت   شرع          للصومال،

           االحتاديـة           لحكومـة  ل         تمويـل          تـوفري ال    يف         ريكيـة      األم        املتحـدة             والواليـات                            العظمى وأيرلندا الشمالية 
      مــن      دوالر        ماليــني     ٣,٣        حــوايل          احلكومــة        تلقــت          اليــوم،       وحــىت   .       ثنــائي        أســاس       علــى             االنتقاليــة
      دوالر     ٣٤٠     ٠٠٠        مبلــغ    إىل         إضــافة            التــسهيل،       هــذا        طريــق      عــن          املتحــدة           الواليــات        دوالرات

         مـــصرف         طريـــق       عـــن              االنتقاليـــة            االحتاديـــة           احلكومـــة    إىل          مقدمـــة           مباشـــرة           مـــساعدة        شـــكل  يف
    .      املركزي        الصومال

ــشئ  -    ٢٩ ــصندوق         وأن ــدعم            االســتئماين           ال ــادرات      ل ــدول             مب ــيت         ال ــصدى       ال ــة           للقرصــنة         تت          قبال
        املعـين           االتـصال         فريـق       مـن          بـادرة  مب   ،    ٢٠١٠         ينـاير  /       الثـاين        كانون    ٢٨   يف      رمسيا         الصومال       سواحل
   يف      دوالر         مليــوين                  مــا يزيــد عــن          األوليــة           التربعــات         وبلغــت            الــصومال،         ســواحل         قبالــة            بالقرصــنة
             الـسياسية،           الـشؤون        إدارة          رئاسـته          ويتـوىل           أعـضاء،      دول     عشر         الصندوق     جملس      ويضم   .     اجملموع
            الـــصندوق          وتلقـــى   .         واجلرميـــة             باملخـــدرات         املعـــين           املتحـــدة         األمـــم         مكتـــب           إدارتـــه         يتـــوىل         فيمـــا

         مليــون      ١٣,٦        مبلــغ                املنــشأ حــديثا            الدوليــة           البحريــة           للمنظمــة                            ملدونــة جيبــويت التــابع          االســتئماين
  .       وهولندا          والنرويج       كوريا       مجهورية  و       فرنسا    من       مقدمة        مسامهات و         اليابان    من      دوالر

  
      الدويل        واجملتمع        املتحدة      األمم       أنشطة  -       رابعا  

      الدويل       الدعم  -     ألف  
        يــومي   يف            بالــصومال        املعــين         الــدويل          االتــصال         لفريــق                           االجتمــاع الــسابع عــشر          عقــد  -    ٣٠
ــسان    ٢٢  و   ٢١ ــل /       ني ــاهرة،   يف         أبري ــى         وركــزت            الق ــ       عل ــة    ات       أولوي ــة          احلكوم ــة           االحتادي              االنتقالي
        الـذي              بالـصومال،         املعـين        املقبل         إستنبول      مبؤمتر          املشاركون      ورحب   .         االنتقالية        الفترة    من      تبقى   ملا
   .       جيبــويت         اتفــاق      مــن    ١١          باملــادة       عمــال   ،    ٢٠١٠        مــايو /      أيــار   يف         تركيــا           تستــضيفه    أن         املقــرر      مــن

ــة           إســتنبول        مــؤمتر           وســيناقش ــالتركيز           الــصومال   يف         احلال ــة،            الــسياسية          تحــديات  ال       علــى            ب             واألمني
          وسـيجري    .           االنتقاليـة          املهـام           وتنفيـذ           املـصاحلة          عمليـة    يف        احملـرز           التقـدم         وعلـى             القرصـنة،         فيهـا    مبا

ــضا ــشطة       فحــص        أي ــة          األن ــصادية             االجتماعي ــيت              واالقت ــها       ال ــة            اقترحت ــة          احلكوم ــة           االحتادي              االنتقالي
           إسـبانيا       بـه          تقـدمت        عـرض        حظـي  و   .         الـصومال    يف         األفريقي       االحتاد      بعثة        لتعزيز         املبذولة        واجلهود

         ســبتمرب /       أيلـول    يف            بالـصومال         املعــين         الـدويل           االتـصال          لفريـق                           االجتمـاع الثـامن عــشر             الستـضافة 
  .   حسن       بقبول      ٢٠١٠
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         زيــادة    إىل           األفريقــي         لالحتــاد          التــابع         واألمــن         الــسلم       جملــس       دعــا          فربايــر، /      شــباط    ٢٥    ويف  -    ٣١
           األساسـية         اخلدمات      تقدمي    من          لتمكينها     يما س    وال            االنتقالية،         االحتادية       حلكومة     إىل ا        املقدم       الدعم
          البعثـة     إىل        قـوات           بإرسـال          تعهـدت        الـيت           األعـضاء        الدول     مجيع      كذلك      اجمللس     وحث   .    لناس     إىل ا 
    إىل        أشـار         فيمـا          البعثة،      تدعم     اليت       املاحنة       اجلهات     لكل        تقديره    عن       وأعرب   .        بتعهداهتا        الوفاء     على
         زيــادة    إىل           الـصومال    يف         احلالـة      هور    تـد            اســتمرار        اجمللـس         وعـزا    .     كـاف       غــري       يظـل          الـدعم        هـذا     أن

ــدويل ــرتاع         ت ــه       كــرر   مث       ومــن   .       ال ــم         دعوت ــة       فــرض    إىل          املتحــدة        لألم ــوق          الطــريان       حلظــر         منطق        ف
       علـى             للمـساعدة           املتحـدة         األمـم           عمليـات        نـشر      وإىل           موانئـه،      على      حصار     فرض     وإىل          الصومال،
   .     تعمريه      ودعم       البلد   يف          االستقرار      إحالل

  
               بناء املؤسسات   -    باء   

       األمــم               وكثــف مكتــب   .                                                         عت وتــرية عمليــة وضــع الدســتور مــن أجــل الــصومال        تــسار  -    ٣٢
ــصومال  ــسياسي لل ــة                                 املتحــدة ال ــدرات املؤســسات املكلف ــاء ق ــة إىل بن                                                                       وشــركاؤه اجلهــود الرامي

ُ                                                                      وُعقــدت حلقــة دراســية تعريفيــة ألعــضاء جلنــة الدســتور الربملانيــة     .                            بإعــداد مــشروع الدســتور   
  .     ٢٠١٠         ينـاير  /                   كـانون الثـاين      ٢٥       إىل     ٢١      مـن                   يف الفتـرة                                         بالربملان االحتادي االنتقايل يف جيبـويت     

ــول   ــدوة حـ ــة نـ ــوع                                  وأعقـــب احللقـ ــالمية،    ”             املوضـ ــدان اإلسـ ــاتري البلـ ــشريعة يف دسـ ــانون الـ                                                         قـ
     مـن                                      يف جيبـويت أيـضا يف الفتـرة           ت    ،عقد “                                                    والتحديات اليت تواجه عملية بناء الدستور الصومايل      

                                        الـصوماليني، وهـي اجملموعـة الـيت                  العلمـاء                              وضمت الندوة أعـضاء مـن         .      فرباير /       شباط   ١٠       إىل    ٦
ــة االنتقاليــ       مل ــة الــسالم، فــضال عــن ممــثلني عــن احلكومــة االحتادي   ة                                                                                              تــشارك حــىت اآلن يف عملي

   .                      والربملان االحتادي االنتقايل
                                                                                     وتلى أداء األعضاء اجلدد يف اللجنة الدستورية االحتادية املستقلة اليمني الدسـتورية، يف           -    ٣٣
       مـارس   /       آذار   ٢٣       إىل    ٤      مـن                يف الفتـرة                                ريفية ألعضاء اللجنة اجلدد                       مارس، حلقة عمل تع    /       آذار  ٢

                                                                                     وســوف يلــزم اللجنــة الدســتورية ووزارة الدســتور والــشؤون االحتاديــة الــصومالية    .          يف جيبــويت
                                      ونظمـت رابطـة الربملـانيني األوروبـيني       .                                                            دعما لوجستيا مـن اجملتمـع الـدويل لعمليـات مكاتبـهما          

                                                             وضع الدستور، حلقة عمـل تدريبيـة ملـوظفي الربملـان،                                                  من أجل أفريقيا، وهي شريك يف عملية      
                         وأعقـب حلقـة العمـل        .       مـارس  /       آذار  ٩       إىل    ٦      مـن                                                    على هامش حلقة العمل التعريفية، يف الفتـرة         

ــد      ــة، ُعق ــتور الربملاني ــة الدس ــضاء جلن ــية ألع ــة دراس ُ                      حلق ــرة   ت                                         ــويت يف الفت ــن                         يف جيب       إىل  ١٣     م
                                  مليــــة الــــسياسية املتعلقــــة      الع                    اخلــــربات بــــشأن         تبــــادل ”  :                            مــــارس، حــــول موضــــوع /      آذار  ١٦

   . “       الدستور     بوضع
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          وكينيـا،                                                                                ويعد إذاعة املناقشات اليت جرت بـشأن عمليـة وضـع الدسـتور، يف الـصومال            -    ٣٤
                                                                     ومتهد هذه املناقشات الطريق لوضع برنامج للتربية الوطنيـة معـين             .            تطورا هاما                    باللغة الصومالية   

   .                           غضون األشهر القليلة املقبلة يف                                       ومن املتوقع أن يكون مشروع الدستور جاهزا   .         بالدستور
  

                    درجيي على ثالث مراحل   الت    نهج   ال      تنفيذ   -      خامسا  
                          عن تنفيذ النهج التدرجيي              معلومات مستجدة  -    ألف   

                                                                          باألنشطة املوكلة إليها مـن خـالل النـهج الثالثـي املراحـل الـذي                          األمم املتحدة        تضطلع    -    ٣٥
ــه    ــن يف قراراتـ ــس األمـ ــره جملـ    ).     ٢٠١٠   (    ١٩١٠  و   )  ٩   ٢٠٠   (    ١٨٧٢  و   )     ٢٠٠٩   (    ١٨٦٣                                      أقـ

                                                                يف مقديـشو، مت االنتـهاء مـن مرافـق اإلقامـة األوىل يف                “       خفيفـة              طبعة قـدم     ”                     وفيما يتعلق بإجياد    
                                  ، ووافقـت إدارة الـسالمة واألمـن                                                         يف إطار املرحلة الثانيـة مـن النـهج التـدرجيي                      جممع بانكروفت 

          أيـضا              م املتحـدة       األمـ                 وقـد أنـشأت       .                                                   مارس على استخدامها من قبل املـوظفني الـدوليني         /       يف آذار 
         اإلقامـة                                                              لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف مقديـشو، سـيوفر                             األمـم املتحـدة                             مرفقا يف جممـع دائـرة       

ــ                               وأجــرى ســت وعــشرين بعثــة    .                       واملقــاولني الــدوليني               األمــم املتحــدة               مــن مــوظفي  ا        زائــر  ٢٠ ـ    ل
        دائـرة   و                                 األمم املتحدة الـسياسي للـصومال                                                 مقديشو كل من برنامج األغذية العاملي ومكتب           إىل

                                      لـدعم بعثـة االحتـاد األفريقـي                         األمـم املتحـدة                                         لإلجراءات املتعلقة باأللغام ومكتب                  األمم املتحدة 
                              شؤون الالجـئني واليونيـسيف،                          األمـم املتحـدة لـ                                                   يف الصومال وإدارة السالمة واألمن ومفوضـية        

       األمـم       تـب                                 وجتري حاليا عملية التعـيني ملكا     .                                                   بتنسيق وثيق مع بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال       
    .                     اإلقليمية يف الصومال      املتحدة
       يعمـل        ظـل                                                                                 يف حني أن مقر قوة بعثة االحتاد األفريقي يف الـصومال يقـع يف مقديـشو،                  و  -    ٣٦

                                موظفـا، مـن بينـهم املمثـل       ١٣                    ومـن املقـرر نقـل      .          ثالث سنوات    منذ                اآلن من نريويب        حىت        املقر  
               مقديـشو يف      إىل                    ظفني، مـن نـريويب                            وغريه من كبار املو                          مفوضية االحتاد األفريقي               اخلاص لرئيس   

    .                        أقرب وقت تسمح به الظروف
       األمـم                                 فيمـا يتعلـق مبركـز مكتـب                    األمـم املتحـدة                                            وقد أبـرم اتفـاق بـني حكومـة كينيـا و        -    ٣٧

ــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال             املتحــدة ــه                                                لــدعم بعث ــه وحــصاناته وأنــشطته وموظفي                                              وامتيازات
         ويف هــذا   .       مــارس /      آذار ٢                           اقــدين معــه يف كينيــا، يف                                               وممتلكاتــه وأموالــه وأصــوله، فــضال عــن املتع

               مــع املكتــب   ين                                                                                الــصدد، أود أن أعــرب عــن تقــديري حلكومــة كينيــا لــدعمها وتعاوهنــا املــستمر
                                   وباإلضــافة إىل ذلــك، أدمــج مكتــب   .                        العاملــة يف الــصومال               األمــم املتحــدة                    وغــريه مــن مكاتــب 

ــسياسي للــصومال   ــدعم ب                  األمــم املتحــدة           ومكتــب                                      األمــم املتحــدة ال ــة االحتــاد األفريقــي          ل   يف                          عث
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                        لتحقيــق مزيــد مــن   ،       ينــاير /                 كــانون الثــاين ١                                                     الــصومال هياكلــهما للــدعم اإلداري، اعتبــارا مــن  
   .                                                الكفاءة وزيادة االستفادة من املوارد إىل أقصى حد ممكن

  
                        تعزيز العملية السياسية    -    باء   

ــب     -    ٣٨ ــا ملكتـ ــاص واإلدارة العليـ ــي اخلـ ــسياسي ل                                                  زار ممثلـ ــدة الـ ــم املتحـ ــصومال                                األمـ   يف            لـ
ــشو ــة              مقدي ــدما يف عملي ــة للمــضي ق ــة االنتقالي ــة االحتادي ــق مــع احلكوم ــشكل وثي ــاونوا ب                                                                                              ، وتع
                  ويف هــذا الــصدد،   .   ات                      للعمــل مــع الــسلط “           صــوماليالند ”    و  “         بونتالنــد ”            كمــا زاروا   .        الــسالم

                          األمم املتحـدة الـسياسي                                              فرقة عمل وزارية للتعاون مع مكتب         “         صوماليالند ”              أنشأت سلطات   
ــة       يف          للــصومال                وعقــب اجللــسة   .                                                                جمــاالت األمــن وحقــوق اإلنــسان والقرصــنة والــشؤون املدني

                                         مـذكرة مفاهيميـة إلجـراء دراسـة          “         صوماليالند ”                                            االفتتاحية لفرقة العمل، قدمت السلطات يف       
                                                                                    حتديــد العوامــل الــيت تــؤدي بالــشباب الــصومايل إىل االخنــراط يف األنــشطة اإلجراميــة            مـن أجــل  

           سياسـة        وضـع                                                     ا من السلوك املعـادي للمجتمـع، وذلـك هبـدف                                  التمرد والقرصنة وغريه         أعمال   و
   .             معنية بالشباب

ــاير، حــضر ممثلــي اخلــاص الــدورة العاديــة الرابعــة والــثالثني     /                 كــانون الثــاين  ٣٠   ويف   -    ٣٩                                                                        ين
                                وأكـد الـوزراء علـى التـزام       .       بابـا  أ       ديـس    أ                                                              جمللس وزراء اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بالتنميـة يف           

               التابعـة لـه              اجلـزاءات        وجلنـة                  لألمـم املتحـدة                                   عمل بشكل وثيق مع جملس األمن                          اهليئة احلكومية بال  
      ).    ٢٠٠٩   (    ١٩٠٧                            لضمان التنفيذ الكامل للقرار 

                                                                       مــارس، أطلــع ممثلــي اخلــاص، يف بروكــسل، ممثلــي الــدول األعــضاء يف     /      آذار  ١٦   ويف   -    ٤٠
             النتقاليـــة                      احلكومـــة االحتاديـــة ا                    الـــيت تواجههـــا                     علـــى التحـــديات ه                          االحتـــاد األورويب ومؤســـسات

                                                                               وأعرب عن امتنانه لبعثـة التـدريب التابعـة لالحتـاد األورويب لتدريبـها                .                      واالجنازات اليت حققتها  
                                ملواجهـة القرصـنة قبالـة             األورويب                                                      من الصومالية يف أوغندا، وللجهود اليت بذهلا االحتاد          أل       قوات ا 

                  ونـة يف املـساعدة                التحلـي باملر      على                                 حث ممثلي اخلاص االحتاد األورويب           كما    .               سواحل الصومال 
   إىل                                                                         مـن الـصومالية والربملـانيني الـصوماليني وتقـدمي الـدعم اإلضـايف                                              على دفـع رواتـب قـوات األ       

   .                       حلكومة االحتادية االنتقالية ا
  

ــي       -    جيم    ــاد األفريقــ ــة االحتــ ــل لبعثــ ــشار الكامــ ــق االنتــ ــو حتقيــ ــرز حنــ ــدم احملــ   يف                                                                                                التقــ
          وتعزيزها        الصومال

               الـذي يطلـب      )     ٢٠١٠   (    ١٩١٠                    ينـاير، القـرار      /    لثاين           كانون ا    ٢٨   يف     ،              جملس األمن     اختذ  -    ٤١
           كـانون     ٣١                              بعثة االحتاد األفريقـي حـىت           إىل                                           االستمرار يف تقدمي حزمة الدعم اللوجسيت            فيه      مين  
                العمـل بـشكل        إىل                                                             ويسلط القرار الضوء أيضا على حاجـة اجلهـات املاحنـة              .     ٢٠١١       يناير   /     الثاين
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                                             التمويل الكايف، ال سـيما دفـع رواتـب قـوات                 فريقي لضمان                        األمم املتحدة واالحتاد األ            وثيق مع   
                                وبينما أتـيح التمويـل مـن         .                                                               بعثة االحتاد األفريقي وسداد مدفوعات املعدات اململوكة للوحدات       

                                                                                                اجلهات املاحنة لسداد مدفوعات مجيع فئات املعدات اململوكة للوحدات عـن الفتـرة املنتهيـة يف                
                                   الواضـــح كيـــف ســـيتم متويـــل             ومـــن غـــري  .                                            مـــارس، فقـــد اســـتنفدت تلـــك األمـــوال /      آذار  ٢٣

               ويـشكل عـدم      .        يونيـه  /              ة يف حزيـران           املـستحق    ،                              لمعـدات اململوكـة للوحـدات      ل                    املدفوعات املقبلـة    
                                                                                                   وجود متويل مستدام لتلبية االحتياجات يف املستقبل مصدر قلق كبري ألنـه ميكـن أن يـؤثر سـلبا                  

                              هـات املاحنـة الرئيـسية يف             واجل        األفريقي                            وأعتزم التشاور مع االحتاد       .                               على القدرة التشغيلية للبعثة   
                                                                                                       األسابيع املقبلة وتقـدمي مقترحـات يف وقـت الحـق يف تقريـري املقبـل إىل اجمللـس بـشأن أفـضل                       

                                                   مـدفوعات املعـدات اململوكـة للوحـدات للـدول                   لـسداد                                              السبل ملعاجلة نقـص التمويـل املـستدام         
   .           يف الصومال                                 املسامهة بقوات يف بعثة االحتاد األفريقي

                          نقل جوي من حلـف مشـال              ساعدات                                      اهلامة نشر أوغندا لكتيبة رابعة مب                    ومن التطورات     -    ٤٢
       ونـشر    .         جنديا  ٦     ١٢٠                                             مارس، ليصل قوام بعثة االحتاد األفريقي إىل         /                    طلسي يف منتصف آذار     األ

                     وباإلضــافة إىل ذلــك،   .          األفريقــي                        فــردا يف بعثــة االحتــاد     ٤٠                                       أيــضا فريــق دعــم بورونــدي قوامــه  
                                                                 كريني مـن غانـا والكـامريون والـسنغال وزامبيـا يف مقـر                                                  نشر أربعة من ضباط األركان العـس        مت

               لـدعم بعثـة                      األمـم املتحـدة                                      وعالوة على ذلـك، قـدم مكتـب           .                                بعثة االحتاد األفريقي يف مقديشو    
   .    بريل أ /                                              النقل اجلوي لتناوب كتيبة بوروندية يف منتصف نيسان                        االحتاد األفريقي يف الصومال 

                  املـأذون هبـم يف                                 ضـباط الـشرطة املدنيـة                مـن       ٢٧٠                        ضابط شرطة، من بني        ٤٠         ومت نشر     -    ٤٣
ــضمون ضــباط    ــي، ي ــة االحتــاد األفريق ــدا   ا                                           بعث ــن أوغن ــا  و                 م ــدي وزامبي ــا                        بورون                     وســرياليون وغان

                       مــارس، حيــث بــدأوا   /      آذار  ٢٨             مقديــشو يف   إىل                                    ووصــل ســبعة مــن رجــال الــشرطة    .          ونيجرييــا
    .                             برامج تدريب للشرطة الصومالية

       الحتـاد      إىل ا                                  أديس أبابا تقدمي املشورة والـدعم             للتخطيط يف           األمم املتحدة             وواصل فريق     -    ٤٤
                                     وشـارك يف مثـان زيـارات سـابقة           .   ها    ونشر                      بعثة االحتاد األفريقي   ل                           األفريقي يف جماالت التخطيط     

                                                                                                         للنشر لبلدان مسامهة بقوات وأفراد شـرطة حاليـة وحمتملـة لبعثـة االحتـاد األفريقـي، وسـاعد يف                    
ــي       ــة االحتــاد األفريق ــن شــرطة بعث ــة م ــشر طليع ــشو                                                        ن ــق    .           يف مقدي ــساعد فري ــم املتحــدة                   وي                  األم

                                       مــن ضــباط الــشرطة ببعثــة االحتــاد    ٦٥٠                                    فريقــي أيــضا يف إدارة قائمــة مــن                     للتخطــيط االحتــاد األ
ــشر    ــرزهم للن ــدئيا ف ــذين مت مب ــق يف التحــضري      .                                                األفريقــي ال ــك، ســاعد الفري                                                    وباإلضــافة إىل ذل

        فريقـي                                            يـشو ونـريويب لـربط مقـر االحتـاد األ                                                               لتركيب أجهزة اتصاالت آمنة يف أديـس أبابـا ومقد         
                    كمــا واصــل تقــدمي   .                                                                              واملكاتــب امليدانيــة عــن طريــق شــبكة االتــصاالت العامليــة لألمــم املتحــدة  

  .                     اإلعـالم للبعثـة     ط                                     فريقي بشأن دعم العالقات مع وسـائ                      قيادة االحتاد األ      إىل                    املساعدة واملشورة   
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ــوم  ــا مبــساعدة االحتــاد األ          ويق ــق حالي ــة االحتــاد                   فريقــي يف وضــ                                       الفري ــذ مهمــة بعث                                          ع خطــط تنفي
    .                                                                 األفريقي، وهذه اخلطط حيوية للتنفيذ الفعال لوالية بعثة االحتاد األفريقي

               تعزيـز دعمـه                                                    لـدعم بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال                         األمم املتحدة               ويواصل مكتب     -    ٤٥
                 المية علـى أرض                                               وقد أحرز تقدم كبري يف تنفيذ األنشطة اإلع         .                               اللوجسيت لبعثة االحتاد األفريقي   

ــدعم    .                                                                                     الواقــع، علــى الــرغم مــن التهديــد املتزايــد مــن عناصــر اجلماعــات املــسلحة                          وقــد بــدأ ال
                          البحـوث ووسـائط اإلعـالم      :                                                                   اإلعالمي لبعثة االحتاد األفريقـي يف أربعـة جمـاالت وظيفيـة، وهـي          

      ُ                                               وقـد ُنـشر فريـق طليعـي مـن مـوظفي دعـم               .                                                      والتوعية وإنتاج الوسائط املتعددة والبـث اإلذاعـي       
                                                                               مع املكتب يف مقديشو لتنسيق االتصال املستمر وكفالته بـني مقـري بعثـة                 ين     تعاقد            املعلومات امل 

   .                            االحتاد األفريقي يف نريويب ومقديشو
  ،                األمـم املتحـدة           فريقـي و           االحتاد األ ا       يدعمه يت    ، الBar Kulan                 إذاعة باركوالنُ    ُجهزت و  -    ٤٦

                      البـث عـرب الـصومال            وبـدأت            العامـة،                                             حمطة إذاعية مستقلة تقوم على منوذج خدمة البث         لتكون  
                                                                       وقد وضعت مواد عن السالم واملصاحلة، مبا يف ذلك برامج حمـددة للبـث علـى          .     مارس /       يف آذار 

                                    وعــالوة علــى ذلــك، جيــري تعزيــز    .                                                                إذاعــة مقديــشو الــيت تــديرها احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة 
ــة  ــة                     النــواتج اإلعالمي ــة االحتــاد األفريقــي وتوســيع نطاقهــا           احلالي                               مــن خــالل إعــادة تــصميم                                               لبعث

   .  عة     املطبو      نتجات   امل                                  املوقع الشبكي لبعثة االحتاد األفريقي و      وإطالق 
                  تـدرجييا بتحـسني                                            لدعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال                     األمم املتحدة              ويقوم مكتب     -    ٤٧

            ومـستلزمات                                                                                 الظروف املعيشية لقوات بعثة االحتاد األفريقي يف مقديشو من خالل توفري اخليام             
                                                                                  ، فضال عن اختاذ خطوات لتعزيز مرافق املطبخ وحتـسني معـايري التخطـيط لقائمـة                        كن اإلقامة    أما

      هـذا     ُ      وُيعـزز   .     مايو /                                      اخليام البديلة خلمس كتائب حبلول أيار           توفري        توقع   ُ ُي و  .          الطعام               الطعام وإعداد 
  ني                                                                                                   العمل بتوفري مواد البناء واملعدات اهلندسية ملساعدة وحـدات بعثـة االحتـاد األفريقـي يف حتـس                 

ــر مكتــب    .          مرافقهــا ــر مــن                  األمــم املتحــدة                     وقــد وف ــة يف     ٥٠               أكث ــومترا مــن احلــواجز األمني                                         كيل
                                             مثل أكيـاس الرمـل واألسـالك الـشائكة           ية         الدفاع      املواد                  مدادات كبرية من     إ                   مقديشو، إىل جانب    

               مـارس، حـشد     /                 ويف منتـصف آذار     .                                                                  ملساعدة بعثة االحتـاد األفريقـي علـى حتـسني تـدابري محايتـها             
                               يف أعقـــاب نــشر الكتيبـــة                   احليـــاة اهلامــة                                     املزيـــد مــن احتياجـــات دعــم            املتحــدة         األمـــم         مكتــب  
    .        الرابعة         األوغندية

ــستوى الثــاين يف           -    ٤٨ ــي ومستــشفى امل ــة االحتــاد األفريق ــاء مقــر بعث ــرز تقــدم يف بن                                                                                              ومل حي
                     ويف الوقـت نفـسه،       .                                             بـسبب تـأخر عمليـات الـشراء اجلاريـة                 وذلـك                                مقديشو بالسرعة املتوقعـة،     

              متـر مربـع       ٧     ٨٠٠                                      دوالر لبنـاء مـا يقـرب مـن            ني   يـ  ال    م    ٤,٥                       ن يف مشاريع بقيمـة                  شرع املقاولو 
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                                                             ، إىل جانب املرافق الصحية ومرافق املطبخ وتنـاول الطعـام               اإلقامة                            من املكاتب اجلاهزة وأماكن     
   .                            بشكل كبري على األمن يف مقديشو                             ويعتمد االنتهاء من هذه املشاريع  .            املرتبطة هبا 

                                                                      ئمة للمقـاولني املـشاركني يف مـشاريع يف مقديـشو، أنـشأ مكتـب                                   ولضمان الرقابة املال    -    ٤٩
         التـابع                                             ويف هذا الصدد، يتشاور املكتب مع فريق الرصـد    .                      جلنة استعراض البائعني                األمم املتحدة   

                                                                                          ت قبل منح العقود للبائعني يف الـصومال، ويـشارك يف نظـام إدارة املخـاطر الـذي                        اجلزاءا      لجنة   ل
                                                          وباإلضافة إىل ذلك، يعكف املكتب على إنشاء فريـق مـن             .   ري       القط             األمم املتحدة             وضعه فريق   

ــدين حلــساب املعــدات اململوكــة لألمــم املتحــدة    ــون دوالر،     ١١,٢        بقيمــة                                                                    املــوظفني املتعاق                 ملي
   .                                                         واملنتشرة يف مقديشو، ورصد تقدمي السلع واخلدمات من قبل املقاولني

                           مقديـشو بـسالسة، وذلـك             إىل              بكينيـا                                                        وتسري الـشحنات البحريـة العاديـة مـن مومباسـا            -    ٥٠
                     واســتجابة للمخــاوف   .               لالحتــاد األورويب          التابعــة                                    الــيت توفرهــا القــوة البحريــة   ات              بفــضل احلراســ

        مينـاء        مـن                                        الـسفن املتعاقـد معهـا املكتـب                   اقتـراب                                                      األمنية اليت أثارهتا بعثة االحتاد األفريقي بـشأن         
                      اء عمليـات املراقبـة               بعثة من إجر   ال       لتمكني         مدرعني                                          مقديشو، حصل املكتب على زورقي دورية       

                                                        وخيطط املكتب على املدى الطويل للحـصول علـى مزيـد             .                                    واحلماية يف املناطق املالصقة للميناء    
ــروف حبر     ــدوريات يف ظـ ــادة الـ ــضل لزيـ ــصورة أفـ ــة بـ ــوارب املالئمـ ــن القـ ــية                                                                                   مـ ــة قاسـ ــة                  يـ          قبالـ

   .      مقديشو      سواحل
                    التــدريب واملرافــق        تــوفري                                لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام                  األمــم املتحــدة                 وواصــلت دائــرة   -    ٥١

                        الــتخلص مــن الــذخائر                                                                              واملعــدات ودعــم التنــسيق لتطــوير قــدرات بعثــة االحتــاد األفريقــي علــى   
             املتفجـرة            الـذخائر                               ستة أسابيع للتخلص مـن           مدهتا                                     ومت االنتهاء من دورة تدريب ثانية          .       املتفجرة

           ئـة مـن     ا        يف امل    ٩٠                            بريـل، اسـتكملت نـسبة        أ /                        وحبلـول هنايـة نيـسان       .        فربايـر  /                    يف مقديشو يف شـباط    
                يونيـه، مبـا يف    /          حزيـران   ٣٠                                                            أنشطة التدريب للوحدات البوروندية واألوغندية املخطط هلـا حـىت    

                                         وقــد التقــى الفريــق العامــل املعــين      .                                                             ذلــك التــدريب علــى اســتخدام املركبــات املــضادة لأللغــام  
ــذي    ــرات، الـ ــسياسة إدارة املتفجـ ــشئ                                       بـ ــشرين األول ُ      أُنـ ــوبر  /                 يف تـ ــريويب    ٢٠٠٩          أكتـ   يف              ، يف نـ

                املتفجــرة حــسب                                 والتــدريب يف جمــال الــذخائر             الــسيطرة     رفــق               وجيــري بنــاء م  .       ربايــر ف /      شــباط  ٢
   .     يونيه /                           النتهاء منه حبلول هناية حزيران                احملدد، ويتوقع ا   دول  اجل
  

                                                            تعزيز املؤسسات األمنية الصومالية ووضع استراتيجية لألمن الوطين   -    دال   
                   السياسات والتنسيق    

                  األمـم املتحـدة                                                  طاع األمن الذي اشـترك يف إعـداده مكتـب            ُ                              أُجنز التقرير املتعلق بتقييم ق      -    ٥٢
                                                                                           السياسي للصومال والواليات املتحدة، مبشاركة احلكومة االحتادية االنتقالية واالحتاد األفريقـي           
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                      ً                                   ويشكل هذا التقييم جزءاً من اجلهود الدولية الراميـة           .      يناير /                                واالحتاد األورويب، يف كانون الثاين    
                                                                  الية على إعداد استراتيجية متسقة وخاضعة للسيطرة الوطنيـة مـن                                 إىل مساعدة السلطات الصوم   

                                              ويتمثــل أحــد االســتنتاجات الرئيــسية الــيت    .                                                     أجــل تطــوير قطــاعي العدالــة واألمــن يف الــصومال 
ّ                                                      ً                  توّصل إليها التقييم يف أن إصالح قطاع األمـن قـد ال يكـون مـستداماً إال إذا                          مت ترسـيخ أسـاس    

                                                           ين لعمليـة االنتقـال مـن أجـل تعزيـز احلوكمـة الرشـيدة                   ً                         أوسع نطاقـاً ضـمن اإلطـار الـزم          سياسي
   .                  والشفافية واملساءلة

                      الــسياسي للــصومال                األمــم املتحــدة                                                    وقــد أطلعــت احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة مكتــب   -    ٥٣
                                                                                             تقريرها لتقييم قطاع األمـن، الـذي يعكـس معظـم التوصـيات الـواردة يف التقيـيم                      مشروع     على  

                        االحتاديـة االنتقاليـة       ُ   كومـةُ   احل              كمـا أطلعـت     .                  لواليـات املتحـدة                                   الذي أجراه املكتـب الـسياسي وا    
                                                              طتها الوطنية لتحقيق األمن واالستقرار اليت هتدف إىل كفالـة           خل       مشروع                 السياسي على         ِ املكتبِ

                                                      ونوقشت اخلطة أثناء اجتماع فريق التنـسيق الـدويل           .                                        االتساق يف تطوير قطاعي األمن والعدالة     
ُ            الذي ُعقد يف الفترة     .                أبريل يف القاهرة /       نيسان  ٢٢      إىل  ٢١      من     

ــد        -    ٥٤ ــاً، سيتواصــل حتدي ــق األمــن واالســتقرار رمسي ــة لتحقي        ُ                                             ً                                      وإىل أن ُتعتمــد اخلطــة الوطني
ــام   ــات لع ــائج والتوصــيات        ٢٠١٠                   األولوي ــى أســاس النت ــة                                         عل ــ          املنبثق ــاع األمــن      ع ــيم قط                           ن تقي

       عنـصر             لعـسكري و                                                                     وجيري تنفيذ املقترحات الرئيسية املتعلقة بعنصر الشرطة والعنصر ا          .       املشترك
          ويف املــدى   .              الــصومالية    يــة              لمؤســسات األمن ل                                                 االســتخبارات بتمويــل مــن الــصندوق االســتئماين  

             مــن خــالل              الــصومالية                            بنــاء قــوات األمــن الــوطين  :                                                القــصري، تــشمل األنــشطة الرئيــسية مــا يلــي 
ّ                                                                                استخدام منهاج تدرييب منّسق ملدة سـتة أشـهر؛ ومـساعدة بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال                                           

                                                                                                  ى تنظيم دورة تدريبية ملرحلة ما قبل االنتشار للمجندين اجلدد قبـل إدمـاجهم ضـمن قـوات                    عل
          صـول إىل     لو                 مـن أجـل ا                                                                             األمن الوطين؛ ومواصلة تدريب الشرطة استنادا إىل املنهاج املتفق عليـه          

    .                                                من أفراد الشرطة؛ وبناء قدرات وزارة االستخبارات     فرد  ١٠     ٠٠٠            اهلدف البالغ 
ــ   ب               وســاعد املكتــ   -    ٥٥ ــشركاء     ة       احلكوم ــه ال ــى رســم سياســة لتوجي ــة عل ــة االنتقالي                                                                     االحتادي

                                                                                                  يف جمال املسائل املتـصلة بالتـدريب، مبـا يف ذلـك االحتياجـات الالزمـة لـدفع الرواتـب                           الدوليني
                                                                        وتسلط السياسة الضوء على كون موقع التدريب املفضل هـو الـصومال،              .                    ملدة سنة على األقل   

   .         السائدة        األمنية      البيئة                  وذلك على الرغم من 
                                                        تــشكل اآلليــة الرئيــسية الــيت تــستخدمها احلكومــة                     األمنيــة املــشتركة       لجنــة   ال          وال تــزال   -    ٥٦

                                                                                                          االحتادية االنتقالية واجملتمع الـدويل لتنـسيق الـدعم االسـتراتيجي والـتقين يف جمـال تطـوير قطـاع                    
            ى الـدعم                          عدة مرات، وهي تتلق                   األمنية املشتركة       لجنة    ال                             ومنذ تقريري األخري، اجتمعت       .     األمن

                 ويـساعد مكتـب      .                                                        أفرقتـها العاملـة الفرعيـة العـسكرية والـشرطية                                            من عـدة جهـات مبـا يف ذلـك           



S/2010/234
 

18 10-34389 
 

                  لجنـة التنـسيق           يـة ل    فن                                                                      السياسي للصومال اجلهود الـصومالية املبذولـة إلنـشاء أمانـة                         األمم املتحدة 
ــشركاء                          والتعــاون يف مقديــشو ــة وال ــة االنتقالي ــز التنــسيق بــني احلكومــة االحتادي                                                                                   مــن أجــل تعزي

    .                                        الدوليني، وبناء الثقة مع الشركاء الدوليني
  

                العنصر العسكري
                                                                               توفري التدريب يف مرحلة ما قبل االنتشار للقوات الصومالية العائدة مـن                           لقد مت بالفعل    -    ٥٧

  .                                         الـسابق يف ظـل نظـام سـياد بـري         “                 اجلـيش الرمـادي    ”                                        جيبويت وأوغندا، وكذلك لعناصـر مـن      
                         املختلطـة يتـألف كـل             القبائـل                         نود إىل سبع مـن كتائـب          من اجل ٢     ٨٠٠                       وحىت اآلن، مت فرز حنو      

  .    ّ        ً                    املعّين حديثاً، اجلنـرال جيلـي           اجليش        ً                                   جندياً، حتت قيادة رئيس هيئة أركان           ٤٥٠              منها من حنو    
                                                                    املختلطة خطوة هامة يف جمال إجناز هيكل حمـدد بوضـوح لقـوات                     القبائل ُ                   وُيعد تشكيل كتائب    

    .                                   األمن الوطين يف إطار تسلسل قيادي واضح
ــصومال و      -    ٥٨ ــة االحتــاد األفريقــي يف ال ــة وبعث ــة االنتقالي ــة االحتادي ــم                                                                                    ووافقــت احلكوم        األم

  :                                                                                           على االستفادة من املناهج التالية لكي تتلقى قوات األمن الوطين التـدريب العـسكري                    املتحدة
                                                                                                  دورة توجيهيـــة ملـــدة أســـبوعني تـــديرها بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف الـــصومال يف معـــسكر   ) أ (

                                                    ودورة تدريبيــة أساســية للمجنــدين مــدهتا ســتة   ) ب (   ؛                          ب مطــار مقديــشو الــدويل               اجلزيــرة، قــر
                           دورة تدريبيـة مـدهتا       ) ج (                 يف أوغنـدا؛            حاليـا                      خـارج الـصومال، و                          يف الوقـت الـراهن           ُ       أشهر ُتعقد   

      ً    وحاليـاً،    .                                                ُ                                   أربع أسابيع إلعادة اإلدماج وملرحلة ما قبل االنتشار ُتعقد أيـضا يف معـسكر اجلزيـرة        
      ً                                                                             ضابطاً الدورة التدريبيـة األساسـية يف أوغنـدا وسـتبدأ الـدورة التدريبيـة             ٠ ٣       ً     جمنداً و     ٧٢٠     أجنز  

ــن شــهر          ــشو يف األســبوع األول م ــشر يف مقدي ــل الن ــا قب ــة م ــاج ومرحل ــادة اإلدم ــة بإع                                                                                                       املتعلق
    .     مايو /    أيار
                                                                            أبريل، أوفد االحتاد األورويب بعثـة تـدريب للمـسامهة يف تـدريب قـوات                /        نيسان  ٧    ويف    -    ٥٩

                                      مــايو، وذلــك بالتنــسيق مــع بعثــة  /        أيــار ١                                ف يبــدأ التــدريب يف أوغنــدا يف      وســو  .               األمــن الــوطين
                                       وسوف تقوم بعثة التـدريب التابعـة         .                                                        االحتاد األفريقي يف الصومال واحلكومة االحتادية االنتقالية      

ــا جمموعــه   ب               لالحتــاد األورويب  ــدريب م ــد خــالل   ٢     ٠٠٠                      ت      ً                         شــهراً، وذلــك مــن خــالل     ١٢               جمن
   ويف   .     ً                                                        كرياً مــن إســبانيا وفرنــسا وأملانيــا والربتغــال وإيطاليــا      ً        مــدرباً عــس   ١٤٠                  االســتعانة خبــربات 

                                                             الـسياسي للـصومال املـشورة الفنيـة لالحتـاد األورويب                            األمـم املتحـدة                              هذا الصدد، يقدم مكتـب      
                                                      تلقى األفــراد الــذين تقــرر أن يتــوىل االحتــاد األورويب  ي    وســ  .                                   بــشأن مــسائل التــدريب العــسكري

                                                             وستدعو احلاجة إىل مزيـد مـن األمـوال لتغطيـة رواتـب               .                                    تدريبهم رواتب من الواليات املتحدة    
    .                                                    األشهر الستة املتبقية ألولئك املتدربني وفقا لإلجراء املتبع
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         الشرطة     
               اإلمنـائي، إىل                 األمـم املتحـدة                                السياسي للصومال وبرنـامج                األمم املتحدة              يواصل مكتب     -    ٦٠

                             الــشرطة الــصومالية يف جمــال                                                                    جانــب شــرطة بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال، مــساعدة قــوة 
  .                                                                                                      التدريب واملساعدة التقنية والرواتب واملعدات غري الفتاكـة وإصـالح البنيـة التحتيـة األساسـية               

                                                                                                 ويواصــل الربنــامج اإلمنــائي واملكتــب الــسياسي اســتعراض اخليــارات املتاحــة لــدفع رواتــب قــوة 
                 وحبلـــول هنايـــة   .                                                                                            الـــشرطة الـــصومالية علـــى حنـــو أكثـــر فعاليـــة مـــن حيـــث التكلفـــة والكفـــاءة  

                                                         من أفراد الشرطة مـع قـوة الـشرطة الـصومالية وبـات       ٢     ٩٥٠                        مارس، كان قد مت تسجيل     /    آذار
ــدأت  /       ويف آذار  .        رواتــب        دعــم لل                          حيــق هلــم احلــصول علــى    ــألف مــن                  مــارس، ب ــدة تت ــة جدي                                 دفع

                                                                                    ورة التدريبية األساسية للشرطة اليت تـستمر علـى مـدى ثالثـة أشـهر يف أكادمييـة             د       جمند ال     ٥٠٠
                 األمــم املتحــدة                    وبــدعم مــن مكتــب   .           اإلمنــائي               األمــم املتحــدة                        طة بــدعم مــن برنــامج              أرمــو للــشر

                                                  الــدورة التدريبيــة األساســية للــشرطة يف جيبــويت                جمنــد آخــر   ٥٠٠                             الــسياسي للــصومال، ســيبدأ 
                               مــن أفــراد قــوة الــشرطة     ٩٢٥                                            ويف غــضون األشــهر الثالثــة املقبلــة، فــإن    .       مــايو /              أوائــل أيــار  يف

                                                التـدريب األساسـي للـشرطة يف إثيوبيـا؛                 دورة         مارس من  /          هناية آذار         جوا يف                    ّ   الصومالية الذي خترّ  
                               من أفراد القـوة الـذين        ١     ١٠٠             إثيوبيا؛ و      يف                ّ          سبق هلم أن تدّربوا       ن                         من أفراد القوة الذي       ٨٦٠   و  

                      ملدة ثالثـة أسـابيع                                             سوف يلتحقون بدورة لتجديد املعارف           ٢٠٠٦   ّ                         تدّربوا يف الصومال يف عام      
                          اإلمنـائي، األمـر الـذي                   األمـم املتحـدة                            يقي يف الـصومال وبرنـامج                              حتت إشراف بعثة االحتاد األفر   

      ّ                                                                                               سوف ميكّنهم مـن أن يـصبحوا مـن األفـراد املـسجلني كمـا سـيعطيهم احلـق يف احلـصول علـى                        
       دورة    ٨٦٠                                         ّ                                   وبدأ أفراد قوة الشرطة الصومالية الذين تدّربوا يف إثيوبيـا والبـالغ عـددهم       .      رواتب

      ً     مـدرباً     ٢٠              التـدريب     م ُ   ِّ وُيقدِّ  .                 أبريل يف مقديشو   /        نيسان  ٧      يف                        مدهتا سبعة أسابيع               جتديد املعارف 
                                                            ّ                                                      من قـوة الـشرطة الـصومالية، ويقـوم برصـده وتقـدمي التوجيـه بـشأنه مـدّربون مـن بعثـة االحتـاد                         

   .                 األفريقي يف الصومال
   ٨     ٠٠٠                           حبلول هنايـة العـام إىل                                                                 ومن املتوقع أن يصل عدد أفراد قوة الشرطة الصومالية          -    ٦١

ٍ            فرٍد يف إطار                                                              ومـع ذلـك، ال تـزال املعـدات واهلياكـل األساسـية               .                            راسخ للقيـادة واملراقبـة          هيكل    
       ُ    تقـدميُ  ،                     جناز التـدريب بنجـاح            يتم، بعد إ                        يبقى من املهم كفالة أن    و                              املتوافرة لدى القوة حمدودة،     

   إىل                  ماليـني دوالر       ١٠                                                         وسيـساعد التـربع الـذي قدمتـه اليابـان وقـدره               .                       الدعم يف جمال الرواتب   
                                                            الصومالية من أجل تـدريب الـشرطة وتـوفري املعـدات              ية             لمؤسسات األمن  ل                    لصندوق االستئماين  ا

                لـصومال هـذه     ل            السياسي               األمم املتحدة                ويستخدم مكتب     .                                   على معاجلة هذه الفجوات الرئيسية    
               تــوفري تــدريب  (                                                                                 األمــوال لوضــع مــشاريع ملــساعدة قــوة الــشرطة الــصومالية يف جمــال التــدريب   

                                                    ، ودفـع الرواتـب جلميـع األفـراد املـسجلني يف قـوة        )   بويت                                أساسي للشرطة ملدة ثالثة أشهر يف جي 
            ، وإعـادة    )    ٢٠١٠        مـايو    /                   يناير حـىت أيـار     /                                الفترة املمتدة من كانون الثاين        عن   (                   الشرطة الصومالية   
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                                                                                                تأهيل عشرة مراكز للشرطة يف مقديشو، ودفع التكاليف التشغيلية، وتـوفري مركبـات للـشرطة               
                                زي مـن أزيـاء الـشرطة         ١٠     ٠٠٠                  سيتم توزيـع                    ويف هذا الصدد،    .                          ومعدات غري فتاكة للشرطة   

                                                                                   اإلمنـائي علـى أفـراد قـوة الـشرطة الـصومالية الـذين تـدربوا حتـت                               األمم املتحدة                  اشتراها برنامج   
ــة  ــد                 األمــم املتحــدة       مظل ــوة                       واملــسجلون بــصورة         املعــارف                            أو أجنــزوا دورة لتجدي                       ســليمة مــع ق

   .                الشرطة الصومالية
ّ                                الحتادية االنتقالية أن يتّم، بصورة عاجلـة، تـدريب                                فرباير، طلبت احلكومة ا    /        ويف شباط   -    ٦٢                       

               ممـا دفـع      ،                                                                                                  قوة الشرطة الـصومالية علـى بنـاء القـدرات يف جمـال الـتخلص مـن الـذخائر املتفجـرة                    
                                                                          لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام إىل وضــع جمموعــة أنــشطة تــدريب يف جمــال                األمــم املتحــدة        دائــرة 

        وبــدأت   .                                   أفــراد قـوة الــشرطة الـصومالية         مـن    ٦٠                                                الـتخلص مــن الـذخائر املتفجــرة وخطـة لنــشر    
     ّ                      وسـيمكّن هـذا التـدريب        .                    مـارس يف مقديـشو     /       آذار   ١٦                                       دائرة املرحلة األوىل من التـدريب يف          ال

                                                                                                             احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة مـن حتديـد الـذخائر غـري املنفجـرة واملتروكـة يف مقديـشو إلزالتـها                      
   .                           ً نيني وحتسني احلالة األمنية عموماً                                                 والتخلص منها، وبالتايل تقليل اخلسائر البشرية بني املد

  
                         القضاء واملؤسسات اإلصالحية

                                                                      اإلمنائي، بالتعاون مـع وزارة العـدل واحملكمـة العليـا، علـى                         األمم املتحدة               يعمل برنامج     -    ٦٣
                                                                                                          حتديد االحتياجـات املباشـرة يف األجلـني القـصري والطويـل للنظـام القـضائي مبـا يف ذلـك تعـيني                       

ــضاة ــدابري                        ويف الوقــت احلاضــ   .         الق ــشو، وجيــري اختــاذ ت ــة حمكمــة واحــدة تعمــل يف مقدي                                                                      ر، مث
                 األمــم املتحــدة                وعــرض برنــامج   .                                                         إلصــالحها وإلصــالح مكاتــب احملكمــة العليــا ووزارة العــدل

                                                  وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أعـرب رئـيس        .                                           اإلمنائي تقدمي الدعم يف جمال تدريب القضاة      
           ويف العــام   .                               ملــوظفني القــانونيني يف مقديــشو                                                      القــضاة عــن خمــاوف جديــة بــشأن أمــن القــضاة وا  

     لــى                                                       ُ                                        املاضــي، فــإن أكثــر مــن عــشرة قــضاة يف جنــوب ووســط الــصومال إمــا قُتلــوا أو أجــربوا ع 
   .       وظائفهم    ترك
       األمـم                                 اإلمنـائي، يـضطلع مكتـب                        األمـم املتحـدة                                            وعقب التوصل إىل اتفاق مـع برنـامج           -    ٦٤

                                               دي يف تنفيذ األنـشطة املتعلقـة باإلصـالحيات              ً           حالياً بدور ريا                          املعين باملخدرات واجلرمية            املتحدة
                                      ويف هـذا الـسياق، ودعمـا جلهـود           .                                                         يف الصومال وذلك بسبب صلتها جبهود مكافحـة القرصـنة         

  ُ                    لُتراعـى يف سـجن                                                    األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                                             مكافحة القرصـنة، يعمـل مكتـب        
             ً                        م املكتـب قريبـاً بتقيـيم سـجن                                                                               هرجيسة املعايري الدولية املتـصلة بالـصحة والـسالمة، كمـا سـيقو            

ّ          بوساّسو وجتديده                                                                                    ووفقا لنائـب وزيـر العـدل يف الـصومال، فـإن الظـروف يف سـجن مقديـشو                   .     
                 ً                                                                                 مترديــة وتــشكل خطــراً علــى احليــاة، وذلــك بــسبب مــا تــشهده مــن اكتظــاظ وســوء يف حالــة   

   .     املياه                                صحية وعدم كفاية الطعام وإمدادات                                       الصرف الصحي وصعوبة احلصول على الرعاية ال
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                                        للـــشرطة برصـــد ظـــروف االحتجـــاز،                                               الربنـــامج اإلمنـــائي واللجنـــة االستـــشارية  ام     وقـــ  -    ٦٥
ّ                                                       أهنمـا ال يـزاالن يـدعمان منظمـات اجملتمـع املـدين الـيت تقـّدم املعونـة واملـساعدة القانونيـة                    كما                                              .  
                        فربايــر، مبــا يف ذلــك    /                                                شخــصا مــن املــساعدة القانونيــة يف شــباط      ٦٢                    مقديــشو، اســتفاد     ويف

         ونتيجــة   .          ً     قــون ذهنيــاً و                                                األقليــات والنــساء والقاصــرون واملــسنون واملع       قبائــل و                   املــشردون داخليــا 
       مـن    ٢٥                     كـذلك، مت تـسجيل        .        ُ                                                               لذلك، أُطلق سـراح ثلـث احملتجـزين بـسبب عـدم كفايـة األدلـة               

                                                          يف مركـز احلـوار الـصحي والتنميـة، ومتـت إحالتـهم إىل               اجلنـساين                             الناجني من العنف اجلنـسي و    
   .                             القانونية والنفسية واالجتماعية         ى املشورة                              اجلهات الطبية املختصة وحصلوا عل

                                                                  اإلمنـائي يف مـشروعه للحـد مـن العنـف املـسلح وأنـشأ                                األمـم املتحـدة                     واستمر برنـامج      -    ٦٦
      ً       ً                                                                                               برناجماً إطارياً ملـساعدة اجملتمعـات احملليـة الـصومالية، يهـدف إىل تعزيـز قـدرة اجملتمعـات احملليـة                     

                                      وكخطـوة أوليـة، أجـرى الربنـامج          .         دارهتمـا                                                     والسلطات يف جمال احلد مـن الرتاعـات والعنـف وإ          
ّ                          يـذاء يف غالكـايو وبـوراو وبوساّسـو والسـكانود                                               اإلمنائي دراسات استقـصائية عـن اإل                وينبغـي    .                            

ّ                         ً                           ُيوّسع نطاق هذه الدراسات الحقاً لتشمل مقديشو وكادال          أن                                    وتشري النتائج األوليـة القائمـة        . ُ  
   /                       نـوفمرب وكـانون األول     /           ين الثـاين                                                 استبيان مت مجعها يف غالكايو يف شهري تـشر            ٨٠٠         على حنو   
                                                                                    إىل أن العنف يـرتبط يف العديـد مـن اجملتمعـات احملليـة بـاإلجرام ولـيس بنـشاط                ٢٠٠٩       ديسمرب  

   .                   امليليشيات العشائرية
  

              ّ                                                  األنشطة املتعلّقة بالشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان واإلنعاش والتنمية   –    هاء   
              والتنميـة         التعمري                            ت اليت جرت بشأن أولويات              ُ                يناير، فُرغ من املشاورا    /               يف كانون الثاين    -    ٦٧

                             واجلهـات الفاعلـة غـري                    اإلقليميـة                                                   مع احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة والـسلطات            ٢٠١٢         حىت عام   
        تـوفري   ُ                                          وُخلص من املشاورات إىل أن هناك حاجة إىل            .                                 احلكومية يف نريويب وهرجيسة وغاروي    

     ّ                      وســيوفّر برنــامج لإلنعــاش    .           ء النـــزاع                                                           متويــل وبــرامج أطــول أجــال ملعاجلــة األســباب الكامنــة ورا
                                                                          تنتهجه األمـم املتحـدة والبنـك الـدويل واالحتـاد األورويب والنـرويج مـن             سـ                          والتنمية األسـاس ملـا      

                            األمــم املتحــدة الــسياسي                    وقــد شــارك مكتــب   .                                               اســتراتيجيات أطــول أجــال يف الــسنوات املقبلــة
   “         بونتالنــد ”               ليــة وســلطات                                                          يف املــشاورات الــيت جــرت مــع احلكومــة االحتاديــة االنتقا         للــصومال

                                        ّ                                  ، وذلــك لــضمان إدراج هــذه األطــراف عناصــر متعلّقــة حبقــوق اإلنــسان يف   “           صــوماليالند ”  و
    .              خططها اإلمنائية

َ                                                                            وقــد رافــق املكتــُب اخلــبَري املــستقل املعــين باحلالــة اإلنــسانية يف الــصومال يف ســفره            -    ٦٨      ُ              
ّ        مهّمة إىل     يف                      وقدم اخلـبري تقريـره     .     ٢٠١٠    ير   ينا /                 يف كانون الثاين   “         صوماليالند ”      و    “       بونتالند ”  

                   ألخـرى واملنظمـات                                  ويتعاون املكتب مع الوكاالت ا      .     مارس /                              إىل جملس حقوق اإلنسان يف آذار     
   .                                                       احلكومية لتعزيز القدرات يف جمال الرصد وللتوعية حبقوق اإلنسان   غري
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ــة        ٢٠١٠         ويف عــام   -    ٦٩                                                                         ، واصــلت وكــاالت األمــم املتحــدة دعــم برنــامج اإلنعــاش والتنمي
   “         بونتالنـد  ”   ويف   .                                                                        مـا تـضطلع بـه مـن عمـل يف إطـار خطـة األمـم املتحـدة االنتقاليـة               خالل     من
                                                                                   ، عملــت األمــم املتحــدة علــى تنميــة قــدرات مــوظفي اخلدمــة املدنيـــة يف          “            صــوماليالند  ”  و

ــية   ــة األساس ــائف احلكومي ــات        .                                الوظ ــة ملنازع ــشاء حمكم ــم املتحــدة بإن ــاالت األم                                                                وقامــت وك
                                                   ت األراضــي وقــانون األراضــي يف كــل مــن هرجيــسة                                        األراضــي يف هرجيــسة وأمــانتني لــسياسا

                                                        ميثــاق مدينــة هرجيــسة وســيتم عرضــه علــى برملــان          مــشروع     ُ                   وقــد فُــرغ مــن صــياغة   .        وغــاروي
           ة بتخــصيص                                                                        وقــام برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين باحلوكمــة احملليــ          . “           صــوماليالند ”

                      خزين امليـاه وإنـشاء                     ملشاريع يف جماالت كت “         صوماليالند ”                            دوالر لتسعة من أقاليم         ١٠٠    ٠٠٠
                                                                                                           الطرق احلـصوية واملراكـز واألسـواق اجملتمعيـة وقـع االختيـار عليهـا بواسـطة عمليـة تـشاركية،                     

   .      نسمة  ٦٦     ٠٠٠              وسيستفيد منها 
                                                                                          وواصــلت شــبكات محايــة الطفــل العاملــة مــع األمــم املتحــدة رصــد االنتــهاكات الــيت      -    ٧٠

                                    طفال منها، كمـا اسـتمرت يف تعبئـة                                                         ترتكب ضد األطفال واإلبالغ عنها والدعوة إىل محاية األ       
   .                                                                                                 اجملتمعات احمللية الختاذ إجراءات بشأن هذه املسألة، مبا يف ذلك فيمـا يتـصل بتجنيـد األطفـال                 

ــاين    ــشرين الث ــن ت ــرة م ــوفمرب  /                                       وخــالل الفت ــاين   إىل      ٢٠٠٩        ن ــانون الث ــاير  /                  ك ــتفاد     ٢٠١٠        ين            ، اس
ّ         يقـّدر بـ      ما                  مجيعهـا، ألول      ١٦                                         امـرأة يف منـاطق مقديـشو الــ              ٢٩٦     ٠٠٠             طفـل و        ٢٨٩     ٠٠٠  ـ   

ّ                                     مّرة، من إقامة مناسبات يوم صحة الطفل                                         مـارس، بـدأ يف وسـط جوبـا تنظـيم       /             ويف أوائل آذار   . 
ّ                                                اجلولة الثانية من أيام صحة الطفل بعدما كانت قد تأّجلت بسبب عدم توافر التمويـل الكـايف،                                                              

ــة          وتــستهدف            وشــارك          امــرأة   ٤٨٠     ٠٠٠                             طفــل دون ســن اخلامــسة و     ٤٣٠     ٠٠٠               هــذه اجلول
                                                                                          ن صوماليون يف مناقشات إقليمية حول القـضاء علـى مـرض شـلل األطفـال جـرت يف                          مسؤولو

     .    مارس /      آذار ٩     إىل  ٥          الفترة من 
                                        يف املائــة منــهم مــن الفتيــات، يف      ٤٣         طفــل،   ٣٧     ٠٠٠                                   وقــد انــتظم مــا يقــرب مــن       -    ٧١
                                      يف املائة منـهم مـن الفتيـات،           ٥٤         طفل،     ٣٥     ٠٠٠                                    مدرسة يف مقديشو، وتلقى أكثر من           ١١١

                   ينـاير، افتتحـت     /                    ويف كـانون الثـاين       .                             مدرسـة يف ممـر أفغـويي          ١٢٠                        بتـدائي عـن طريـق                  التعليم اال 
     .     طفال   ٣٨٩                                                             وزارة التعليم مدرسة مهار جاجبب االبتدائية يف مقديشو ليستفيد منها 

          تــضاءلت                              ّ                                                       وبعــد انتــهاء موســم أمطــار ديــر، أكّــد تقريــر تقييمــي أن أســباب الــرزق قــد   -    ٧٢
                                                                  القتـصادية علـى مـدى مخـسة مواسـم، مـع تـسليط الـضوء                                              زاع والـصدمات البيئيـة وا     ـ          بسبب الن 

                                               مطار املقبل، قامت األمـم املتحـدة بتـدريب           األ    ّ          وترقّبا ملوسم      .                                 على استمرار أزمة األمن الغذائي    
                    أســرة معيــشية،    ٢٩     ٠٠٠                                                                مــزارع ووزعــت الــذرة الرفيعــة واألمســدة علــى حــوايل        ٣     ٠٠٠
                    ومت االنتـهاء مـن        .                 نظـري العمـل                                               أسرة معيشية من أنشطة دفـع النقـود          ٢٨     ٠٠٠         استفادت        بينما
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                                                  نظـم ختـزين ميـاه األمطـار يف هـريان وشـبيلي               توسـيع                                        كيلـومتر مـن القنـوات وجـرى             ٤٠٠    حنو  
                            متـــر مربـــع يف مـــنطقيت   ٨٨     ٠٠٠                                         نظـــم ختـــزين امليـــاه مبقـــدار حنـــو         توســـيع                   الـــسفلى، وجـــرى 

                أو تطعــيم حنــو  /               جــرى عــالج و ،                     ويف املنــاطق الرعويــة   .                   يف وســط الــصومال          وجلجــادود      مــدج
                          مـارس، وذلـك لفائـدة       /       آذار   ٣١           يناير إىل    /               كانون الثاين   ١                        حيوان خالل الفترة من            مليون      ٢,٥
                             قــد حــصل كــل منــها علــى         رعويــة                   أســرة معيــشية  ١     ٥٠٠         كمــا أن                     أســرة معيــشية،  ٧٠    ٠٠٠

                                                   مسكنا دائمـا، وثالثـة نظـم مليـاه العواصـف يف          ٥٤٨            وأجنز بناء      .                             أربعة حيوانات منتجة لأللبان   
   . “           صــوماليالند ”                                              ومخــسة مــشاريع إلدارة النفايــات الــصلبة يف                            هرجيــسة وبوساســو وغــاروي،

     .      مقديشو و         ُ                                يناير، أُجنز إصالح مذبح وسوقني للخصر يف بوراو /              ويف كانون الثاين
ــع األول مــن عــام     -    ٧٣ ــشريكة       ٢٠١٠                                 وخــالل الرب     ّ                    ّ                        ، وفّــرت األمــم املتحــدة واملنظّمــات ال

ّ                                ّردين داخليـا مـن دومساريـب                               مـن األشـخاص املـش        ١٨     ٠٠٠                                   جمموعات مواد اإلغاثة الشاملة لـ      
                                                                   كما مت تكثيـف معاجلـة مـصادر امليـاه بـالكلور يف املواقـع                  .                              ومنطقة جلجادود ووسط الصومال   

    .                                     اليت يتزايد نزوح املشردين داخليا إليها
                                                                                         ويف حني أن مستويات سوء التغذية ال تـزال حرجـة يف معظـم أجـزاء جنـوب ووسـط                      -    ٧٤

ــة احلــاد     هدت   شــ                                             الــصومال وبعــض اجليــوب يف الــشمال، فقــد             اخنفاضــا                                   معــدالت ســوء التغذي
      وقــد    .    ٢٠١٠                       حبلــول أوائــل عــام                                                  يف خميمــات املــشردين داخليــا املوجــودة يف بوساســو         ملموســا 

ّ                                          يعــزى هــذا إىل توزيــع املكّمــالت الغذائيــة، إىل جانــب القيــام بتــدّخالت متكاملــة يف جمــاالت                                     ّ                      
ّ                                                                         الــصّحة والغــذاء وامليــاه واملرافــق الــصحية وصــلت إىل مــا يقــرب مــن                 طفــل دون    ١٣٢     ٨٠٠   

ّ                                                  الثالثة معّرض للخطر من ناحية التغذية على الصعيد الوطين                                           ووصلت جهود التغذية التكميليـة        .          
                                      مـن األطفـال املـشردين الـذين           ٥٤     ٨٠٠                     إىل أكثـر مـن           ٢٠١٠                                    الشاملة للجميع يف أوائـل عـام        

    .                       شهرا يف أفغوي ومقديشو  ٥٩         أشهر و  ٦                  تتراوح أعمارهم بني 
ّ                                                 ثة املاضية، وّزع برنامج األغذيـة العـاملي كميـة قاربـت                            وخالل األشهر الثال    -    ٧٥             ٢٣     ٠٠٠    

                  ســيما يف مقديــشو                           صــومايل كــل شــهر، وال ٠ ٠ ٧     ٠٠٠                                           طــن متــري مــن املــواد الغذائيــة لنحــو 
                                                                      واستمرت أنشطة برنامج األغذية العـاملي يف مقديـشو دون انقطـاع،               .                   ووسط ومشال الصومال  

ّ               لة توّزع أكثر من                                        من مطابخ اجملتمعات احمللية العام       ١٦           حيث هناك                         وجبة يف اليـوم؛       ٨٠     ٠٠٠     
                                                                                                       وتـــستمر عمليـــات توزيـــع املـــواد الغذائيـــة يف وســـط ومشـــال الـــصومال علـــى املتـــضررين مـــن 

    .         واملشردين      اجلفاف
ّ                                                 ويف إطار اجلهود املبذولة للحّد مـن خمـاطر األلغـام الـيت يتعـّرض هلـا الـسكان املـدنيني،                       -    ٧٦                         ّ                          

                                                                تعلقـة باأللغـام تقـدمي دورات التوعيـة مبخـاطر األلغـام                                                     تواصل دائرة األمم املتحدة لإلجراءات امل     
                              وباإلضافة إىل ذلـك، واصـلت         .                                                             يف اجملتمعات احمللية املتضررة من األلغام والذخائر غري املنفجرة        



S/2010/234
 

24 10-34389 
 

                                                                                        الدائرة رسم خريطة ألماكن وجود األلغام يف مجيع أحناء جنوب ووسـط الـصومال، وقـد أفيـد          
ــدائرة مــن   /        شــباط  ١٢   ويف    .                                               حبــدوث عــشر إصــابات منــذ تقريــري الــسابق             ّ                       فربايــر، تــسلّمت ال

   “         بونتالنـد  ”                                                                                             برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي املـسؤولية عـن إدارة إجـراءات مكافحـة األلغـام يف                   
                                                مراكز إجراءات مكافحة األلغام وأفرقة إبطـال           إىل                              ، مبا يف ذلك تقدمي الدعم        “         صوماليالند ”  و

ّ                             الذخائر املتفّجرة التابعة للشرطة يف كل منطقة             .   
  

        توصيات  ال /     الحظات  امل  -       سادسا 
                تبـذل جهـودا                                   احلكومة االحتادية االنتقالية                                                 على الرغم من التحديات العديدة، ما فتئت        -    ٧٧
             اإليـرادات      مجـع       يف                   يف هـذا الـسياق                  قـد شـرعت      و  .                                      لتحسني األمن واالستقرار يف الصومال       مجة

         علـى                ً      أكثر اعتمـاداً         ً تدرجيياً     صبح   ت          عتزم أن    ت               مما يوحي أهنا     ،   ا      بادراهت م              متويل بعض           من أجل        احمللية  
                فـربزت كممثـل                  احلكومـة،                  مـن ثقـة                          يف جمـاالت رئيـسية                    احملـرز مـؤخرا                التقـدم       زاد     وقد    .      نفسها
    .                  ميكن الركون إليه                  شريك للمجتمع الدويل  وك              لشعب الصومايل     صاحل ا مل    جاد 
        مـن    ً اً      عدد        بيد أن    ؛                   نتقالية يف الصومال               الفترة اال      هناية      ٢٠١١       أغسطس   /             وميثل شهر آب    -    ٧٨
      هـو                 ومـا يـشجعين       .        ُ         جيـب أن ُتنجـز               لـصومال،    ا                     صـياغة دسـتور           يهـا         مبا ف      امسة،                   ملهام االنتقالية احل   ا
                        وينبغـي تـشجيع هـذا       .                                                 يف عملية وضع الدسـتور يف اآلونـة األخـرية                 ُ      الذي أُحرز      لحوظ  امل      تقدم    ال

           أن تنجـز             وجيـب                                                         استغرقت وقتـا أطـول بكـثري ممـا كـان ينبغـي                   قد             العملية                على اعتبار أن         الزخم  
    .                                                           ومن املهم أن يعكس الدستور مشاركة قطاع واسع من الشعب الصومايل  .  ب       عما قري

            إىل مـن         ِّ         عرب مدِّ اليـد          شاملة       إدارة       تشكيل   ب                                            ويشجعين التزام احلكومة االحتادية االنتقالية        -    ٧٩
                          بــني احلكومــة االحتاديــة         ، املــربم      مــارس /    آذار    ١٥          اتفــاق             ويبــدو أن .                            هــم خــارج عمليــة الــسالم 

                باستمرار علـى                           الذي تبديه احلكومة          االنفتاح          ناجم عن                  السنة واجلماعة،               وحركة أهل              االنتقالية  
    يف                                    ً              تنفيـذ هـذا االتفـاق وإبقـاء باهبـا مفتوحـاً              علـى                                        احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة              وأحـث   .      احلوار

                         يف االنـضمام إىل عمليــة       راغبني           أدعـو الـ        كمـا    .           االسـتقرار  و            الـشاملة                            سـعيها إىل حتقيـق احلوكمـة   
    .           صلحة بلدهم      وذلك مل     أخري،    ا ت     ك دومن    ذل      يفعلوا         السالم أن 

                           إعــداد تقريرهــا املتعلــق                                    احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة يف        بذلتــه    ذي              ب باجلهــد الــ    ِّ وأرحِّــ  -    ٨٠
             يف صــيغتها               هــذه اخلطــة            وبعــد وضــع  .                               الوطنيــة لألمــن واالســتقرار       واخلطــة     مــن   األ         قطــاع         بتقيــيم

      مــد          علــى األ        ، ســواء         الــصومال               طــاع األمــن يف  ق        طــوير                أداة حامســة لت                 ينبغــي أن تــشكل            النهائيــة، 
                                 تعزيـز التنـسيق بـني الـشركاء                مـن أجـل                 أداة هامـة                             كما أن هذه اخلطـة متثـل        .       الطويل  و أ       القصري  

    .                            بني خمتلف أنواع الدعم املقدم      االتساق       كفالة         الدوليني و
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            احلكومــة        تكــون             قلــق مــن أن         ينتــابين   ،                       ً         جلهــود احلثيثــة للمــضي قــدماً                     وعلــى الــرغم مــن ا  -    ٨١
        علـى             ً     تعتمـد ماليـاً     ا و                                         لقـدرات الالزمـة لتنفيـذ جـدول أعماهلـ           اآلن ل              تفتقـر إىل          الية        االنتق        االحتادية
ــة ة        املــساعد ــة    أ    ٢٠١٠        عــام           ويكتــسي .           اخلارجي ــة حموري ــاجح جلــدول أعمــال      يف ا                مهي ــذ الن                                    لتنفي

ّ      ويــصّب أي                      املرحلــة االنتقاليــة؛              يف تعميــق ُ      ُيــسهم             املتطــرفني و         يف مــصلحة                        فــشل يف هــذا الــصدد    
                                                               القادة الصوماليني على احلفـاظ علـى التماسـك واحلـوار                   ا، أحث    ولذ  .                       معاناة الشعب الصومايل  

                                       لتغلــب علــى التحــديات اخلطــرية الــيت  ل   م                                                        داخــل املؤســسات االحتاديــة االنتقاليــة وتركيــز طاقــاهت 
                                      لكــي تطلــق علــى وجــه االســتعجال                               نــدائي إىل الــدول األعــضاء      ً    أيــضاً       وأكــرر  .                تواجــه بلــدهم

                         علـى تقـدمي مزيـد              املـاحنني       حـث       كما أ   .          االنتقالية      ادية     االحت                                سامهات اليت تعهدت هبا للحكومة        امل
ــوبرز         رفـــق  م                                    إىل هـــذه احلكومـــة عـــن طريـــق              املباشـــرة   ات               مـــن املـــساعد                               برايـــسوتر هـــاوس كـ

) PricewaterhouseCoopers( .   
                           حيـاولون تـأجيج الوضـع             خـرى      األ           الفاعلة     جلهات        وخمتلف ا                   املقاتلون األجانب             وما زال     -    ٨٢

ــبَّ           واســتغالل ــيت س ــرتاع، و     بها ا              َّ          الفوضــى ال ــهم          ل ــبعض من ــد      جيــين                 ال ــن       ضــخمة         فوائ ــة  ”       م          املنطق
                                             الـدول األعـضاء علـى اختـاذ تـدابري             حث  وأ  .              يف الصومال                     القائمة كأمر واقع    “                االقتصادية احلرة 

              حمددة اهلـدف          جزاءات              ، الذي فرض     )    ٢٠٠٩   (    ١٩٠٧           القرار       يشمل                            لتنفيذ نظام اجلزاءات، مبا     
    .        للخطر           عملية السالم   ِّ    يعرِّضون            على الذين

   ة                  إيــصال املــساعد         املتمــردة        عناصــر   ال        جانــب       مــن                                           قــد أعــاق اســتمرار العرقلــة والتــهويل و  -    ٨٣
                        املعونـة الغذائيـة                              تعطيـل عمليـة إيـصال              يؤثر                       ويساورين القلق من أن     .         إليها        لمحتاجني ل          اإلنسانية  

   ،    مـة     َ   ملزَ          بأهنـا                    ر مجيـع األطـراف               ِّ   وأود أن أذكِّـ     .                     مـن الـصوماليني            العديـد                      على صحة وتغذية         ً سلباً
   . َ                             َمـن هـم حباجـة إليهـا         ىل إ              بالوصـول          نـسانية                       لسماح للمـساعدات اإل     با   ،          نون الدويل        القا     مبوجب

  .                            العديــد مــن الــصوماليني     احــة                           للــربامج اإلنــسانية علــى ر                                          ويــؤثر بالفعــل نقــص التمويــل الكــايف  
      اســة                                              يف اجلهــود املبذولـة لتلبيــة االحتياجــات امل                                        احنني علــى البقـاء أوفيــاء يف إســهامهم            وأحـث املــ 

    .   ايل           مليون صوم ٣ , ٢   لـ
                                           فريـق الرصـد املـستقل املعـين بالـصومال                َّ      الـذي أعـدَّه                   بالتقرير األخـري           ً   أخذت علماً    وقد  -    ٨٤

) S/2010/91(  .  أي خمالفــات      َ    ســتعالَج    و ،                     يف مــضمون التقريــر     بحــث                            وستواصــل األمــم املتحــدة ال            
    .                       على النحو املالئم وبسرعة                          يف إدارة املساعدات اإلنسانية 

   إىل                      دعــو مجيــع األطــراف  أ                           الــرتاع علــى املــدنيني، و     ألثــر        عميــق         بقلــق                   ومــا زلــت أشــعر  -    ٨٥
   ،                               املناطق املأهولـة بالـسكان      يف            املتطرفني       جانب          جمات من     اهل               ين أدين إطالق      وإ  .          محايتهم      كفالة

ــب  و ــات          أطل ــذه اهلجم ــسه، جيــب أن    .                             وضــع حــد هل ــت نف ــي                            ويف الوق ــذه     ّ     يلّب ــى ه                      أي رد عل
       ً    أيــضاً ُ       وُيقلقــين  .           والتناســب            الــضرورة           مــن حيــث                                              اهلجمــات متطلبــات القــانون اإلنــساين الــدويل 
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           اصــة مــن  خب      فيني، و ا              تعــسفي للــصح             واحتجــاز           وجتــاوزات                                     اســتمرار ورود تقــارير عــن هتديــدات
ــسلحة       جانــب ــشكل .                     اجلماعــات امل ــذه ال         وت ــة            تجــاوزات          ه ــهاكات خطــرية للحــق يف حري                                       انت
    شار         وانتـ  .                           ميثـل أمـرا بـالغ األمهيـة                       احترام حقوق اإلنسان  ب                      التزام مجيع األطراف             كما أن   .      التعبري
      مجيـع                        وسيخـضع للمـساءلة       .               التـصدي لـه                              غـري مقبـول ينبغـي             أمـر                             اإلفـالت مـن العقـاب             ظاهرة

    .                                 الذين ينتهكون حقوق الشعب الصومايل
   “            بونتالنـــــد ”         لــــــ                                                                                وأهنـــــئ احلكومـــــة االحتاديـــــة االنتقاليـــــة والـــــسلطات اإلقليميـــــة    -    ٨٦
  .     ٢٠١٠               ميـة لعـام             والتن                   يف جمـال الـتعمري                        حتـديث أولوياهتـا         يف     ها       إسـهام           علـى     “         صوماليالند ”  و

                            مع االحتياجـات احملـددة         الءم                       تعددة السنوات اليت تت     امل         لتزامات   ال    ا     تقدمي       واصلة   مل     احنني          وأناشد امل 
                         وبرنــامج عمــل أكــرا                           بــشأن فعاليــة املعونــة                إلعــالن بــاريس                              ً         يف برنــامج اإلنعــاش والتنميــة، وفقــاً

   .                  بشأن فعالية املعونة
              بوجـه خـاص        ، و                       بذهلا االحتاد األفريقـي                     جهود اهلامة اليت    لل               عرب عن شكري             وأود أن أ    -    ٨٧

               ، مـن أجـل                                                اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميـة      و            يف الصومال                          بعثة االحتاد األفريقي             عن طريق 
ــق ــصومال       حتقي ــه  ب        وأرحــب   .                          االســتقرار يف ال ــذي ال          تعاون ــأ         ال ــد      يفت ــم املتحــدة،             يتزاي ــع األم                           م
     يف                                    قـوات بعثـة االحتـاد األفريقـي              علـى                بوجـه خـاص         ثـين            وأود أن أ    .                       سيما مع ممثلي اخلـاص       وال

        قـوام         ً     مـؤخراً                      قـد زادت البعثـة     و  .                               شجاع يف بيئة صـعبة وخطـرية        ال       العمل       تواصل        ، اليت          الصومال
                  أن يقـدم علـى        بـ                    لمجتمـع الـدويل      ل                 وأكـرر دعـويت       .              املأذون به               مستوى القوام         ً    مقتربةً من         قواهتا،  

        اهليئــة  و               يف الــصومال         األفريقــي                        فريقــي وبعثــة االحتــاد           االحتــاد األ   إىل                    الــدعم الــالزم              وجــه الــسرعة
                                 تكتـسي أمهيـة خاصـة احلاجـة إىل      و  .                               مـن أجـل تأديـة والياهتـا          ،                                      احلكومية الدولية املعنيـة بالتنميـة     

                                    يعــادل مثيلــه يف عمليــات األمــم        مــستوى                     َّ                                        زيــادة الرواتــب الــيت تــسدَّد لقــوات البعثــة لكــي تبلــغ 
   .                   لبلدان املسامهة بقوات ل    اكة              املعدات الفت                       باإلضافة إىل تسديد تكاليف                   املتحدة حلفظ السالم،

                اصــة يف جمــاالت   خب                                                                     وأحــث احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة علــى تكثيــف جهودهــا، و        -    ٨٨
       ً     أيـضاً                         تـسم بأمهيـة بالغـة      ي    مما   و  .                                                            املصاحلة السياسية والتوعية واألمن واالستقرار وتقدمي اخلدمات      

             ، وال سـيما               الـدائمني          سـتقرار                          لتحقيـق الـسالم واال            قائمـة                الفرصـة ال                    ً     اجملتمع الدويل متاماً        يغتنم    أن  
                       ومـن شـأن إجـراء    .                    تنـسيق إجراءاتـه          مواصـلة                                               من خالل تعزيز وجوده الفعال داخل الـصومال و     

        يبعـث     أن              مـن نـريويب           ً    انطالقـاً                 الـصومال             من أجـل                                            استعراض شامل لطريقة عمل اجملتمع الدويل       
   .            ائنا الدوليني                                                شركائنا اإلقليميني وشركائنا يف القارة األفريقية وشرك     إىل      جيابية إ      رسالة  ب

ــل    -    ٨٩ ــق احلــد األمث ــشكل حتقي ــن ا                                وي ــة           م ــني اجلهــات الفاعل ــشتركة ب ــسيق والربجمــة امل                                                        لتن
  .          أنـشطتنا                               أشـد األثـر علـى صـعيد             حداث    إل  ً اً      حامس  ً اً            الصومال أمر  ب        املعنية                        الرئيسية لألمم املتحدة    

     مــن                                                                        ، أعتــزم اســتعراض تنفيــذ اســتراتيجية األمــم املتحــدة يف الــصومال،         الغــرض  لك    لــذ        حتقيقــا  و
                              وسـوف أقـدم إىل جملـس األمـن       .                                   بـني عمليـات األمـم املتحـدة              التكامل ب         املتعلقة          سياسيت        منظور
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                 فيمـا يتعلـق                     األمـم املتحـدة                                         عنصري االتساق والتنسيق على صعيد             كفالة    ل           وخيارايت          استنتاجايت
                                                      خطوات لتفعيل وحدة التخطيط املشترك داخل مكتـب           ُ   سُتتخذ               يف غضون ذلك،     و  .        الصومال ب

                           اتــساق ومواءمــة جهــود           لكفالــة                                          ضم أعــضاء فريــق األمــم املتحــدة القطــري   تــ س و  ،         اخلــاص      ممثلــي
    .      ناجمية      والرب           االقتصادية-             واالجتماعية       األمنية و               بعاد السياسية    األ       فيما خيص            األمم املتحدة 

                                   ثـالث مراحـل، علـى النحـو                            َّ               النهج التـدرجيي املكـوَّن مـن                             األمم املتحدة تنفيذ        تواصل و  -    ٩٠
  .                         أقـره جملـس األمـن            وكمـا   ) S/2009/210   (    ٢٠٠٩         أبريـل    /       نيـسان     ١٦    رخ                          املبني يف تقريـري املـؤ     

   .             جماالت التحسن         بغية حتديد                      تنفيذه قيد االستعراض      إبقاء       وأعتزم 
   ه                                                                                ، أود أن أعرب عن تقديري العميق ملمثلي اخلاص على تفانيه املـستمر والتزامـ                ً وأخرياً  -    ٩١
         الرجـال         علـى         ثـين            وأود أن أ    .     ومال                                      السالم واملصاحلة الوطنيـة يف الـص                على مسار       تقدم    ال       تحقيق   ب

                              مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم      و                                                    يف مكتب األمـم املتحـدة الـسياسي للـصومال،                عاملني           والنساء ال 
                                                              وفريق األمم املتحدة القطري وفريق األمم املتحدة للتخطـيط                                       بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال    

                         مـن أعـضاء املنظمـات           إلنـساين                            عـن العـاملني يف اجملـال ا                                ً     واملنظمات األخرى ذات الصلة، فضالً    
ّ            ؤّدون مهــامهم             الــذين يــ              غــري احلكوميــة                                    أدعــو الــشعب الــصومايل والــدول   و  .                ظــروف صــعبة   يف 

   .        ومكتبه        ثلي اخلاص    إىل مم         الثابتني                                إىل مواصلة تقدمي الدعم والتعاون        األخرى      األعضاء
  
  


