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  تقرير األمني العام عن الصومال    
  

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

ويقـدم  . مجيع جوانبـه  طلب فيها اجمللس إيلّ أن أقدم كل أربعة أشهر تقريرا عن هذا القرار من               
التقرير معلومات مستكملة عن التطـورات الرئيـسية الـيت جـرت يف الـصومال بـشأن املـسارات                   

ــ  املــسار املتعلــق )ج( املــسار األمــين؛ و )ب( املــسار الــسياسي؛ و )أ(: ، وهــيةالرئيــسية الثالث
ور تقريـري   صـد خالل الفترة مـن باملساعدات اإلنسانية واالنتعاش والتنمية، وحقوق اإلنسان،  

. ٢٠١١نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٣٠ إىلو) S/2011/549 (٢٠١١أغـــسطس / آب٣٠املـــؤرخ 
 اســتراتيجية األمــم املتحــدة للــصومال وكــذلك تنفيــذ تطبيــقوهــو يقــيِّم أيــضا التقــدم احملــرز يف 

  . هناء فترة االنتقالإلخارطة الطريق 
  

  احلالة السياسية  -ثانيا   
 اعتماد املؤسسات االحتاديـة االنتقاليـة خلارطـة         ولة بالتقرير املشملقد هيمن على الفترة       - ٢

ــرة االنتقـــال الـــصومالية    ــا التفـــاق كمبـــاال  )انظـــر التـــذييل(الطريـــق الـــشاملة إلهنـــاء فتـ ، وفقـ
  . ، إىل جانب التقدم الذي أحرز الحقا يف تنفيذه٢٠١١ لعام
أغـسطس  / آب ٢٠حبلول  وتبّين خارطة الطريق املهام ذات األولوية اليت يتعني إجنازها            - ٣

 يف جماالت األمن، واإلصالح الدستوري واالنتخابات، واالتصال واملـصاحلة، واحلكـم            ٢٠١٢
ة مــن  ُعقــد يف مقديــشو يف الفتــروقــد اعتمــدت يف اجتمــاع استــشاري واســع النطــاق. الرشــيد

 وكـان مـن بـني احلاضـرين يف االجتمـاع الـرئيس              .ه ممثلي اخلاص  سبتمرب وترأس / أيلول ٦إىل   ٤
، “غــاملودوغ” و“أرض بونــت”واليــيت ورئــيس اجمللــس التــشريعي ورئــيس الــوزراء ورئيــسا   

  .وممثلون عن أهل السنة واجلماعة، وكذلك أعضاء يف السلك الدبلوماسي يف مقديشو
 
  

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٣أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف   * 
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عمليـة الـدفاع عـن      ”يف تنفيـذ    كينيـا   أكتوبر، شرعت حكومـة     / تشرين األول  ١٥ويف    - ٤
 هذه العملية سلسلة مـن حـوادث اختطـاف لألجانـب،          وأعقبت. إلقليم الصومايل  يف ا  “الوطن

مبا يف ذلك عاملون يف قطاع تقدمي املعونة يف كينيـا، وهـي احلـوادث الـيت ينـسبها البلـد حلركـة            
  .  الشباب

ــة يف        - ٥ ــة االنتقالي ــة االحتادي ــا واحلكوم ــة كيني ــشترك صــادر عــن حكوم ــان م وورد يف بي
 االضـــطالع بالعمليـــات األمنيـــة علـــىونان أكتـــوبر أن احلكـــومتني ســـتتعا/تـــشرين األول ١٨

موجهــة مــن املمثــل  ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١٧مؤرخــة وأشــري يف رســالة . والعــسكرية
إىل أن كينيـا     الـيت أُحلـق هبـا البيـان املـشترك            (S/2011/646)الدائم لكينيا إىل رئيس جملس األمـن        

ــا ” ورئــيس وزرائــه وأصــدر الــرئيس الــصومايل . اختــاذ إجــراءات عالجيــة ووقائيــة قــررت  بيان
أكتــوبر، ذكــرا فيــه أن الــصومال وكينيــا ال تــزاالن ملتــزمتني /تــشرين األول ٢٦يف “ توضـيحيا 

ديــة االنتقاليــة وكينيــا صــدر يف  بــني احلكومــة االحتا إضــايفوأوضــح بيــان مــشترك. بالعمـل معــا 
 كـان الغـرض     أكتوبر أن العمليـة األمنيـة الـيت أجرهتـا كينيـا داخـل الـصومال               /تشرين األول  ٣١

ــشباب      ــشكله حركــة ال ــذي ت ــد ال ــى التهدي ــضاء عل ــها الق ــا    من ــا ورفاهه ــومي لكيني ــن الق  لألم
 مـن   ٥١االقتصادي، وأهنا كانت تستند إىل احلق املشروع يف الدفاع عن النفس مبوجب املادة              

وورد كذلك يف البيان أن التهديد جيب التصدي له بصورة مشتركة بـني             . ميثاق األمم املتحدة  
وأعـرب كـل مـن االحتـاد األفريقـي واهليئـة احلكوميـة الدوليـة             . لدين بدعم من اجملتمع الدويل    الب

  . املعنية بالتنمية يف وقت الحق عن تأييدمها للعملية األمنية الكينية
 الـصومال حيــث  جنـويب وشـهدت هـذه الفتـرة تنافـسا علـى الـسلطة يف مـنطقيت جوبـا            - ٦

ــة متنافــسة إقامــة إدتــسعى إىل بــرزت عــدة كيانــات   ــة  . ارات إقليمي وأبــدت احلكومــة االحتادي
  .االنتقالية رغبتها يف العمل مع هذه الكيانات ملعاجلة هذه املسائل وغريها

ــا عــدائيا  “أرض الــصومال”  و“أرض بونــت”وظلــت الــسلطات يف   - ٧  تتبــادالن خطاب
أرض ”ئـيس   أكتـوبر، قـام ر    / تشرين األول  ٨ويف  . ام سول وسناج املتنازع عليه    منطقيتبشأن  

حكومــة ويف بيــان صــحفي، حــذرت .  بزيــارة إىل بلــدة الســكانود املتنــازع عليهــا “الــصومال
 تـــشرين ٩ويف . مـــن احتمـــال أن يـــشعل ذلـــك فتيـــل الـــرتاع يف املنطقـــة       “أرض بونـــت”

مـــن عـــدم التـــدخل يف  “أرض الـــصومال”بتحـــذير  “أرض بونـــت”نـــوفمرب، قامـــت /الثـــاين
 بتأجيج االضطرابات العامـة والتـسبب يف تـشريد النـاس            حكومتهاالرتاعات العشائرية واهتمت    

  . يف مقاطعة إيريغافو يف منطقة سناج
ــشرين األول٢٦ويف   - ٨ ــة يف    / ت ــة الوطني ــر التخطــيط والتنمي ــوبر، عــرض وزي أرض ”أكت

واخلطـة هتـدف   . ٢٠١٦ إىل ٢٠١٢مشروعا خلطة التنمية الوطنيـة للفتـرة مـن عـام         “الصومال
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نمية القدرات البشرية، وحتقيق التقـدم التكنولـوجي، واإلدارة املتـسمة           إىل إجياد فرص عمل، وت    
ويف غــضون ذلــك، . بالفعاليــة والكفــاءة، وزيــادة القــدرة التنافــسية، ورفــع مــستويات الــدخل  

ــسان    ــة املقــرر إجراؤهــا يف ني ــات البلدي ــل /واســتباقا لالنتخاب ــواب  ٢٠١٢أبري ــق جملــس ن ، واف
ــة    أ/ تــشرين األول٢٥ يف “أرض الــصومال” ــانون خيفــض ســن األهلي كتــوبر علــى مــشروع ق

واعُتمــد مــشروع القــانون مــن قبــل  .  عامــا٢٥ إىل ٣٥مــن يف االنتخابــات البلديــة للتــصويت 
ــشيوخ يف   ــس الـ ــاين ٢٢جملـ ــشرين الثـ ــيس     / تـ ــة رئـ ــر موافقـ ــو اآلن ينتظـ ــوفمرب، وهـ أرض ”نـ

  . “الصومال
  

  دعم العملية السياسية  -ألف   
يه احلميــدة لــدعم املؤســسات االحتاديــة االنتقاليــة يف  بــذل مــساع ممثلــي اخلــاصواصــل  - ٩

ويف هذا الـصدد، عمـل مـع صـوماليني داخـل البلـد              . تنفيذ خارطة الطريق دعما لعملية السالم     
وخارجــه، مبــا يف ذلــك أفــراد مــن صــوماليي املهجــر املقــيمني يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة    

 مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي للـصومال           ويف نفس الوقت، عمـل    . وكندا والدامنرك وإيطاليا  
 احلكومـات اإلقليميـة، وال سـيما      احلكومـات   مع احلكومة االحتادية االنتقاليـة للتـصدي لظهـور          

  . املوجودة جنوب وسط الصومال
 احلميـدة بزيـارات منتظمـة إىل الـصومال والبلـدان            ه يف إطـار مـساعي     قام ممثلي اخلاص  و  - ١٠

، دعوت، علـى هـامش اجلمعيـة العامـة، إىل عقـد قمـة مـصغرة                 سبتمرب/ أيلول ٢٣ويف  . اجملاورة
ومـن  . بشأن الصومال حلشد الدعم الدويل وتعبئة املوارد للحكومة االحتاديـة االنتقاليـة وللبعثـة             

مجلة ما قام به املشاركون حث القادة الـصوماليني علـى تنفيـذ خارطـة الطريـق بـشكل كامـل،            
قديــشو، وكــذلك اعتــزام إيطاليــا واململكــة املتحــدة يف متركيــا والترحيــب بإعــادة فــتح ســفارة 

   .عيدا فتح سفارتيهما هناك ُت أنلربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
وأرحب بالعمل الدؤوب الذي يقوم به فريق االتصال الدويل بـشأن الـصومال، الـذي                 - ١١

ل األطـراف   سبتمرب، مبشاركة كـ   / أيلول ٣٠ و   ٢٩ يومي    يف كوبنهاغن  عقد اجتماعه العشرين  
 تنفيــذ خارطــة الطريــق يف الوقــت ضــرورةووافــق املنتــدى علــى . املوقعــة علــى خارطــة الطريــق
ــسية، وإجــراء      الاملناســب، وخباصــة صــياغة    ــة تأسي ــل مجعي ــن قب ــراره م ــاده، وإق دســتور واعتم

  . يف الوقت املناسبيةفترة االنتقالالاإلصالحات الربملانية بغرض إهناء 
  

  إلهناء الفترة االنتقاليةق ريتنفيذ خارطة الط  -باء   
أن أقـدم معلومـات مـستوفاة عمـا         ) ١٠١١ (٢٠١٠ جملـس األمـن يف قـراره         طلب إيلَّ   - ١٢

وممـا يؤسـف لـه أن عـددا         . حترزه املؤسسات االحتادية االنتقالية مـن تقـدم إزاء خارطـة الطريـق            
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 يف خارطـة  املتوختـان تثـال   االماتـ لـم جتتمـع بعـد آلي     ف. من املواعيد النهائية املتفق عليها مل حيتـرم       
غـري أن   . املبـادرة الـسياسية اإلقليميـة والفريـق الـدويل املعـين بالتنـسيق والرصـد               ومهـا    -الطريق  

جلنة تقنية تضم ممثلني عن املؤسـسات االحتاديـة االنتقاليـة واملنـاطق، واجملتمـع الـدويل اجتمعـت                   
 معنيـة بوضـع   (جلـان فرعيـة     مرتني واتفقت على أن جيري رصد التقـدم احملـرز مـن خـالل أربـع                 

) الصيغة النهائية ملشروع الدستور؛ واالتصال واملصاحلة؛ واإلصـالح الربملـاين؛ واحلكـم الرشـيد      
نــوفمرب، / تــشرين الثــاين٢٤ويف .  اللجنــة األمنيــة املــشتركة مــسؤولية األمــن علــى حــني تتــوىل 

  . قنية تقييمهأعدت احلكومة االحتادية االنتقالية تقريرا مرحليا ستتوىل اللجنة الت
فتــرة الإهنــاء الراميــة إىل وفيمــا يلــي التقــدم احملــرز إزاء املهــام األربــع ذات األولويــة         - ١٣

  ):نظر التذييلا (٢٠١٢أغسطس / آب٢٠ قبل يةاالنتقال
  

  األمن    
 مدتــه يومــان يف مقديــشو يف جيــد التنظــيمعقــدت اللجنــة األمنيــة املــشتركة اجتماعــا    - ١٤

ــومي  ــشرين األ٢٨ و ٢٧يـ ــن      /ول تـ ــثلني مـ ــشمل ممـ ــل ليـ ــاق التمثيـ ــه نطـ ــسع فيـ ــوبر، اتـ أكتـ
وترأس االجتمـاع ممثلـي اخلـاص ورئـيس         .  وأهل السنة واجلماعة   “غاملادو” و “بونت أرض”

ووافقـت احلكومـة علـى احلاجـة إىل تقاسـم املـوارد بـشكل               . وزراء احلكومة االحتادية االنتقالية   
طـة الوطنيـة لتحقيـق األمـن واالسـتقرار          ووافـق علـى مـشروع اخل      . عادل يف قطاع األمن برمتـه     

  .أكتوبر، وأحيل املشروع إىل الربملان بغية اعتماده/ تشرين األول٢٦جملس الوزراء يف 
  

  الدستور    
حرز بعـض التقـدم يف إنـشاء اهليئـات التقنيـة الالزمـة لوضـع الـصيغة النهائيـة لدسـتور                      أُ  - ١٥

ومـن بـني هـذه      .  املوضـوعية الرئيـسية    جديد للـصومال، وإن كـان ال يـزال يـتعني حـل املـسائل              
ــة    ــة(املــسائل حــدود البلــد، ودور الــشريعة، وطبيعــة الدول ــة أم وحدوي ، ونظــام احلكــم )احتادي

وفيما يتعلق بعمليـة صـياغة الدسـتور، عّينـت احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة               ). رئاسي أم برملاين  (
تعاون مــع اللجنــة االحتاديــة ســبتمرب، ســت/ أيلــول٢٣جلنــة خــرباء تتكــون مــن تــسعة أعــضاء يف  

ويف . املـــستقلة للدســـتور القائمـــة لوضـــع الـــصيغة النهائيـــة للدســـتور وإجـــراء مـــشاورة عامـــة  
نوفمرب، عينت احلكومة االحتادية االنتقاليـة جلنـة مـشتركة للتحـضري العتمـاد              /تشرين الثاين  ٢٠

ويف غـضون   . ايل االنتقـ  مشروع الدستور وإلعداد توصيات من أجل إصالح الربملـان االحتـادي          
يف غـاروي يف الفتـرة مـن     ُعقـد   ذلك، بدأت أعمـال حتـضريية ملـؤمتر دسـتوري تـشاوري وطـين               

  . ديسمرب، ملعاجلة املسائل اخلالفية/ كانون األول١٨ إىل ١٥
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ــة         - ١٦ ــوزراء يف احلكوم ــات، أســند جملــس ال ــال التحــضريية لالنتخاب ــق باألعم ــا يتعل وفيم
نوفمرب للجنة تابعة للمجلس مهمة إجناز ما يلـي حبلـول   /ن الثاين تشري١٧االحتادية االنتقالية يف    

 تـسمية  إنشاء جلنة انتخابية مـستقلة و      بشأن مشروع قانون    )أ(: ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٥
 وعلـى  عملية إجـراء االنتخابـات علـى صـعيد املقاطعـات     ل منظمة قواعد )ب( و ؛أعضاء اللجنة 

  . لقوانني املتصلة بتشكيل األحزاب السياسية وتسجيلها ا)ج( و ؛الصعيدين اإلقليمي والوطين
  

  التواصل السياسي واملصاحلة    
اخلطــوات اهلامــة لتعزيــز عالقاهتــا مــع  عــدداً مــن اختــذت احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة    - ١٧

نـوفمرب، عقـد    / تـشرين الثـاين    ٢٨ إىل   ٢٦ويف الفتـرة مـن      .  املـدين  واجملتمع اإلقليمية   احلكومات
ــصيغة   ٦٠لمجتمــع املــدين يف مقديــشو، حبــضور  اجتمــاع ل ــارهم وفقــا ل  مــشاركا جــرى اختي

 حصص للعشائر األربـع الرئيـسية ونـصف حـصة لعـشائر             ٤(لتقاسم السلطة بني العشائر      ٤,٥
 عن كـل مـن احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة والربملـان االحتـادي االنتقـايل         ثلني، وستة مم  )األقليات

ووافقت منظمات اجملتمع املدين على إقـرار تنفيـذ   .  السنة واجلماعة  اإلقليمية وأهل  واحلكومات
  .خارطة الطريق وعلى أنه يتعني عليها القيام بدور من حيث املبدأ يف تنفيذه

  
  احلكم الرشيد    

أفادت احلكومة االحتادية االنتقالية بأن اللجنة املختـارة املعنيـة مبكافحـة الفـساد التابعـة                  - ١٨
. نـوفمرب / تـشرين الثـاين  ١٧الفـساد يف    يف  ت بإعادة إنـشاء مكتـب التحقيـق         جمللس وزرائه أوص  

نـوفمرب، اجتمعـت اللجنـة الفرعيـة املعنيـة باحلوكمـة يف وزارة املاليـة يف        / تـشرين الثـاين  ٣٠ويف 
احلكومة االحتادية االنتقالية لالسـتماع إىل إحاطـة مـن الـوزارة املعنيـة بـاإليرادات واملقبوضـات                  

  . حتسني املساءلة والشفافيةالرامية إىل ت اخليارات والتدابري والنفقات، وناقش
  

  اجلزاءات احملددة اهلدف  -جيم   
 ٧٥١ بـــالقرارينســـبتمرب، تلقـــت جلنـــة جملـــس األمـــن املنـــشأة عمـــال   / أيلـــول١٣يف   - ١٩

إحاطة مـن منـسق فريـق الرصـد املعـين           بشأن الصومال وإريتريا    ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧و  ) ١٩٩٢(
ــا ــالفقرة    بالــصومال وإريتري ــامج عمــل الفريــق املكلــف عمــال ب  اجمللــس مــن قــرار ٦ بــشأن برن

٢٠١١ (٢٠٠٢ .(  
نــوفمرب، تلقـــت اللجنـــة إحاطــة مـــن مكتــب تنـــسيق الـــشؤون    / تــشرين الثـــاين ٩ويف   - ٢٠

 مـن قـرار     ٥اإلنسانية بشأن التقرير األول ملنـسق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ، عمـال بـالفقرة                  
وقـدم رئـيس اللجنـة التقريـر الـذي يقـدم            . )S/2011/694ظـر   ان ()٢٠١١ (١٩٧٢جملس األمن   
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 يف اجمللــــس، إىل )٢٠٠٨ (١٨٤٤مــــن القــــرار ) ز (١١ يومــــا، عمــــال بــــالفقرة ١٢٠كــــل 
  .٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ١٦
  

 الوضع األمين  - ثالثا  
مكاسـب مـستمرة ضـد        والقـوات املتحالفـة معهـا      االنتقاليـة االحتاديـة    احلكومة   حققت  - ٢١

إىل الوضـع غـري مـستقر       مـا زال     خـسائر فادحـة يف األرواح و       وإن كانت لقـاء   الشباب،  حركة  
نوفمرب،كانـت احلكومـة االنتقاليـة وبعثـة االحتـاد          /تـشرين الثـاين    شـهر    أوائـل  وحبلـول    .أبعد حد 

إن مل يكـن فيهـا مجيعهـا،        الـستة عـشر      مقديشو   ُجلّ مناطق يف   تتواجدان   األفريقي يف الصومال  
رغم أن   وبـ  .مفتقـرة إىل األمـن    العديد من املنـاطق      قليل الكثافة مما بقي معه    ا  انتشارمهوإن كان   

  اإلرهابيـة اهجماهتـ ن فإيف مقديشو، لقواهتا املقاتلة  قليل  بتواجد علين    تحركة الشباب احتفظ  
أكتـوبر باسـتخدام    / تـشرين األول   ٤الـذي مت يـوم       ها ذلك اهلجوم  ، مبا في  ةيوميتكاد تكون   اليت  

 ، شخـصا  ١٧٠قتـل أكثـر مـن       وأسـفر عـن      ة سـيار   حممـول علـى    دوي الـصنع  جهاز انفجاري ي  
  .خطرلل معرضةمجيع مناطق مقديشو وجعل  حتسينات تكنولوجيةحدوث  والذي أظهر

وقــف يف أخفقــت  االنتقاليــة احلكومــة الــيت وضــعتها “ األمنيــةخطــة مقديــشو”مث إن   - ٢٢
ضـد بعـضها الـبعض،    التابعـة هلـا   ة عمليات القتل املتكررة الـيت ترتكبـها بعـض العناصـر املـسلح           

عناصـر  ال بعـض    الـذي تـشكله   لتهديـد   امـن تعقيـد     اد  ز وقـد    . واملـشردين داخليـا    ،املـدنيني ضد  و
ــة ل  ــة األصــيلة التابع ــةلحكوم ــاتلي حركــة      االنتقالي ــسلحة ومق أن بعــض اجملــرمني والعناصــر امل

تزايــدت كمــا  .مجمــاهتهب عنــد القيــام  االنتقاليــةلحكومــة الــزى الرمســي ل  نيرتــدوالــشباب 
  .هتادارإ وسوء مة ملقاصد أخرىاحلكومن بتحريض حتويل املعونات دنية ضد املضطرابات الا

حتـالف هـش، بتوسـيع     االنتقالية احلكومة اليت بينها وبنياجلماعات والكيانات وقامت    - ٢٣
تـشرين   ١٥، يف أعقاب بدء العملية الكينيـة يـوم           هوس جوبا و  غيدو يت يف منطق  اوجوده نطاق

  .كتوبرأ/ألولا
 حركـة الـشباب     يف حماربـة   ،غالغودود وهريان منطقيت  ستمر أهل السنة واجلماعة يف      او  - ٢٤

  .ثيوبياإبدعم من 
 بـشأن مـسائل تتعلـق   ة دعـد متهجمـات  وعمليات قتل  “أرض بونت ”  يف تحدثوقد    - ٢٥
مي  تقـد   الفعلـي لعمـال    الختطـاف  ا حـوادث ملت  تشا و .رهاباإل والقرصنة و  إلجرامالعشائر وا ب

 الفريق الدامنركي إلزالة األلغـام    ثنني من موظفي    ااحتجاز  على   باختطافهم،التهديد  ، أو   املعونة
  .أكتوبر/ تشرين األول٢٥يف ، بيةيف غالكاسيو اجلنوكرهائن 
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ــل      - ألف   ــشار الكامــ ــق االنتــ ــو حتقيــ ــرز حنــ ــدم احملــ ــي يف  لالتقــ ــاد األفريقــ ــة االحتــ بعثــ
 هاوتعزيز الصومال

 تكثيـف   ، األمـم املتحـدة    ة مـن ِقَبـل    مودعمحتاد األفريقي يف الصومال،     واصلت بعثة اال    - ٢٦
متـشيا مـع قـرار جملـس        فـرد    ١٢ ٠٠٠ لقواهتـا، والبـالغ      بهالقوام املأذون    بلوغهود من أجل    اجل

ومـن املتوقـع    .تقريبـا فـرد   ٩ ٨٠٠ايل  الوقت احليبلغ قوام القوة يف و.)٢٠١٠( ١٩٦٤األمن  
ــشر ــويت   ن ــن جيب ــة إضــافية م ــدي يف  ىخــرأ و كتيب ــن بورون ــانون األول م ــسمرب /ك  ٢٠١١دي
 سـيبلغ   ذاوهب . إىل جانب املعدات اململوكة للوحدات     ، على التوايل  ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين و
 مـن   ١٤مت نـشر    فقـد   باإلضـافة إىل ذلـك،      و. تقريبـا فـرد    ١١ ٥٠٠ قوام اإلمجايل لقوة البعثـة    ال

 تـــشرين ٤يف  شرق أفريقيـــا لـــالحتياطيـــةآلليـــة تنـــسيق الوحـــدات االتـــابعني ضـــباط األركـــان 
  .بعثةمقر التعزيز بغية  ٢٠١١ أكتوبر/األول
الـدعم  تقـدمي   مكتب األمم املتحـدة لـدعم بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال       واصلو  - ٢٧

 حتــسني  ســتمر يف او .)٢٠١١ (٢٠١٠اللوجــسيت وفقــا ملــا أذن بــه جملــس األمــن يف القــرار       
حيـث قـام    لبعثة،  الطيب ل واصل دعمه   كما  ،   بالبعثة  املعلومات شبكات االتصاالت وتكنولوجيا  

ه موعـ ا جممـن مقديـشو ملـ    إىل الـوطن  عـادة اإلو، نقـل اللإلجالء الطيب، و رحلة جوية    ٥٨ بتنفيذ
 .٢٠١١نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   ٣٠ إىلأغـسطس  /آب ١٦مـن  يف الفترة   بعثة  الأفراد  من   ١٦٣
ملــساعدة يف  يف تقــدمي ااألمــم املتحــدة/فريقــيألد االحتــال  التــابع فريــق دعــم املعلومــاتســتمروا

مكتـب األمـم    قـام   باإلضـافة إىل ذلـك،       و .لبعثـة العامـة ل   صورةالـ إبـراز   تشكيل بيئة املعلومات و   
، وإنـشاء  األساسـية واخلـدمات  اللـوازم  بتطـوير   املتحدة لدعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال

 نوعيــة إضـافة إىل حتـسني  حتـسني العمليـات   ، ممـا ســاعد علـى   حـصص اإلعاشـة  سلـسلة لتوريـد   
  .حياة أفراد البعثة

التخطـيط والبنـاء لتـوفري      جتري عمليـات    ع بعثة االحتاد األفريقي يف مقديشو،       وسُّمع تَ و  - ٢٨
كانــت   ســواًء،بنــاء مرافــق دائمــة تقــدم يفإحــراز  يتواصــل و.مرافــق يف مشــال شــرق مقديــشو

لوجــستية القاعــدة احملطــة اجلويــة، والت كــل مــن قــد بــدأو .مــصنوعة حمليــا والتجهيــز أة مــسبق
 األوىلاملرحلـة    ومـن املقـرر أن تكتمـل       . بالفعـل  اآلنعملـها   قاعـدة اجلامعـة     بمامية، واملطـبخ    األ
مرافــق الــدعم األويل لكتيبــة جيبــويت  وجيــري تــشييد .٢٠١٢املقــر الــدائم يف أوائــل عــام بىن ملــ

مكتب األمم املتحدة لـدعم بعثـة    قام ،وة على ذلكعالو .نشرهااحملددة للتلبية املواعيد  الوافدة
 القـوات  نشربعثة يف توفري التدريب قبل الاالحتاد األفريقي وبدعم  االحتاد األفريقي يف الصومال

  .إجراء عمليات التفتيش التقين للمعدات اململوكة للوحداتيف  و،يف بوروندي وجيبويت
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حتديـد أولويـات    حتاد األفريقي يف الصومالمكتب األمم املتحدة لدعم بعثة اال واصلو  - ٢٩
وقـد مت    .)٢٠٠٩ (١٨٦٣ متـشيا مـع قـرار جملـس األمـن            م لتحـسني قـدراهت    أفراد البعثة تدريب  

 ذات الـصلة    ةختلفـ امل الـربامج    علـى  نيمـوظف  ٢ ٥٠٥ علـى جمموعـه   يزيـد   حىت اآلن تدريب ما     
  .فظ السالمحب

شـعبة عمليـات دعـم الـسالم         بـدعم قـي    مكتب األمم املتحدة لـدى االحتـاد األفري        وقام  - ٣٠
نـشر بعثـة االحتـاد األفريقـي يف         ل يـة يومالتخطـيط   الدارة و  اإل عمليـات يف   التابعة لالحتاد األفريقي  

املتعلقـة    آنيَّـة لألوضـاع  تقـديرات فريقـي مـن احلـصول علـى     ألمتكـني االحتـاد ا  بغيـة    و .الصومال
يف  دعـم الـسالم    مركـز عمليـات  لتـشغي ساعدة يف باملـ  املكتـب  وخمططـ يقـوم  بعثـة،  العمليـات  ب

  .أديس أبابا
واصل األمم املتحدة العمل بشكل وثيق مع االحتاد األفريقـي يف التخطـيط للمرحلـة               ُتو  - ٣١

 يف مقديــشو وجنــوب اســُتحدثت اجلديــدة الــيت وقــائعلبعثــة، مــع أخــذ الاالتاليــة مــن عمليــات 
ــار   ــصومال بعــني االعتب ــد شــارك  .ال ــام    وق ــل األمــني الع ــدعملوكي ــداين، وممثلــ ل  اخلــاص ي املي

جتمـاع الـوزاري للبلـدان    اليف ا مكتب األمم املتحدة لدى االحتـاد األفريقـي    ورئيس،للصومال
ثيوبيـا   إ  وهـي  ،بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال والـدول املعنيـة األخـرى              يف  املسامهة بقـوات    

تـشرين   ١٤ يف   ،بـا يف أديـس أبا   والـذي عقـد     بوروندي وجيبويت والصومال وكينيـا،      ووأوغندا  
وضـع  بغـرض  اتفق املشاركون على مواصلة أنشطة التخطـيط املـشترك    و .٢٠١١نوفمرب  /الثاين

ــصومال      ــة يف ال ــات العــسكرية اجلاري ــع العملي ــربط مجي ــارات ل ــسق   خي ــا يف إطــار جهــد من مع
خــارج العاصــمة،  االنتقاليــةبــسط ســلطة احلكومــة  لتقــوم بضــد حركــة الــشباب و ومتماســك 

 األمـم املتحـدة مـع     خمططـو يف هذا السياق، عمـل  و.لتنفيذ الفعال خلارطة الطريق   ل ّحيز بإجيادو
وضــع علــى والبلــدان املــسامهة بقــوات يف الــصومال  وبعثــة االحتــاد األفريقــي ،فريقــيألاالحتــاد ا

أساســـا املـــشروع شكل يـــ حبيـــثبعثـــة يف املـــستقبل المـــشروع مفهـــوم اســـتراتيجي لعمليـــات 
  .، مبا يف ذلك إعادة النظر يف مفهوم العملياتلتفصيلياوالُشَرطي للتخطيط العسكري 

ــد متو  - ٣٢ ــسائل  ق ــذه امل ــر يف ه ــانون األول ٢  يف النظ ــاء   /ك ــات رؤس ــسمرب يف اجتماع دي
ــابع ل مبجلــس الــسالم واألمــن ويف الــصومال بعثــة االحتــاد األفريقــي  بأركــان الــدفاع  الحتــاد الت

علـى حنـو إجيـايب يف    نظـر  تكينيـا أن  فيه من طلب يبيانا جملس السالم واألمن    اعتمد  و. األفريقي
املـشتركة بـني    عمليـة   الثيوبيـا دعـم     إ دمج قواهتا يف بعثة االحتاد األفريقـي، ورحـب بقـرار             مسألة

،  مفوضـية االحتـاد األفريقـي      منطلب جملس السالم واألمن      و . وكينيا االنتقاليةحلكومة  وابعثة  ال
يف صــيغته  يف وضــع املفهــوم االســتراتيجي إلســراعا ،األمــم املتحــدة والــشركاء اآلخــرينومــن 

الـسالم واألمـن   جملـس  طلـب  فقـد   ،عالوة علـى ذلـك   . يف وقت مبكرالنهائية بغرض النظر فيه  
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ــن امل ــة    م ــز والي ــدمي توصــيات لتعزي ــة واالفوضــية تق ــها بعث ــوب  إلذن بتقويت ــى النحــو املطل . عل
 وقــام .مايــة الــسفنحل ونــشر مفــارز بتــدريبلبعثــة لأذن يــأن قــرر جملــس الــسالم واألمــن  كمــا
الـدعم الـذي تقدمـه    جمموعـة تـدابري   توسـيع   على  لألمم املتحدة   التابع  ث جملس األمن    حبلس  اجمل

مبــا يف ذلــك تــوفري   االســتراتيجي، ة يف املفهــوماملبينــحتياجــات الابي تفــحبيــث األمــم املتحــدة 
لبـدالت  ا دبعثـة، وسـدا   لامايـة سـفن     حل ونـشر مفـارز      ،اتهعفامـض عناصـر    القـوة و    متكني عناصر

 ونشر وحـدات الـشرطة املـشكلة، فـضال عـن            ،لقوات واملعدات اململوكة للوحدات   املستحقة ل 
األنـصبة املقـررة لألمـم    مـن  وذلـك  الـصومال،  بعثة االحتاد األفريقـي يف  يف    الكينية قواتالدمج  
 دابريبإنفـاذ تـ    قـرار    العتمـاد دعوته إىل جملس األمن     جمدداً  م واألمن   ال جملس الس  أكدو .املتحدة
 منطقـة  فـرض وبرعاوي، فضال عن كا ري، وميريحرر د و ،ل إىل موانئ كيسمايو   دخو ال ملراقبة
النظــر يف اختــاذ علــى جملــس األمــن بتــشجيع م واألمــن الجملــس الــس كمــا قــام .ظــر الطــريانحل

ــك     ــا يف ذل ــة املنحــى، مب ــة وعملي ــورا ب خطــوات خالق ــام ف ــة االحتــاد   الالقي ــي لبعث ــل اجلزئ تحوي
ــدة    األفريقـــي يف ا ــم املتحـ ــة لألمـ ــالم تابعـ ــة حفـــظ سـ ــشولـــصومال إىل عمليـ ــاع مقديـ  يف قطـ
احلكومـة  وفريقـي  ألقودها االحتاد اياجلهود اليت  مع استمرار توطيد السالم،   بة   ُمكلَّف وضواحيها
  .الصومالأحناء يف بقية  االنتقاليةاالحتادية 

ســداد  فقــد تــأخر .ردال تــزال بعثــة االحتــاد األفريقــي تواجــه ثغــرات خطــرية يف املــوا و  - ٣٣
تــسعة مــدة  ،اآلنحــىت  ، للــدول املــسامهة بقــوات عــن املعــدات اململوكــة للوحــدات التكــاليف

تعاين البلدان املـسامهة بقـوات مـن         و .الستئماينصندوق ا ال بسبب عدم كفاية املوارد يف       ،أشهر
ها البيئـة   تتطلبـ القـوة الـيت      ةمـضاعف عناصـر   و تمكنيال تفتقر إىل عناصر  املعدات و كبري يف   نقص  

يـد  ازاملتحتمـال   التطـور، مـع ا    ال مـستمر يف  ن الوضـع علـى أرض الواقـع         ملا كا  و .األمنية الصعبة 
يكـون  نـشر قـوات خـارج مقديـشو، فمـن الـضروري أن              باالحتاد األفريقي قريبا    بأن تقوم بعثة    

اكتـساب  التخطـيط و  القيـام بعمليـات      وميكن التنبؤ به من أجل تيـسري         مضمونا و ياالتمويل كاف 
  . بطريقة أفضلالتشغيليةات القدر
سـيؤدي   و.سـبتمرب /يلـول  أتـدريب علـى إزالـة األلغـام يف    ال البعثـة يف بـدأ مهندسـو    قد  و  - ٣٤

 حـديثا عليهـا    الـيت متـت الـسيطرة     املنـاطق   على إزالـة األلغـام مـن        بعثة  ال اتذلك إىل حتسني قدر   
 ١ ٧٢٠ مبــا يف ذلــك  متفجــرة،قطعــة ١ ٧٣٥ ريدمقامــت البعثــة بتــقــد  و.هاتأمينــوالعاصــمة ب

  .رجتلةاملتفجرة املجهزة  قطعة من األ١٥ قطعة من الذخائر غري املنفجرة و
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  تعزيز املؤسسات األمنية الصومالية  - باء  
باإلضــافة إىل التقــدم احملــرز يف وضــع الــصيغة النهائيــة ملــشروع اخلطــة الوطنيــة لتحقيــق   - ٣٥

دعمـه لبنـاء   تقـدمي  اله، واصـل اجملتمـع الـدويل     أعـ ١٥املـشار إليهـا يف الفقـرة     األمن واالستقرار
  .املؤسسات األمنية الصومالية

 
  اجليش    

يف هنايـة   قـوات األمـن الوطنيـة الـصومالية         فقـد بلـغ قـوام       استنادا إىل بيانـات الرواتـب،         - ٣٦
 اًنـد جم ٨٦٩ العـدد ويشمل هذا    . مقديشو داخل جندي   ١٠ ٣٠٠نوفمرب حوايل   /تشرين الثاين 

عـدد  بدأ   و .سبتمرب/يلولأبعثة التدريب التابعة لالحتاد األورويب يف أوغندا يف         بوا تدريبهم   كملأ
 /بعثـة يف تـشرين الثـاين   الب ضباط التـدريب الـ  و الـصف  وضـباط مـن اجلنـود   ٦٢٠إضايف مقداره 

 .أغـسطس /شهر آب  يف   ٢٠١١ هيولي/متوز و هيوني/حزيران يمت دفع رواتب شهر    وقد   .نوفمرب
الواليــات قــوم ســبتمرب للقــوات الــيت ت/أيلــولأغــسطس و/آب يمت صــرف رواتــب شــهركمــا 

 وفريوستقوم الواليـات املتحـدة بتـ       .نوفمرب/شهر تشرين الثاين   يف منتصف     رواتبها دفعباملتحدة  
حــىت  األمــن الوطنيــة الــصومالية  لقــوة جنــديا تــابعني ٧ ٠٣٤رواتــب الــالزم لدفــــــع تمويــل ال

 املتبقـي العـدد  رواتب دفع فريقي على ألاد اايطاليا واالحت وتعمل كلٌ من .٢٠١٢عام  منتصف  
  . جنديا٣ ٢٧٤  األمن الوطنية الصومالية البالغ عددهمقوةمن 
 قلــق مــصدر  املــدربنياالنتقاليــة قــوات احلكومــة إليــواء ات عــدم وجــود ثكنــويــشكل  - ٣٧

ــه ، مــستمر ــ حيــث أن ــيهم  انــضباط القــوات و عــدم ؤدي إىل ي ــسيطرة عل  .عــدم القــدرة علــى ال
ــزال ا الو ــرة ي ــل مــن االحتــاد األورويب  لتوســع يف معــسكر اجلزي ــد ، وســيوفر مــستمرا بتموي عن

  . جندي٢ ٠٠٠املأوى لـ اكتماله 
  

  شرطةال    
 يف الوقـت ساعدة دوليـة  مبـ  هابـ يتدرالـيت مت   جممـوع قـوام قـوة الـشرطة الـصومالية     يبلـغ    - ٣٨
  . فردا٥ ٣٧٠ايل احل
توســيع نطــاق بملــشمولة بــالتقرير  الفتــرة اخــالل قــوة الــشرطة الــصومالية واضــطلعت   - ٣٩

 ، وذلـك   يف مقديـشو   االنتقاليـة  التغطية ليشمل مجيع املناطق اليت استولت عليها قوات احلكومـة         
شردين  املــخيمــاتيــالء اهتمــام خــاص ملإ مــع  يف الــصومال،بــدعم مــن بعثــة االحتــاد األفريقــي 

، يف  هـا بنائ أو إعـادة     هاإصـالح د مراكـز الـشرطة هبـدف        فقُّـ َتمت  و . توزيع األغذية  نقاط و داخليا
لـــشرطة يف املنـــاطق متنقلـــة ل نقـــاط برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي مقترحـــات لَوَضـــعحـــني 

  .ستراتيجية الرئيسيةالا
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مكتـب األمـم املتحـدة      قد أكمـل    و . أشهر ٩ حىت اآلن  رواتب الشرطة  ر دفع وقد تأخ   - ٤٠
 بـدعم   يف الـصومال، حتـاد األفريقـي  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبعثة اال والسياسي للصومال   

مـايو  /ينـاير إىل أيـار    / الرواتـب عـن الفتـرة مـن كـانون الثـاين            من اليابان واالحتاد األورويب، دفـع     
ــ٢٠١٠ ــشرطة،   ٣ ٠٧٤ ـ لـ ــراد الـ ــن أفـ ــن     و مـ ــرة مـ ــن الفتـ ــب عـ ــع الرواتـ ــة دفـ ــري عمليـ جتـ
تمويــل ب لتــزامال ومت ا. الــشرطة مــن أفــراد٣ ٥٠٠ ـ لــ٢٠١٠ســبتمرب /يونيــه إىل أيلــول/حزيــران

هـود  اجلذلت  وقد بُ . ٢٠١١فرباير  /شباط إىل   ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول من  للفترة  رواتب  ال
 دورة واحـضر  مـن ضـباط الـشرطة الـصومالية الـذين        ١ ٣١٤أربعة أشهر إىل    ملدة   عالوةلدفع  

ئي برنامج األمم املتحـدة اإلمنـا      كما قام    .أكادميية الشرطة يف مقديشو   ب ٢٠١١يف عام   تنشيطية  
خـوذات  وزرقـاء   أزيـاء رمسيـة     ومكتب األمم املتحدة السياسي للصومال بتسهيل عملية توزيـع          

  . املوظفني املدربنيإىلين لليدقيود و
 ماليـني دوالر لـدعم اجلهـود        ٣ بتقـدمي  “أرض بونـت  ”م صندوق بنـاء الـسالم يف        اقو  - ٤١

عية عـن طريـق املـساعدة يف إعـادة          معاجلة التوترات اجملتم  إىل  لشرطة و التأهيل املهين ل  الرامية إىل   
خــالل الفتــرة ،  برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائيكمــا قــام. دائمــة للمــشردين داخليــاالتــوطني ال

وساعدت مفوضـية     امرأة، ٢٠ من ضباط الشرطة، مبن فيهم       ٦٠٠تدريب  باملشمولة بالتقرير،   
اخليا مع الـسلطات احملليـة    للمشردين ددائمال يف عملية التوطنياألمم املتحدة لشؤون الالجئني   

  .“أرض بونت”يف  ،يوسألراضي يف غالكال سند ملكية ٣٧٨بتوفري 
  

  األلغاممكافحة 
 ٥٩ خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير إىل           االنتقاليـة االحتادية  ت شرطة احلكومة    ستجابا  - ٤٢
 مــن ١١ مــن الــذخائر غــري املنفجــرة وقطعــة  ٢٥٦باســتعادة ،  املتفجــراتبأخطــارتعلــق  تنــداء
قــدرة احلكومــة  توضــح م ات القــدريف ةتدرجييــال زيــادة الههــذ و.ةرجتلــامل ةتفجــرامل ةجهــزاأل

 يف الـصومال القيـام      بعثـة االحتـاد األفريقـي     فيهـا    طيعتتـس ناطق ال   م على االستجابة يف     االنتقالية
  . السالمة واألمن للشعب الصومايل يف جمال، مع توفري خدمة واضحةبذلك

 
  ياتإلصالحالعدالة وا

يف القـــضاة واملـــدعني العـــامني مـــن  ١٠٤  كـــان هنـــاكنـــوفمرب/تـــشرين الثـــاين ٣٠ يف  - ٤٣
يدعمها برنـامج     مسجلني يف دورات تدريبية    “أرض بونت ”و  “ أرض الصومال ” ومقديشو  

 .ايــسج مقديــشو وغــاروي وهرات يف جامعــاحلقــوق كليــات انفــذهتاألمــم املتحــدة اإلمنــائي و
 ومقــدم عـاجل وقــد . ٢٠١١ديـسمرب  /كـانون األول لتدريبيــة يف وسـيتم االنتـهاء مــن الـدورات ا   

اإلمنـــائي أكثـــر مـــن  األمـــم املتحـــدة  برنـــامجني مـــنمودع املـــون القانونيـــة الـــصوماليةاملـــساعد
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 مركـزا   ٢٧واصـل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي دعـم             يكمـا    .٢٠١١ يف عام    قضية ٥ ٠٠٠
مـن خـالل نقابـات      تلك املراكز   عمل  ت ، حيث للتقدمي املساعدة القانونية يف مجيع أحناء الصوما      

  . واملنظمات غري احلكومية احملليةاتامعباجلاحملامني وكليات احلقوق 
  

   نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    
شتركة بـني الـوزارات ملعاجلـة       م ية مؤقتة  جلنة تنسيق  االنتقاليةاالحتادية  أنشأت احلكومة     - ٤٤

 كـل   وقـد أعـرب   . امليليشيات املـسلحة األخـرى والـشباب      أعضاء  وني  احملارب مسألة فك ارتباط  
بعثـة  و ،تنميـة ال واهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة ب    ،مكتب األمم املتحدة السياسي للـصومال من 

أعــضاء الفريــق العامــل املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بــرتع   واالحتــاد األفريقــي يف الــصومال، 
 . لتقـدمي الـدعم الـتقين للجنـة        م عـن اسـتعداده    ،يف الصومال السالح والتسريح وإعادة اإلدماج     

 يف ونزالـ يال ، حماربـا  ٦٠، وعـددهم  الـسابق  يف تقريـري   مني السابقني املشار إلـيه    احملارب لكنو
أن عــددهم  بـ التقـارير أفــادت قديـشو، و مبمـارينو  يف  االنتقاليـة لحكومــة التـابع ل موقـع التجميـع   

 أي تقــدم يف مل ُيحــرز و،يف موقـع مــارينو غــري واضــح  هــذه اجملموعــةوضــع وال يــزال . زاد قـد 
  .معاجلة الوضع على أرض الواقع

  
  القرصنة  -جيم   

 املقــدم عمــال )S/2011/662 (٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢٥منــذ تقريــري املــؤرخ   - ٤٥
 سـفينة،   ١٤ إىل   ١٥ اخنفـض عـدد الـسفن احملتجـزة مـن            ،)٢٠١٠ (١٩٥٠بقرار جملس األمن    

.  رهينة، وفقًـا للمنظمـة البحريـة الدوليـة    ٢٩٠ إىل ٣١٦موع الرهائن من  اخنفض جم على حني   
العاشـر لفريـق االتـصال املعـين مبكافحـة          العـام   نوفمرب، عقـب االجتمـاع      / تشرين الثاين  ١٧ويف  

 الـيت تيـسر     “عملية كمباال ” ، دعمه لـ  أكد الفريق، فيما أكد   القرصنة قبالة سواحل الصومال،     
مالية، وأشـار إىل دعـوة األمـم املتحـدة للنظـر يف عقـد االجتماعـات                 احلوار بني السلطات الصو   
  .الصومال، وذلك لتعزيز التنسيق يف امليدانداخل أو أفرقته العاملة /املقبلة لفريق االتصال و

ــة           - ٤٦ ــة اجلنائي ــاع العدال ــرامج مكافحــة القرصــنة يف قط ــذ ب ــم املتحــدة تنفي وتواصــل األم
وسـينتهي  . “أرض بونـت   ”وسط الـصومال و   جنوب  مية  ، وكذلك احلمالت اإلعال   الصومايل

املخـدرات واجلرميـة    القرصـنة الـذي يقـوم بـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين ب                مكافحـة   يف  عمل  ال
االنــسحاب مــن ب “أرض الــصومال”قــرار ، بعــد ٢٠١٢ يف أوائــل عــام “أرض الــصومال” يف

قراصـنة مـن    عـن   ري املـربر    غـ اإلفـراج   اتفاق يقضي بقبول القراصنة املـدانني مـن سيـشيل، وبعـد             
  .سجن هرجيسا
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ــا خيــص           - ٤٧ ــيما يف م ــا، وال س ــصومال ومياهه ــة لل ــوارد الطبيعي ــإدارة امل ــق ب ــا يتعل ويف م
 ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢٥القرصــنة، مل حتــدث تطــورات مهمــة منــذ تقريــري املــؤرخ  

)S/2011/661( قالطريخارطة ، على الرغم من أن هذه املسألة أعطيت أولوية يف.  
  

  والتنمية وحقوق اإلنساناإلنعاش الشؤون اإلنسانية وأوضاع   - رابعا  
  اإلنسانيةاألوضاع   -ألف   

سـبتمرب، وانتـشرت اجملاعـة      /اإلنسانية يف التردي خالل شهر أيلـول      األوضاع  استمرت    - ٤٨
باكول وشبيلي السفلى، وأجزاء مـن      جنويب  فباإلضافة إىل   . الصومالجنويب  إىل مناطق جديدة    

مقديـشو  يف  ي و ـا يف ممـر أفغويـ     ليـ ، واملناطق اليت تؤوي املـشردين داخ      )الوسطى(يلي دكسي   شب
علنـت اجملاعـة يف منطقـة بـاي         أُو،  ٢٠١١أغـسطس   /يوليـه وآب  /حيث بـدأت اجملاعـة بـني متـوز        

 ٧٥٠ ٠٠٠ويعيش يف املناطق املتـأثرة باجملاعـة عـدد يقـدر بــ              . سبتمرب/بأكملها يف أوائل أيلول   
  .ون خلطر املوتشخص، وهم معرض

وخرجت ثالث من املنـاطق الـست       االجتاه  أكتوبر تغري هذا    /واعتبارا من تشرين األول     - ٤٩
نـوفمرب، ولكنـها    /هي باي، وباكول وشبيلي السفلى من اجملاعة يف منتصف شهر تشرين الثـاين            

نـاطق  اإلنـسانية يف امل   زيـادة املـساعدة     وكان ذلـك بـسبب      . ال تزال يف مستويات ما قبل اجملاعة      
وال ميكـن أن تــدوم هــذه التحـسنات إال باســتمرار تقــدمي   .  الــصومالالـيت تعــاين األزمـة جنــويب  

وتــستمر اجملاعــة يف أجــزاء مــن شــبيلي الوســطى وبــني  . املــستوى احلــايل مــن املــساعدة الطارئــة
وال يـزال عـدد يقـدر بأربعـة ماليـني صـومايل       . ي ومقديـشو ـالسكان املشردين داخليا يف أفغويـ   

 ٢٥٠ ٠٠٠علــى مــستوى البلــد، وال يــزال  حــادة يف الغــذاء وأســباب املعيــشة   أزمــة يعيــشون
  .شخص عرضة خلطر املوت

، اســـتطاعت املنظمـــات  املـــساعداتورغـــم العقبـــات الـــيت تعتـــرض إمكانيـــة وصـــول  - ٥٠
ولكـن يف كـثري مـن أجـزاء البلـد ال يـسمح             . اإلنسانية أن تضاعف نشاطاهتا منذ إعـالن اجملاعـة        

علمـا بـأن    إىل السكان الذين يعيـشون األزمـة إال بعـد مفاوضـات مطولـة،               دات  بوصول املساع 
  .قطاعات إنسانية أو مقاطعات حمددةمقصور على ذلك 
ــشباب ســت وكــاالت تابعــة لألمــم     / تــشرين الثــاين ٢٨ويف   - ٥١ ــوفمرب منعــت حركــة ال ن

 واحتلـت  منظمات غري حكومية من العمل يف األراضي الواقعـة حتـت سـيطرهتا،             ١٠ املتحدة و 
جممَّعــات املــساعدة اإلنــسانية يف حــدور وواجــد مبنطقــة بــاكول، ويف بايــدوا مبنطقــة بــاي، ويف 

واحُتجِــز مخــسة مــن مــوظفي . كــا مبنطقــة شــبيلي الــسفلىريبيليــت ويــن مبنطقــة هــريان، ويف م
املــساعدة اإلنــسانية لفتــرة امتــدت يــومني قبــل أن يطلــق ســراحهم ســاملني، كمــا ُنهبــت عــدة     
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ــسانية جممعــات لل ــرار حركــة     . مــساعدة اإلن ــة، فق ــاء بعــض املنظمــات غــري احلكومي ورغــم بق
ماليـني   ٣ الـصومال، حيـث ال يـزال      يهدد التحسن اهلـش للحالـة اإلنـسانية يف جنـويب            الشباب

  .شخص يعيشون حتت وطأة األزمة اإلنسانية
ــة موســم األمطــار يف الفتــرة مــا بــني تــشرين األول     - ٥٢ انون أكتــوبر وكــ/وقــد أثــرت بداي

على السكان الذين يعيشون حتت وطأة األزمة، إذ جنـم عنـها زيـادة              تأثريا سلبيا   ديسمرب  /األول
ومــرض املالريــا، وهــي أمــراض قــد تكــون قاتلــة بالنــسبة   باملــاء يف األمــراض التنفــسية املنقولــة 

ــة    ــذين يعــانون مــن ســوء التغذي ــزراعالنــشطة األاألمطــار حفــزت وقــد . للــسكان ال ــويبي  ة جن
ــصومال ــاج الزراعــي منخفــضا يف موســم     ال ــع أن يكــون اإلنت ــة يف صاد احلــ؛ ولكــن يتوق منطق

ينـاير، نظـرا هلجـرة أعـداد كـبرية مـن الـسكان مـن املنـاطق املتـضررة يف                     /يف كانون الثـاين    الدير
  .األشهر األخرية

أكتـوبر  /يف تـشرين األول ارتفاعا هائال وقد عادت نسبة التشرد الداخلي إىل االرتفاع          - ٥٣
ــشو وأجــزاء  اســتؤنف ا عنــدم ــال يف مقدي  الــصومال، وذلــك بعــد اخنفاضــها يف   جنــويبيف القت
واخنفـضت نـسبة التـشرد اخلـارجي مقارنـة مـع الربـع الثالـث مـن العـام، حيـث                      . سبتمرب/أيلول

 صومايل فقط يبحثون عن مأوى هلم يف البلدان اجملاورة يف الفترة مـا بـني   ٦٧ ٠٠٠كان هناك   
ويعزى ذلك إىل القتال املندلع يف املناطق املتامخـة لكينيـا،           . نوفمرب/ثاينسبتمرب وتشرين ال  /أيلول

  .مما جعل عبور الالجئني للحدود أمرا أقرب إىل احملال
معـدل الزيـادة مل يبـق علـى         إن كـان    وال يزال التمويل اإلنـساين للـصومال يف ازديـاد و            - ٥٤
من أجـل الـصومال     املوحَّد  اء  وحصلت مبادرة الند  . أغسطس/يوليه وآب /كان عليه يف متوز    ما

، فقـــد تلقـــت أكثـــر مـــن ٢٠١١يف عـــام أكثـــر النـــداءات مشـــوال مـــن حيـــث التمويـــل  علـــى 
وقـــد اســـتجاب املتربعـــون التقليـــديون . مليـــون دوالر مـــن أصـــل بليـــون دوالر طلبتـــها ٨٠٠
  .بدء اجملاعةمنذ التقليديني بسخاء الحتياجات الشعب الصومايل، وال سيما  وغري

  
  اإلنسانيةاألنشطة     

شهد الربع األخري من العام زيادة كبرية يف حجم املساعدة اإلنـسانية املقدمـة يف مجيـع             - ٥٥
أكتــوبر، /ويف تــشرين األول. ا، مبــا يف ذلــك الطعــام واملــاء والتغذيــة والــصحة بــالقطاعــات تقري

وحـىت اآلن، اسـتفاد هـذا العـام          . مليـون صـومايل علـى مـساعدة غذائيـة          ٢,٦حصل أكثـر مـن      
ــيهم      ١,٢ ــن فـ ــستدام، مبـ ــاء مـ ــى مـ ــصول علـ ــن احلـ ــون شـــخص مـ  شـــخص ٥٧٥ ٠٠٠مليـ
 مليــون شــخص مؤونــة مؤقتــة مــن ١,٨يوليــه، وقُــّدم ألكثــر مــن /نــشوب األزمــة يف متــوز منــذ
ــاء ــذ متــوز       امل ــة من ــع الوصــول إىل الغالبي ــصاحل للــشرب، م ــه/ال ــوض األمــم  . يولي  وقــد زار مف

ــشؤون الالجــئني مــستوطنات املــش   املتحــدة ــسامي ل ــردين داخلال ــومي  ي ــو ومقديــشو ي ا يف دول
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ــرام        / آب٣١ و ٣٠ ــف، واحت ــال العن ــف أعم ــراف إىل وق ــع األط ــا مجي ــث دع أغــسطس، حي
  .إىل مجيع األشخاص احملتاجني دون أي عائقبوصول املساعدات القانون اإلنساين والسماح 

حيــث ومنــذ إعــالن اجملاعــة، قــام برنــامج األغذيــة العــاملي مبــضاعفة حجــم اســتجابته،     - ٥٦
يوليـه إىل أكثـر مـن    / شخص شهريا يف متوز٧٠٠ ٠٠٠من ارتفع متوسط التغطية باملساعدات  

ورغم ذلك فالرتاع وسوء البنيـة التحتيـة للطـرق    . أكتوبر/ مليون شخص يف تشرين األول ١,١
اليت ازدادت سوءا بسبب سـقوط أمطـار أغـزر مـن املعـدل، وكـذلك ازدحـام املـوانئ وانعـدام                      

يعها تعيق الوصول إىل أجزاء من البلـد وال يـزال يبلّـغ عـن ثغـرات كـبرية يف                    األمن، ال تزال مج   
  .مناطق جوبا السفلى، وشبيلي الوسطى وجنويب جلجدود

منظمـــة األمـــم املتحـــدة أكتـــوبر، متكـــن شـــركاء /ســـبتمرب وتـــشرين األول/ويف أيلـــول  - ٥٧
طفـل تقـل    ٤٥٠ ٠٠٠ طفـل مـن أصـل       ٦٥ ٠٠٠ من الوصول إىل حنـو       )اليونيسيف(للطفولة  

ــسية يف       ٥أعمــارهم عــن   ــصورة رئي ــة حــاد، وكــان ذلــك ب ــانون مــن ســوء تغذي ســنوات ويع
.  يف املائة من األطفال الذين يعانون من سوء التغذية احلـاد           ٧٥اجلنوب، حيث يعيش أكثر من      

املعرضة للخطر، واصـلت    الفئات  املزيد من سوء التغذية ومعدل الوفيات بني        يقي من   وكتدبري  
يف املتوسـط كـل شـهر، وذلـك عـن طريـق بـرامج شـاملة                 أسرة   ٥٠ ٠٠٠مها لـ   الوكاالت دع 

  .“التغذية الرطبة” أسرة يف برامج ٢٠ ٠٠٠وباإلضافة إىل ذلك أُدخلت . للتغذية التكميلية
قامـت اجلهـات الفاعلـة يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية             خالل الفترة املشمولة بـالتقرير،      و  - ٥٨

كيلـومترات مربعـة مـن األراضـي لكـي يـستخدمها الـسكان               ٤ مـن    إلزالة األلغام بتطهري أكثـر    
ــون، حيــث ُدمِّــرت   ــا يف ذلــك   ٣٨٣احمللي ــراد ولغمــان    ٧ قطعــة متفجــرة مب ألغــام مــضادة لألف

األجهــزة تلــك ولتخفيــف تــأثري .  قطعــة مــن الــذخائر غــري املنفجــرة٣٧٤ مــضادان للــدبابات و
  .سبتمرب/أيلوليف  شخص ٢٥ ٠٠٠كثر من ألرسائل توعية ُنشرت 

  
  أنشطة اإلنعاش والتنمية  -باء   

نوفمرب، قامت األمم املتحـدة والنظـراء يف احلكومـة واجملتمـع            /خالل شهر تشرين الثاين     - ٥٩
 يف إطار اسـتراتيجية األمـم املتحـدة ملـساعدة           ،٢٠١٢املشتركة للعام   األولويات  املدين بتحديد   

 مــع اجلهــات ‘“صومالأرض الــ’لـــ  اخلطــة اإلمنائيــة الوطنيــة”جــرت مناقــشة كمــا  .الــصومال
رفيــع  وذلــك يف منتــدى ، واملنظمــات غــري احلكوميــة، واألمــم املتحــدة، والبنــك الــدويل،املاحنــة

  . نوفمرب يف هرجيسا/ تشرين الثاين٢٢املستوى لتنسيق املعونة، عقد يف 
والتغذيـة وامليـاه والـصرف الـصحي        إمكانية احلصول على الرعايـة الـصحية،        وازدادت    - ٦٠
وبدأ تطبيق اجملموعـة    . ملساعدةايف إطار نواتج اخلدمة االجتماعية الستراتيجية       حفظ الصحة،   و
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وحتقــق تقــدم يف . “أرض بونــت”  و“أرض الــصومال”األساســية مــن اخلــدمات الــصحية يف  
 “أرض بونـت  ”إمدادات املياه للريـف يف      تتعلق ب شراكات بني القطاعني العام واخلاص      إدخال  

. وتأســست شــركات جديــدة للميــاه تقــوم بتــشغيل إمــدادات امليــاه       ، “أرض الــصومال” و
شــبكات امليــاه يف قــريتني،  إلصــالح نــوفمرب بــدأ اإلعــداد لعمليــات كــربى  /تــشرين الثــاين ويف

ميــاه علــى نطــاق صــغري وللمــدارس ومرافــق   أخــرى للمــدادات إصــالح إواســتمرت عمليــات 
  .“أرض الصومال”  و“أرض بونت”الصحية يف أحناء الرعاية 

ملـساعدة،  اسـتراتيجية  أسـباب املعيـشة ال  اتج احلد مـن الفقـر وتـوفري        وويف إطار حتقيق ن     - ٦١
 ووسـط الـصومال مـن برنـامج العمـل مقابـل              أسـرة يف جنـويب     ١٥٠ ٠٠٠استفادت أكثر مـن     

  أسـرة يف جنـويب     ١٥٨ ٠٠٠ووزعـت مـدخالت الزراعـة علـى         . النقود ومن إجياد فرص عمل    
ــوان مليــو٢,٦مت تلقــيح الــصومال و  وبــدأت يف مقديــشو شــراكة بــني القطــاعني العــام    .ن حي

، أنـشأت األمـم   “أرض بونـت ”ويف  . إمـدادات امليـاه   إدارة النفايـات الـصلبة و     تتعلق بـ  واخلاص  
لماشــية يف ســبع مقاطعــات، كمــا وفــرت   مجوعيــة لاملتحــدة أســواقا للــسمك وقامــت مبعاجلــة  

، وشـيدت   مـشاريع مائيـة   املتحـدة   األمـم   نفـذّت    “أرض الـصومال  ”ويف  . التمويل بـالغ الـصغر    
  .الطرقأصلحت مرافق صحية و

رأس ملـساعدة،  اسـتراتيجية  ال اتج احلكـم الرشـيد واألمـن اإلنـساين        وويف إطار حتقيـق نـ       - ٦٢
سـبتمرب  /مكتب األمم املتحـدة املعـين مبكافحـة املخـدرات واجلرميـة بعثـة إىل مقديـشو يف أيلـول                   

النتــائج ذلــك علــى ســريتكز و.  وزيــر العــدل مــعقطــاع الــسجون الــصومايل لتقيــيم ط يلتخطــل
ــر  ــواردة يف تقري ــائي والــشؤون القــضائية   ال ــشارية للقــانون اجلن ــدائرة االست إدارة عمليــات و ،ال

 “أرض الــصومال”ويف . حفــظ الــسالم بــشأن احلالــة الراهنــة داخــل ســجن مقديــشو املركــزي
 زيـادة حجـم اإليـرادات الـيت     متكنت وزارة املالية، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي مـن       

 يف املائـة    ٩٠ مليون دوالر، وهـي زيـادة بنـسبة          ٢٤حصَّلتها يف الربع الثالث من العام، لتصبح        
وبــذلك متكنــت احلكومــة مــن مــضاعفة مرتبــات . ٢٠١٠باملقارنــة مــع الربــع نفــسه مــن العــام 
  .موظفي اخلدمة املدنية وموظفي األمن

  
  يف مقديشواإلنعاش ستقرار واجلهود املبذولة لتحقيق اال  -جيم   

يف مقديــشو، هتــدف إىل حتــسني الوضــع األمــين مــشاريع تنفيــذ تواصــل األمــم املتحــدة   - ٦٣
وقد دعمـت األمـم املتحـدة جلـان الـسالمة يف       . يف ذلك إزالة خملفات احلرب من املتفجرات       مبا

مج األمـم   وقـد وفـر برنـا     .  املـشترك  “الشباب مـن أجـل التغـيري      ”املقاطعات من خالل مشروع     
االجتمـاعي واملـشورة القانونيـة للنـاجني         - املتحدة اإلمنائي اإلحـاالت الطبيـة والـدعم النفـسي         

باحملكمـة العليـا   القـضاة  كـبري  من العنف اجلنسي واجلنساين، كما توصل الربنامج إىل اتفاق مع           
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ــصومالية  ــة  ال ــدعم احملــاكم املتنقل ــامج ودخــل . ل ــم املتحــدة  برن ــشر األم ــستوطنات الب يف ية للم
شـخص،   ١ ٠٠٠لنحـو  مشاورات بشأن برنامج جديـد مـصمم لتـوفري فـرص عمـل مـستدامة             

ويف تـشرين  .  يوم عمل مؤقت، وذلك من خـالل حتـسني البنيـة التحتيـة لالقتـصاد             ١٥ ٠٠٠ و
نوفمرب بدأت املنظمة الدولية للـهجرة برناجمـا مدتـه ثالثـة أشـهر للـتخلص مـن النفايـات،                  /الثاين

 شــخص مــشرد داخليــا ٨٠٠يف حــاالت الطــوارئ يــستفيد منــه املعيــشة ألســباب ليــوفر دعمــا 
  .معظمهم من النساء

األمم املتحـدة يف إطـار اسـتراتيجيتها لتحقيـق اإلنعـاش واالسـتقرار ملقديـشو،                قدمت  و  - ٦٤
يف اجتمـاع فريـق االتـصال الـدويل     ، وذلـك  استراتيجية مرحليـة وجمموعـة مـن املـشاريع اجملديـة          

وبعـض املـشاريع مـستمرة كمـا ورد أعـاله،          . سـبتمرب يف كوبنـهاغن    /لول أي ٣٠الذي انعقد يف    
وتقـوم االسـتراتيجية الـيت متـت        . فر األمـوال يف املـستقبل     اولكن مواصلة التنفيذ تتوقف على تـو      

املوافقة عليها مع وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومية احملليـة والدوليـة، ووزارات         
األمــن البــشري (تقاليــة وإدارة بنــادر علــى أولويــات احلكومــة االنتقاليــة  احلكومــة االحتاديــة االن

وتــأيت األنــشطة . يونيــه/الــيت متــت املوافقــة عليهــا يف حزيــران) واخلــدمات األساســية والتوظيــف
  .مكمِّلة لالستجابة اإلنسانية وتشمل مبادئ االستدامة واملساءلة والشفافية

وزارة  وزارة الـشؤون االجتماعيـة و  هـا ليـة مبـا في   وقامت بعض وزارات احلكومة االنتقا      - ٦٥
ولكـن  . الشباب والعمـل والرياضـة ووزارة التعلـيم بتـوفري بعـض الـدعم للمـدارس يف مقديـشو                  

لإليرادات يف بعض اجملاالت مثل رسوم املـوانئ ومـساعدات املـاحنني            االنتقالية  حتصيل احلكومة   
وزارة املاليـة   أعلنـت   وقـد   . الغمـوض ا يـشوبه    أمريف احلكومة ال يزال     ووزارات  الثنائيني ألفراد   

ــاء البحــري واملطــار تــذهب إىل املــصرف       ــة الــيت جيــري حتــصيلها مــن املين إن الرســوم اجلمركي
وتركــز نفقــات .  بتقــدمي بيــان عنــهااحملاســب العــام ومراجــع احلــسابات العــام يقــوم املركــزي و

دفـع مرتبـات العـاملني يف اخلدمـة         فيها  ، مبا   احلكومة االحتادية االنتقالية على التكاليف التشغيلية     
وال توجد معلومـات عـن الـضرائب البلديـة الـيت يـتم حتـصيلها             . املدنية والنفقات العامة للوزارة   

ــة  مــن األســواق و  ــشركات التجاري ــاج  ال ــة، وحتت االتــصاالت بقطــاع املتعلقــة التــشريعات احمللي
وقـد اعتمـد جملـس      . شكل موحـد  ، وتطبيقها بـ   تنقيحالسلكية والالسلكية ووسائط اإلعالم إىل      

ال يـزال   علـى حـني     سـبتمرب،   / يف أيلـول   ٢٠١١الوزراء والربملان قانون املصرف املركزي للعـام        
  .اإلدارة املالية العامة ينتظران البت فيهماقانون املؤسسات املالية وقانون 

  
  حقوق اإلنسان ومحاية املدنيني  -دال   

بالتجنيـد القــسري يف شـبيلي الــسفلى وإعــدام   تفيـد تقــارير بـأن حركــة الـشباب تقــوم      - ٦٦
ويف كــثري مــن األحيــان، تــؤدي هجمــات بالقنابــل  . أشــخاص لالشــتباه يف قيــامهم بالتجــسس 



S/2011/759
 

18 11-62606 
 

ــى        ــة وعل ــة االنتقالي ــة االحتادي ــى احلكوم ــة عل ــشنها احلرك ــة ت ــة االيدوي ــي يف  بعث ــاد األفريق الحت
  .الصومال إىل سقوط قتلى يف صفوف املدنيني

العسكرية يف املناطق اجلنوبية مـن الـصومال إىل وقـوع إصـابات             عمليات  الوأدى تزايد     - ٦٧
، أفـادت األنبـاء أن غـارة جويـة          أكتـوبر / تشرين األول  ٣٠ويف  . يف صفوف املدنيني وهتجريهم   

أشـخاص وإصـابة مـا       ٣على بلدة جيليب يف جوبا دكسي أسفرت عن مقتـل مـا ال يقـل عـن                  
وأعلنت كينيـا، بأهنـا سـتحقق يف مجيـع          . طفالجبروح، معظمهم من النساء واأل     ٥٠يزيد على   

 / تـشرين األول   ٣١ويف  . التقارير املتعلقة بسقوط ضحايا مدنيني من جراء العمليـة الـيت شـّنتها            
الصومال وكينيـا، أعربـت احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة عـن             أصدرته  يف بيان مشترك    وأكتوبر،  

وليـة علـى التحقيـق يف ارتكـاب حركـة الـشباب             التزامها بالِتماس مـساعدة احملكمـة اجلنائيـة الد        
  . حبقهاجرائم ضد اإلنسانية هبدف السعي الستصدار الئحة اهتام

قتــل وعنــف جنــسي هنــب وويف مقديــشو، أفــادت تقــارير عديــدة عــن وقــوع أعمــال    - ٦٨
إىل حـد   فلم يطبَّق،   . أشخاص مشردين داخليا  ضد  ارتكبها مسلحون يرتدون الزي العسكري      

أغــسطس / آب١٣الطــوارئ الــصادر عــن احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة املــؤرخ ، مرســوم بعيــد
وأدت احملاكمـات إىل  .  أي خميمـات للمـشردين داخليـا   ت الذي حيظـر دخـول امليليـشيا    ٢٠١١

عقوبـة  وقـف تطبيـق     صدور أحكام باإلعـدام وتنفيـذ بعـض عمليـات اإلعـدام علـى الـرغم مـن                   
أُجـرَي  قـد   و. لس حقـوق اإلنـسان    جملالدوري الشامل   االستعراض  آلية  يف سياق   املعلن  اإلعدام  

ــالغ   /االســتعراض يف أيلــول ســبتمرب، وأدى إىل اعتمــاد الــصومال جلميــع التوصــيات الــواردة الب
  . توصية لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد١٥٥عددها 

مفوضية حقـوق اإلنـسان     أُعد بتكليف من    تقرير  صدر  نوفمرب،  / تشرين الثاين  ١٠ويف    - ٦٩
وتوصــي . “وضــع آليــة مناســبة ملواجهتــها : األضــرار الالحقــة باملــدنيني يف الــصومال ”عنــوان ب

غـري احلكوميـة املعروفـة اختـصارا        ) محلة من أجل الضحايا األبريـاء يف حـاالت النــزاع          (منظمة  
  اإلضــــرار باملدنيـــني وحتليلـها   وادثـــ ع حــة لتتبع مجيــر، بإنشاء خلي ـتقريالي  ــ، ف “CIVIC ”بـ

وأيدت بعثة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال تأييـدا تامـا مـا جـاء                 . والتحقيق فيها واالستجابة هلا   
اء اخللية وما يتصل هبـا مـن        ــة إلنش ـــن جهات ماحن  ـــل م ــري التموي ــر، وسيجري تدب  ــي التقري ــف

  .آلية التعويض
ة لإلنـاث، وآخـر   بوضع تشريع بشأن تـشويه األعـضاء التناسـلي       “ أرض بونت ”وتقوم    - ٧٠

 شـاب   ٣٠٠ويف الوقت نفسه، فإن اعتقال أكثـر مـن          . بشأن إنشاء مؤسسات حلقوق اإلنسان    
لالشتباه يف وجـود عالقـات بينـهم وبـني حركـة الـشباب أثـار             “ أرض بونت ”واحتجازهم يف   

  .قلقا شديدا
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  محاية الطفل  -هاء   
ــة  زارت   - ٧١ ــة املعنيـ ــثليت اخلاصـ ــسلح  ممـ ـــزاع املـ ــال والنـ ــشو يف باألطفـ ــشرين ٢٣مقديـ  تـ
الـدفع قُـدما   نوفمرب لـدعم جهـود فرقـة العمـل القطريـة التابعـة لألمـم املتحـدة الراميـة إىل                 /الثاين

وخـالل  . احلوار مع احلكومـة بـشأن وضـع حـد لالنتـهاكات اجلـسيمة املرتكبـة حبـق األطفـال                   ب
هنـاء جتنيـد    الزيارة، حصلَت على التزام من الـرئيس ومـن رئـيس الـوزراء بإعـداد خطـة عمـل إل                   

ــة االنتقاليــة، متــشيا مــع قــرار جملــس األمــن    مــن ِقبــل األطفــال واســتخدامهم  احلكومــة االحتادي
ــت  ). ٢٠٠٥ (١٦١٢ ــة  كــذلك عّين ــة االنتقالي ــة  احلكوم ــذه الغاي ــسيق عــسكرية   هل جهــات تن

  .ومدنية جديدة للعمل مع األمم املتحدة
نــدين الــسابقني يف حركــة وحتتجــز احلكومــة حاليــا عــددا غــري مؤكــد مــن األطفــال اجمل   - ٧٢

الزيــارة الــيت قامــت هبــا ممــثليت  ومنــذ .  بعــضهموقــد متكنــت ممــثليت اخلاصــة مــن لقــاء . الــشباب
 بتقـدمي املـساعدة يف إعـادة إدمـاج     )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     اخلاصة، تعهدت   

أولئك األطفال، ويف تقدمي املساعدة للحكومة على إجياد موقع بديل ميكن فيه توفري اخلـدمات               
وســتكون إحــدى األولويــات يف األشــهر القادمــة كفالــة حــصول األطفــال  . اخلاصــة باألطفــال

  . الدولية حلماية الطفلاملرتبطني سابقا حبركة الشباب على الرعاية وفقا للقواعد واملعايري
ــر مــن     - ٧٣ ــأن أكث ــارير     ٢٠٠وعلمــا ب ــادت التق ــيت أف ــهاكات اخلطــرية ال ــهاك مــن االنت  انت

بوقوعهــا ضــد األطفــال خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تنطــوي يف املقــام األول علــى جتنيــد    
ى واســتخدامهم يف األعمــال العدائيــة، والقتــل، والتــشويه، وعلــى شــّن هجمــات علــ   األطفــال 

ة، ارتكبتــها، أساســا، حركــة الــشباب يف جنــوب ــول املــساعدة اإلنــسانيــــدارس ومنــع وصــــامل
  .وسط الصومال

ــشباب      - ٧٤ ــة حركــة ال ــرغم مــن عرقل ــشاء األمــم املتحــدة  وعلــى ال مــساحات مالئمــة  إلن
 طفل مـن الوصـول إىل تلـك املرافـق الـيت سـجَّلت لـديها          ٣٦ ٠٠٠على  للطفل، متكّن ما يزيد     

  . منفصلني عن ذويهم طفال٣٧٨
وواصــلت األمــم املتحــدة يف الــصومال جهودهــا الراميــة إىل معاجلــة الــشواغل املتعلقــة     - ٧٥

حبماية األطفال من خالل فرقة العمل القطريـة املعنيـة بالرصـد واإلبـالغ، الـيت اجتمعـت للمـرة                
ل إىل مكتـب  مستـشار معـين حبمايـة األطفـا    هـذا، وقـد انُتـدب       . أكتوبر/الثانية يف تشرين األول   

  .األمم املتحدة السياسي للصومال
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  املرأة والسالم واألمن  -واو   
الـدعم  الـسياسي للـصومال     نـوفمرب، قـّدم مكتـب األمـم املتحـدة           / تشرين الثـاين   ١٤يف    - ٧٦

 منظمـة   ٣٢  ممثالت لوزيرة تنمية املرأة وشؤون األسرة باحلكومة االنتقالية يف عقد اجتماع مع          
 وغــاملودوغ، ومــن الــشتات، “أرض بونــت ” وســط الــصومال ويبنــسائية صــومالية مــن جنــو

وتــدعم األمــم املتحــدة . لوضــع اســتراتيجيات فعالــة تــضمن مــشاركة املــرأة يف املهــام االنتقاليــة
 وفقـا ملرسـوم     “أرض الـصومال  ”أيضا إجراء مـشاورات بـشأن املـشاركة الـسياسية للمـرأة يف              

  .سبتمرب/رئاسي صادر يف أيلول
نــوفمرب، أجــرى االحتــاد األفريقــي واألمــم  / تــشرين الثــاين٢٤ إىل ٢٢ مــن ويف الفتــرة  - ٧٧

 ضابطا تابعني لكتيبة بورونديـة      ٤٠تدريبا سابقا ملرحلة نشر األفراد مشل     يف بوجومبورا   املتحدة  
وتعزيز سياسة عدم التسامح مطلقـا إزاء أعمـال االسـتغالل واالنتـهاك             التوعية  وافدة، من أجل    

  .ا حفظة سالم تابعون لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومالاجلنسيني اليت يرتكبه
  

  التنسيق  - خامسا 
  وجود األمم املتحدة وهنجها املنسق يف الصومال  - ألف  

مت تنقيح اإلطار االستراتيجي املتكامل الذي يوجـه نـشاط األمـم املتحـدة يف الـصومال                   - ٧٨
منية الصعبة واملضطربة، يـصل عـدد       وعلى الرغم من الظروف األ    . ومواءمُته مع خارطة الطريق   

وتـتم  .  موظف متواجدين يف البلد يوميـا      ١ ٠٠٠أفراد عمليات األمم املتحدة يف الصومال إىل        
إدارة املخاطر عن طريق تقييمات منتظمة، بطرق منها اختاذ قرارات متعلقـة باملخـاطر املقبولـة،       

  .اإلجالءاحلياة واملقومات الالزمة إلنقاذ ونشر قدرات أمنية إضافية، وكذلك 
  األمـــم املتحــــدة الـسياســـي للـصومال        ر مكتـب  ــنوفمرب، نش /ن الثاين ـ تشري ٣٠ي  ــوف  - ٧٩
. يف مقديـشو   ٤  أفـراد يف غـاروي و      ١٠  فردا يف هرجيـسا و     ١٤  فردا داخل الصومال، و    ٢٨

د وُيتوقع أن يكتمل نـشر األفـراد عقـب تـشييد عـدد كـاف مـن أمـاكن اإلقامـة الـيت تفـي باحلـ                          
ن إقامـة دائمـة قـادرة علـى اسـتيعاب حـوايل             ـــ از أماك ــوُيتوقع إجن . ري األمنية ــن املعاي ــى م ــاألدن
 فردا من أفراد مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال ومكتب األمم املتحدة لـدعم بعثـة                ٣٢

  .٢٠١١االحتاد األفريقي يف الصومال يف أواخر عام 
 االنتقالية إلبرام اتفاق مركـز البعثـة لكـل مـن املكتـب            وبدأت املفاوضات مع احلكومة     - ٨٠

وباإلضافة إىل ذلك، خاطَبت ممثليت اخلاصة سـلطات املنـاطق يف           . السياسي ومكتب دعم البعثة   
ــددة ،“أرض الـــــصومال ”و“أرض بونـــــت” ــازات واحلـــــصانات والتـــــسهيالت   حمـــ االمتيـــ

  .وموظفيهالسياسي واإلعفاءات واحلقوق اليت سُتمنح للمكتب 
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  التعاون بني اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة  - اءب  
تعمل األمـم املتحـدة بـشكل وثيـق مـع نظرائهـا يف االحتـاد األفريقـي واهليئـة احلكوميـة                        - ٨١

ــة    ــة املعنيــة بالتنمي ــها يف الــصومال   ) إيغــاد(الدولي ــع جوانــب عمل ــد تواصــلَ عقــُد   . يف مجي وق
وبعثة االحتاد األفريقي واهليئـة علـى املـستوى      السياسي  تماعات التنسيق الشهرية بني املكتب      اج

ــستوى الرؤســاء   ــى م ــتقين وعل ــع . ال ــسا واجتم ــا يف   رئي ــس أباب ــة يف أدي ــة واهليئ  / آب٢٣البعث
 لصياغة موقـف مـشترك مـن عمليـة الـسالم يف الـصومال وكـذلك الترتيبـات                   ٢٠١١أغسطس  

  .ء القدرات وتبادل املعلومات مع احلكومة االنتقاليةالدائمة للتبليغ وبنا
وعالوة على ذلك، تعمل األمم املتحدة بـشكل وثيـق مـع بعثـة االحتـاد األفريقـي ومـع                    - ٨٢

ويــشمل ذلــك تعزيــز . اهليئــة علــى تعزيــز التعــاون بــني املــوظفني املــدنيني العــاملني يف الــصومال 
نعــاش واألنــشطة املــضطلع هبــا علــى الــصعيدين  التعــاون يف جمــال األنــشطة املتعلقــة بــاألمن واإل 

إيفـاد بعثـات إىل     والسياسي واإلنساين من خالل التحليالت واإلحاطات اإلعالميـة املـشتركة،           
  .الصومال، وكذلك عن طريق توفري الدعم التقين والتدريب

مـم  وجيري حاليا إعداد استراتيجية سياسية مـشتركة بـني االحتـاد األفريقـي واهليئـة واأل                 - ٨٣
. الحتــاد األفريقــيلاملفهــوم االســتراتيجي العــسكري يــدعمها املتحــدة هبــدف تــوفري توجيهــات 

  .ويهدف ذلك إىل كفالة أكرب قدر من التنسيق من أجل تعزيز جناح تنفيذ خارطة الطريق
  

  حشد املوارد  - سادسا 
ــصومال إســهاما      - ٨٤ ــة االحتــاد األفريقــي يف ال ــدعم بعث ــصندوق االســتئماين ل  غــري تلقــى ال

وباإلضــافة إىل ذلــك، تعهــدت اململكــة املتحــدة   .  دوالر مــن اهلنــد٥٠٠ ٠٠٠مــشروط يبلــغ 
وجتـري حاليـا   .  ألغراض رفاه قوات بعثة االحتاد األفريقي   إسترليين جنيه   ٦٠ ٠٠٠بتقدمي مبلغ   

ولـدى الـصندوق    .  بشأن ما ميكـن أن تقـدماه مـن دعـم           مفاوضات مع كل من الدامنرك وكندا     
ي معظمــه ألغــراض ــــ ماليــني دوالر، خمــصص ف٦,١زم بــه يبلــغ ــــد غــري ملتــــ رصياالســتئماين

  .عسكرية غري
ـــوتلق  - ٨٥ ــصنـ ــغ     ــى ال ــصومال مبل ــسالم يف ال ــاء ال ــتئماين لبن ــورو ٣٠٠ ٠٠٠دوق االس  ي

للتوعيـة واملـصاحلة يف     الـسياسي   من فنلندا لدعم مشروع ينفـذه املكتـب         )  دوالرا ٤١٣ ١٦٠(
للجنـة التقنيـة املكلَّفـة بتيـسري        ا دوالرا مـن سويـسرا لـدعم         ٤٧ ٠٦٥الصومال، وكـذلك مبلـغ      

ولـدى الـصندوق االسـتئماين لبنـاء الـسالم يف           . تنفيذ خارطة الطريق وتنسيقه واإلشـراف عليـه       
  . مليون دوالر١,٥الصومال رصيد غري ملتزم به مقداره 
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مالية رصـيد غـري    ولدى الصندوق االستئماين لدعم املؤسـسات األمنيـة االنتقاليـة الـصو             - ٨٦
  . دوالر٤٠٠ ٠٠٠ملتزم به مقداره 

ورئيس جملـس الـوزراء علـى    هي نوفمرب، وقَّعت ممثليت اخلاصة  /تشرين الثاين أوائل  ويف    - ٨٧
 مليـون دوالر    ٣٥,٦وقدره  وقُدِّر املبلغ اإلمجايل    . تقدير للموارد الالزمة لتنفيذ خارطة الطريق     
 ذهتما احلكومــة االنتقاليــة ومكتــب األمــم املتحــدة بنــاء علــى عمليــة مــسحٍ وحتليــل للثغــرات نفــ 

ــسياســي ـــوه. ال ــشمــ ـــل االحتياجــو ال ي ــصلـ ـــة مبعيـــات املت ــديرا   ـ ــستلزم تق ــذي ي ار األمــن، ال
  .مستقال للتكاليف

ــة         - ٨٨ ــدول ملكافحــة القرصــنة قبال ــادرات ال ــدعم مب ــصندوق االســتئماين ل ــشاء ال ــذ إن ومن
 مليـون  ١١، تلقّـى الـصندوق مـسامهات مببلـغ       ٢٠١٠نـاير ي/سواحل الصومال يف كـانون الثـاين      

  .  ماليني دوالر٧دوالر صَرف منها 
  

  التوصيات/املالحظات  - سابعا  
واجهت احلكومة االحتادية االنتقالية، علـى مـر الـسنني، عـدة حتـديات، وتغلبـت علـى                    - ٨٩

ه بإمكاهنــا، وتــبني مرونــة احلكومــة أنــ. الــبعض منــها، وكــان عليهــا أن تواجــه حتــديات جديــدة
وسـيتطلب  .  وجودهـا يف مجيـع أحنـاء الـصومال         تبـدأ يف تكـريس    بالعزمية والـدعم املناسـب، أن       

هذا األمر الثبات وااللتزام الكامل خبريطة الطريق، والقدرة على التعـاون يف الـداخل والتنـسيق                
  .مع اجلهات الفاعلة اخلارجية

ــة، والتزامــي ثابــت    - ٩٠ ــصومال أولوي ملتحــدة عازمــة علــى دعــم عــودة   واألمــم ا. وظــل ال
  .الصومال إىل احلياة الطبيعية

ــة           - ٩١ ــن العناي ــدر م ــصومال بق ــدة يف ال ــشاكل املعق ــع امل ــل م ــستمر يف التعام وجيــب أن ن
، ينبغــي ٢٠١٢أغــسطس /وحنــن نــسري حنــو هنايــة الفتــرة االنتقاليــة يف آب. واإلحــساس القــوي

الـيت حتققـت بـشق األنفـس يف الـسنوات      بذل جهود خاصة حلماية املكاسب األمنية والسياسية       
جيــب علينــا التأكــد مــن أن مجيــع اجلهــود تــساهم يف هنايــة املطــاف يف تنفيــذ   و. القليلــة املاضــية
ســطنبول، اوآمــل أن املناســبات القادمــة، مثــل تلــك املخطــط هلــا يف لنــدن و   . خريطــة الطريــق

  .ستساعد على تعزيز مشاركتنا يف سبل دعم الصومال
، تقـــدمي معلومـــات مـــستوفاة )٢٠١١ (٢٠١٠لـــس األمـــن، يف قـــراره وطلـــب إيل جم  - ٩٢
ولألسـف،  . التقدم الـذي أحرزتـه املؤسـسات االحتاديـة االنتقاليـة بالقيـاس خبريطـة الطريـق                 عن

 أعــاله، مل حتتــرم بعــض املواعيــد النهائيــة املتفــق  ١٨ إىل ١٢وكمــا هــو مــبني يف الفقــرات مــن 
ية، جيـب علـى املؤسـسات االحتاديـة االنتقاليـة إحـراز       ويف حني أرحب باحلركة يف العمل . عليها
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تقدم ملموس يف ما خيص املنجزات الرئيسية املستهدفة، وال سيما تلك الـيت تتطلـب حـدا أدىن                  
وتشمل األولويات على مدى األشهر القليلـة املقبلـة إقـرار الربملـان للخطـة الوطنيـة                 . من املوارد 

  .النهائية للدستور، وإصالح الربملانلتحقيق األمن واالستقرار، ووضع الصيغة 
ويف هذا الصدد، من املهم أن نالحظ أن املفسدين قد خيضعون لتـدابري حمـددة اهلـدف                   - ٩٣

وأن جملس األمـن قـد أعلـن مـرارا أن الـدعم املـستقبلي املقـدم للمؤسـسات االحتاديـة االنتقاليـة                       
علـن مبكافحـة الفـساد، أحـث        وبينمـا أرحـب بـااللتزام امل      . سوف يتوقف على إجناز هذه املهـام      

احلكومة االحتادية االنتقالية علـى مـضاعفة اجلهـود للقـضاء علـى أي فـساد مـايل أو سـوء إدارة            
  . للمساعدة املقدمة من اجلهات املاحنة يشتبه فيه

وإن كنت أشيد بسخاء اجلهات املاحنـة، وخـصوصا اسـتجابة للكارثـة اإلنـسانية، فـإن                   - ٩٤
ــوارد املتاحــة لألمــم    ــع       امل ــصومال ال تتناســب م ــن أجــل ال ــي م ــة االحتــاد األفريق املتحــدة وبعث

إنـين أدرك احلاجـة إىل اختـاذ تـدابري تقـشفية يف ظـل املنـاخ                 و. التحديات أو الواليـات املمنوحـة     
االقتصادي واملايل احلايل، ولكن حىت مع زيادة حتصيل اإليرادات، حيتـاج الـصومال للمـساعدة            

وإين أرحـب بـدور اجلهـات املاحنـة اجلديـدة وأشـجعه             .  الطريق املستمرة من أجل تنفيذ خريطة    
  .يف هذا الصدد

. ويف نفس الوقت، جيب علـى الـصومال تـويل املـسؤولية الكاملـة عـن شـؤونه اخلاصـة                     - ٩٥
وتقـف األمـم املتحـدة      .  ويستخدم مـوارده اخلاصـة لبنـاء القـدرات املؤسـسية           يستدّروينبغي أن   

هـذا  . حلكومة االحتادية االنتقالية لتحسني حتـصيل اإليـرادات  على أهبة االستعداد لدعم جهود ا  
  .أمر حاسم من أجل بقاء البالد على املدى الطويل

ذات الــصلة، ) ٢٠١١ (٢٠١٠ و) ٢٠١٠ (١٩٦٤وباإلشــارة إىل أحكــام القــرارين    - ٩٦
ر  إىل أن تقـدم الـدعم فـوراً لنـش    ،أجدد ندائي إىل الدول األعضاء الذي ورد يف تقريري األخري       

  .قوات بعثة االحتاد األفريقي
 عــنوجيــب أال تــصرف اإلجنــازات اهلامــة الــيت حققتــها بعثــة االحتــاد األفريقــي انتباهنــا    - ٩٧

وكمـا ذكـرت يف تقـاريري الـسابقة،     . كوهنا ال تزال تفتقر إىل التجهيـزات والتمويـل املناسـبني     
ة، وال ســيما الــنقص يف  متبقيــة أيــضاً يف حزمــة دعــم األمــم املتحــدة للبعثــخطــريةتظــل ثغــرات 

 املعدات اململوكة للوحدات، اليت حتتاج إىل أن تكـون علـى             تكاليف تعزيزات القوات وتسديد  
قـد تـأخرت حـىت اآلن تـسعة     عمليـات الـسداد   وعلمـا بـأن    . حنو ميكن التنبؤ به وأكثر اسـتدامة      

مهة بقـوات الـيت تبـذل    عبئاً غري مقبول على املوارد املالية احملدودة للبلـدان املـسا         يضع  ، مما   أشهر
يف حـال البـدء بنـشر       ووعـالوة علـى ذلـك،       . تضحيات جسام بالفعل نيابة عـن اجملتمـع الـدويل         
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قــوات بعثــة االحتــاد األفريقــي خــارج مقديــشو، فــإن االحتياجــات التــشغيلية ســتتطلب عناصــر  
  .الفّع بشكلوهتيئة سبل التنقّل األساسية لسيطرة على مقديشو للقوات للتمكني وتعزيزات ل

املــستردة  التكــاليف  مناقــشات بــشأن إدراج   يف جملــس األمــن   إشــراك  لــذلك أعتــزم    - ٩٨
 والنقــل ، مثــل وحــدات املروحيــات لقــواتللمعــدات اململوكــة للوحــدات وتــوفري تعزيــزات   ل

وإحلاقـاً بقـرارات جملـس األمـن        . والقدرات اهلندسية، يف إطار حزمة دعم األمم املتحـدة للبعثـة          
ديــسمرب، ستواصــل األمــم املتحــدة / كــانون األول٢حتــاد األفريقــي املؤرخــة والــسالم التــابع لال

مشاركتها يف عملية التخطيط املـستمر، وسـتعرض خيـارات جمللـس األمـن علـى وضـع الـصيغة                    
  .٣٢  و٣١يف الفقرتني املبّينة  ية للعمليات املستقبليجيلمفهوم االستراتلالنهائية 

من الوطين واالستقرار من قبل جملـس الـوزراء وأحـث           وإنين أرحب باملوافقة على خطة األ       - ٩٩
وســتظل األمــم املتحــدة ملتزمــة مبــساعدة احلكومــة   . علــى موافقــة الربملــان عليهــا يف أقــرب وقــت  

االحتادية االنتقالية يف تطوير قوات األمن والشرطة، بيد أهنا جتدد التشديد على احلاجـة إىل املـساءلة                 
اجلهـات  املـوارد الـيت تقـدمها        املعدات و   للمعدات ومراقبتها وإدارة   والشفافية، وإىل االستالم الفعلي   

وأنا ممنت للدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية لدعمها، عرب ترتيبات ثنائية وعرب رعاية اللجنـة              . املاحنة
  .األمنية املشتركة على السواء، وأحث اجلهات األخرى على املسامهة يف هذا اجلهد

 املقدم يف حاالت الطوارئ من قبل اجلهـات املاحنـة، قطـع جمتمـع               ي القو بفضل الدعم  - ١٠٠
مــستوى ســرعة تعزيــز املــساعدة اإلنــسانية شــوطا كــبريا حنــو عكــس اجتــاه اجملاعــة عــن طريــق    

نــوفمرب، انتقلــت ثــالث منــاطق هــي بــاي وبــاكول  /فبحلــول تــشرين الثــاين. املــساعدة املقدمــة
اح اجملاعـة هلـا خـالل الفتـرة املـشمولة      مـن أصـل سـت منـاطق أعلـن عـن اجتيـ       وشبيلي الـسفلى    

اجملاعة، واخنفض عـدد الـصوماليني الـذين يعـانون          قبل  بالتقرير السابقة إىل مستويات مرحلة ما       
ــرد إىل ٧٥٠ ٠٠٠مــن اجملاعــة مــن   ــرد٢٥٠ ٠٠٠ ف غــري أن أوجــه التحــسن اهلــشة هــذه    .  ف

فس الوترية، مما يـستلزم     ميكن أن تدوم إال إذا استمرت املساعدة يف حاالت الطوارئ على ن            ال
  .٢٠١٢تعهد اجلهات املاحنة بالتزامات كبرية من أجل متويل النداء املوحد لعام 

ويساورين القلق أيضا إزاء احلظـر الـذي فرضـته حركـة الـشباب علـى عـدة وكـاالت                     - ١٠١
ــة    ــم املتحــدة ومنظمــات غــري حكومي ــة لألم ــع حتــت ســيطرهتا،     تابع ــيت تق ــاطق ال ــة يف املن عامل

ماليـني مـن الـصوماليني يف     ٣رض للخطر التحسن اهلش الذي حتقق، يف وقـت يظـل فيـه             يع مما
وال يزال يساورين القلق إزاء تأثري القتـال الـدائر   هذا . يعانون من أزمة إنسانية   الصومال   جنويب

وأؤكد من جديد أنه جيـب علـى مجيـع أطـراف الـرتاع احتـرام القـانون اإلنـساين           . على املدنيني 
حجــام عــن ارتكــاب أعمــال مــن شــأهنا أن تــؤدي إىل نــزوح املزيــد مــن األهــايل أو الــدويل واإل

  .عرقلة وصول املساعدة اإلنسانية للمحتاجني
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ورغـم  . وأرحب باستراتيجية األمـم املتحـدة لإلنعـاش وحتقيـق االسـتقرار يف مقديـشو               - ١٠٢
وال يف املـستقبل    أن بعض املشاريع جيري تنفيذها، فإن مواصلة التنفيـذ تتوقـف علـى تـوفر األمـ                

وإين أحث اجلهات املاحنـة علـى تـوفري متويـل           . وعلى تعزيز إمكانية الوصول اآلمن إىل مقديشو      
مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات        يسمح بسرعة تقدمي املـدفوعات      إضايف على حنو يتسم باملرونة مبا       

  .العاجلة للسكان
 للقـانون اإلنـساين الـدويل       ويساورين شديد القلق إزاء اسـتمرار االنتـهاكات اجلـسيمة          - ١٠٣

ــساء واألطفــال،       ــة ضــد الن ــهاكات املرتكب ــسان، وال ســيما االنت ــدويل حلقــوق اإلن والقــانون ال
ــل         ــهاكات وأن تكف ــذه االنت ــور هل ــى الف ــضع حــدا عل ــع األطــراف إىل أن ت ــو مجي ــدمي وأدع تق

الـوزراء مـن    وأرحب باالتفاق املربم بني منسق األمم املتحـدة املقـيم ورئـيس             . لعدالةلمرتكبيها  
أجــل إنــشاء فرقــة عمــل للتــصدي ألعمــال العنــف القــائم علــى أســاس اجلــنس ومحايــة املــدنيني  

وأرحـب أيـضا    . وتشجيع األطراف املعنيـة علـى املـضي قـدما هبـذا املـسعى علـى وجـه الـسرعة                   
جملـس األمـن مـن أجـل      يقررهـا   خطـة   بتوقيـع وتنفيـذ     بالتزام احلكومة االحتادية االنتقاليـة جمـددا        

ــد قواهتــا لألطفــال واســتخدامهم، وأتطلــع إىل إجنــاز هــذه اخلطــة يف الوقــت     وضــع حــ  د لتجني
وأحث احلكومة االحتادية االنتقالية على العمل مع منظومة األمم املتحدة على كفالـة             . املناسب

أن يتلقى األطفال املسرحني من قوات األمن ومن حركة الشباب علـى خـدمات مناسـبة علـى                  
  . عيدالفور وعلى املدى الب

، سيؤدي وجود األمم املتحـدة املتزايـد يف الـصومال           السابقوكما ذكرت يف تقريري      - ١٠٤
وخارطــة إىل تعزيــز العمــل مــع الــسلطات، وخاصــة علــى صــعيد دعــم تنفيــذ املهــام االنتقاليــة    

وأرحــب . مثلــي اخلــاص إىل مقديــشوالوشــيك ملنتقــال الويف هــذا الــصدد، أرحــب با. الطريــق
 التركية يف مقديـشو وااللتـزام باختـاذ نفـس اخلطـوة الـذي أعـرب عنـه كـل                     أيضا بفتح السفارة  

ــذلك    مــن ــة ب ــا، إذا مسحــت الظــروف األمني علــى اآلخــرين وأحــث . اململكــة املتحــدة وإيطالي
  .حذوهم حذو
وأخريا، أشيد حبكوميت بوروندي وأوغندا الستمرارمها يف التـضحية وااللتـزام بقـضية              - ١٠٥

ر تعـازي إىل أسـر الـضحايا، مبـن فـيهم أقربـاء أفـراد القـوات التابعـة           وأكر. السالم يف الصومال  
للحكومة االحتادية االنتقالية وحلفاؤها وجنود بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال الـذين لقـوا                  

 باالرتقـاء بقـضية الـسالم       هوأعرب أيـضا عـن امتنـاين ملمثلـي اخلـاص لتفانيـه والتزامـ              . مصرعهم
، يف األمـم املتحـدة ويف املنظمـات الـشريكة    علما بـأن العـاملني   . صومالواملصاحلة الوطنية يف ال 

ضــمان حــصول الــصوماليني علــى  يف  دورا خاصــا  يــؤدونيف ظــروف عــسريةرجــاال ونــساء، 
  .أفضل ما ميكن للمجتمع الدويل أن مينحه
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  املرفق 
  إهناء املرحلة االنتقالية يف الصومالب املتعلقاالجتماع االستشاري     

      
   الطريقخارطةبيان بشأن إقرار     

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٦مقديشو، 
  
إهناء املرحلة االنتقالية يف مقديشو يف الفتـرة        ب املتعلقُعقد االجتماع االستشاري األول       - ١

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٦ إىل ٤من 
 وأدىل بكلمة يف االجتماع كل من صاحب الفخامة شيخ شريف شـيخ أمحـد، رئـيس                  - ٢

شيخ عـدن، رئـيس الربملـان       الشريف حسن   الرفيع  الحتادية االنتقالية، وصاحب املقام     احلكومة ا 
 احلكومــة االحتاديــة   يفوزراءالــاالحتــادي االنتقــايل، ودولــة عبــد الــويل حممــد علــي، رئــيس        

يف الـصومال، وحممـد أمحـد       أرض بونـت    االنتقالية، وعبـد الـرمحن حممـد حممـود، رئـيس واليـة              
 نائب املمثـل    ،افوال وامونيين الرفيع  دوغ يف الصومال، وصاحب املقام      علني، رئيس والية غاملو   

ماهيغا، املمثل اخلـاص    . ويسَّر االجتماع أغسطني ب   . اخلاص لرئيس مفوضية االحتاد األفريقي    
  .لألمني العام لألمم املتحدة

يف أرض بونــت واليــة مــن لمؤســسات االحتاديــة االنتقاليــة، وضــم املنــدوبون ممــثلني لو  - ٣
ــسنة واجلماعــة   الــ ــصومال وأهــل ال ــة غــاملودوغ يف ال ــضاً يف  . صومال ووالي أعمــال وشــارك أي

:  التاليـة قليميـة اإلنظمـات  امل  ذلـك حوايل ثالثني جهة معنية من اجملتمع الدويل، مبا يف االجتماع  
االحتــاد األورويب، واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة، وجامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة 

  .اإلسالميلتعاون ا
وُعقدت جلسة خاصة بشأن األزمة اإلنـسانية واجلفـاف املـستمر، قـدَّم خالهلـا منـسق                   - ٤

  .، السيد مارك باودن، إحاطة إىل املشاركني للصومالاألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية
ــل         - ٥ ــة قبــ ــة االنتقاليــ ــاء املرحلــ ــة إلهنــ ــام ذات أولويــ ــع مهــ ــاع يف أربــ ــر االجتمــ ونظــ
، وأقــرَّ احلكــم الرشــيد األمــن، والدســتور، واملــصاحلة، و  : ، وهــي٢٠١٢س أغــسط/آب ٢٠

  :، ووافق على املبادئ التالية من أجل تنفيذها١التذييل الطريق املبيَّنة يف خارطة 
تقـود احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة عمليـة          :  العملية  هذه تويل الصوماليني زمام    )أ(  

  الربملــان االحتــادي االنتقــايل والكيانــات اإلقليميــةالعمــل مــعمــن خــالل الطريــق خارطــة تنفيــذ 
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وكبـار الـسن   كبـار رجـال الـدين    ا يف ذلك النساء ودوائر األعمال و  مبومجيع قطاعات اجملتمع،    
  ؛والشباب
علـى حنـو   الطريـق  خارطـة    املهـام ذات األولويـة يف        تنفَّـذ : الشمول واملـشاركة    )ب(  
ــة اال  شــامل  ــة االحتادي ــع، مبــشاركة احلكوم ــة   للجمي ــان االحتــادي االنتقــايل ووالي ــة والربمل نتقالي
  ؛يف الصومال وغاملودوغ وأهل السنة واجلماعة واجملتمع املدينبونت  أرض

تقـدمي  بيتعهد كل من املؤسسات االحتاديـة االنتقاليـة واجملتمـع الـدويل             : املوارد  )ج(  
 تـشمل   ،ة املـوارد  الطريـق مبـا يتمـشى مـع خطـة لتعبئـ           خارطـة   الدعم يف الوقت املناسـب لتنفيـذ        

 اجملتمـع الـدويل الـدعم املـايل     ويقـدم .  يومـاً ٢١ بارزة جيري االتفـاق بـشأهنا يف غـضون      طاتحم
  ؛الطريقخارطة على أساس النتائج ورهناً بتنفيذ املهام ذات األولوية يف 

ملؤســـسات االحتاديـــة تعقـــد اوبـــالنظر إىل ضـــيق الوقـــت واملـــوارد احملـــدودة،    )د(  
 للـسماح للمؤسـسات     ،ع الدويل، قـدر اإلمكـان، اجتماعـات داخـل الـصومال           االنتقالية واجملتم 

  ؛الطريقخارطة كريس مزيد من الوقت لتنفيذ بتاالحتادية االنتقالية 
الطريـق علـى أسـاس مـستمر وُتتخـذ          خارطـة   ُيرصـد تنفيـذ     : الرصد واالمتثـال    )هـ(  

  .اً التفاق كمباالالتدابري املناسبة لكفالة االمتثال للمعايري واألطر الزمنية وفق
 جلنــة تقنيــة مؤلفــة مــن املؤســسات االحتاديــة االنتقاليــة  تــشكَّل يومــاً، ١٤ويف غــضون   - ٦

اهليئــة احلكوميــة : والكيانــات اإلقليميــة وأهــل الــسنة واجلماعــة واملنظمــات اإلقليميــة، مبــا فيهــا  
ــة اال     ــا واالحتــاد األفريقــي وبعث ــة ومجاعــة شــرق أفريقي ــة بالتنمي ــة املعني حتــاد األفريقــي يف  الدولي

الصومال وجامعة الدول العربية واالحتاد األورويب واألمم املتحدة، وذلـك لتيـسري التعـاون بـني                
وتعمــل اللجنــة انطالقــاً . الطريــقخارطــة تنفيــذ لاألطــراف الــصومالية ومــع الــشركاء الــدوليني 

  .مقديشو من
ــة االحتــاد األفريقــي     - ٧ ــه لبعث ــدان  أخــرياً، أعــرب االجتمــاع عــن امتنان  يف الــصومال وللبل

 على التضحيات اليت ما برحـت       ،املسامهة بقوات، وهي أوغندا وبوروندي والقوات الصومالية      
  .تقدمها للنهوض بقضية السالم واالستقرار يف الصومال
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 ، يف مقديشو، الصومال٢٠١١سبتمرب / أيلول٦ُوقع يف هذا اليوم،     
        
  ............................. 

 ،د الويل حممد عليدولة عب
رئيس الوزراء يف احلكومة 

  االحتادية االنتقالية

  

    
  

  

............................  
 ، عبدي فرح سعيد

وزير التربية والتعليم، والية 
  يف الصومالأرض بونت 

............................  
 ،  نور حاجي- حممد علي 

 وزير التعاون الدويل، غاملودوغ

............................  
، خليف عبد القادر معالني نور
 رئيس وفد أهل السنة واجلماعة

    
  

  

  ............................. 
 ، ماهيغا. أغسطني ب

  املمثل اخلاص لألمني العام

  

    
  

  

............................  
الرفيع صاحب املقام 

 ، وامونيين افوال
نائب املمثل اخلاص لرئيس 

  ضية االحتاد األفريقيمفو

............................  
 ، حممد سعيد عمر

املستشار األقدم لشؤون 
احلوكمة والسياسة العامة، اهليئة 
 احلكومية الدولية املعنية بالتنمية

............................  
 ، حممد إدريس

رئيس بعثة جامعة الدول العربية 
  يف الصومال
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  التذييل
  لطريق إلهناء املرحلة االنتقالية يف الصومالاخارطة 

    
  حتسني األمن يف مقديشو وسائر أحناء الصومال) أ (‐  األمن: ١املعيار املرجعي 

  االمتثال  املوارد  املسؤولية  املهام الرئيسية واإلطار الزمين

ــشاملة      )أ(   ــشتركة الـ ــة املـ ــة األمنيـ ــات اللجنـ ــد اجتماعـ عقـ
 ملعاجلة املـسائل والتحـديات    مقديشوالشهر يف مرتني يفللجميع  

  األمنية الرئيسية اليت تواجه الصومال؛
ــتقرار       )ب(   ــن واالس ــق األم ــة لتحقي ــة الوطني ــرار اخلط إق

تنفيـذ  . ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ١٩حبلول  والبدء بتنفيذها   
  :القادمة ١٢ اجملاالت ذات األولوية التالية على مدى األشهر الـ

ياكــل اإلداريــة األساســية وتوســيع نطــاق  إنــشاء اهل  )أوالً(  
 املنـاطق الـيت     لـشمول احلفاظ على القانون والنظـام      

ــة     ــة االحتاديـ ــيطرة احلكومـ ــؤخراً إىل سـ ــت مـ انتقلـ
 القــــوات اإلقليميــــة  إخــــضاعاالنتقاليــــة وكفالــــة

ــصومالية  ــق   الالـ ــة لتحقيـ ــة الوطنيـ ــصاص اخلطـ ختـ
  األمن واالستقرار؛

ــة االحتاد   )ثانياً(   ــز دور احلكومـ ــة تعزيـ ــة االنتقاليـ ــى يـ ، علـ
ــسيق،  ــشيا ال مــستوى التكامــل والتن ــار امليلي  تختي
  احمللية اليت ستخضع لسلطتها؛

املقاطعـــــات / يف املنـــــاطقأمنيـــــةجلـــــان إنـــــشاء   )ثالثاً(  
ــام   /تنـــسيقل ــانون والنظـ تيـــسري األمـــن املـــدين والقـ

  القائم؛
 /البــــدء بتنفيــــذ برنــــامج فــــك ارتبــــاط احملــــاربني   )رابعاً(  

   مني؛املستسل/املنشقني
   منع وجود األطفال يف القوات املسلحة؛ )خامساً(  
بــذل جهــود حلمايــة املــدنيني مــن مجيــع أشــكال        )سادساً(  

العنف املـسلح، والتقيـد بالقـانون اإلنـساين الـدويل           
  .والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

ــشتركة؛ وزراء   -   ــة املــ ــة األمنيــ ــدفاع، : اللجنــ الــ
التخطـــيط، الداخليـــة واألمـــن الـــوطين، املاليـــة، 

ــز   و ــوطين، مركــ ــن الــ ــاالت األمــ ــاء وكــ رؤســ
ــة - املراقـــب ــصومال، أرض بونـــت واليـ  يف الـ

واليـــة غـــاملودوغ يف الـــصومال، أهـــل الـــسنة     
  ؛واجلماعة

ــايل    -   ــادي االنتقـ ــان االحتـ ــان  : الربملـ ــيس الربملـ رئـ
واللجنة الربملانيـة املعنيـة بـاألمن؛ اللجنـة األمنيـة           

ــا    ــة مب ــات اإلقليمي ــا أهــل  املــشتركة، والكيان فيه
  ؛السنة واجلماعة

   رؤساء وكاالت األمن الوطين؛  -  
ــة      -   ــي واهليئــ ــاد األفريقــ ــدة واالحتــ ــم املتحــ األمــ

التنميــــة والــــدول باحلكوميــــة الدوليــــة املعنيــــة 
ــة     ــم تنميـ ــشارِكة يف دعـ ــسية املـ ــضاء الرئيـ األعـ

  .قطاع األمينال

أمانــــة اللجنــــة األمنيــــة   -  
املــــــشتركة؛ جــــــدول  
ــاكن   ــات؛ أمـ االجتماعـ

   اتب؛املك
   موظفو األمانة؛  -  
   امليزانية؛  -  
   التمويل؛  -  
   خطة العمل؛  -  
ــار   -   ــكبـ ــيني رباء اخلـ املعنـ

   شؤون األمن؛ب
  .تدريباتال  -  

اجتماعات منظمة موسَّعةعقد   *** 
للجنــة األمنيــة) ملــدة يــومني(النطــاق 
تشمل الكيانـات اإلقليميـة،  املشتركة

   ؛وأهل السنة واجلماعة
 الوطنيـــة لتحقيـــقنـــشر اخلطـــة  ** 

األمــــن واالســــتقرار علــــى مــــستوى
   الكيانات اإلقليمية قبل اعتمادها؛

   اهلياكل اإلدارية األساسية؛ *** 
القــــوات اإلقليميــــةخــــضاع إ***  

ختصاص اخلطـة الوطنيـةالالصومالية  
   لتحقيق األمن واالستقرار؛

؛وتنسيقها احمللية تدمج امليليشيا *** 
اللجـــــانجلـــــان املقاطعـــــات و *** 

   األمنية؛
  .برنامج املنشقني *** 
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  مكافحة القرصنةة واستراتيجية  وسياس بفعاليةكفالة األمن البحري) ب (‐ األمن : ١املعيار املرجعي 

  االمتثال  املوارد  املسؤولية  املهام الرئيسية واإلطار الزمين

كفالــــة األمــــن البحــــري بفعاليــــة ووضــــع سياســــات    )أ(  
، افحـة القرصـنة بالتعـاون مـع الكيانـات اإلقليميـة           وتشريعات ملك 

ــا ــشمل والمب ــة ي ــتي ــصومال وأرض بون ــصومال يف ال  ،أرض ال
ــاين  ٢٠حبلــول  ــاير /كــانون الث ــة  ؛٢٠١٢ين ــع القرصــنة ومحاي  من

  :  وعلى وجه اخلصوص،موارد الصومال الطبيعية
ــصة     )أوالً(   ــصادية اخلال ــة االقت ــول اإلعــالن عــن املنطق حبل

    ؛٢٠١١ديسمرب /ن األول كانو١٩
 خيـضع تعيني منسق معين بشؤون مكافحة القرصنة         )ثانياً(  

ــدد   ــر حمــــ ــسلطة وزيــــ ــول لــــ ــانون ١٩حبلــــ  كــــ
إنـــــشاء قـــــوة ) ثالثـــــاً (؛ ٢٠١١ديـــــسمرب /األول

قـدرة  /حـرس الـسواحل   /الشرطة البحرية الصومالية  
على رصد السواحل بالتنـسيق مـع قـوات الـشرطة            

  الربية؛
ــاق   )رابعاً(   ــول آذاراالتفــــ ــارس /حبلــــ ــى ٢٠١٢مــــ  علــــ

استراتيجية لألمن البحري مع املناطق واحلكومـات    
  ؛  بسبل منها عملية كمباال،األخرى

ــصادية      )خامساً(   ــشاريع االقتــ ــة باملــ ــرامج مرتبطــ ــع بــ وضــ
ــساحلية إلشــراك اجملتمعــات احملليــة يف مكافحــة      ال

ديـسمرب  / كانون األول  ٢٠ حبلول   ، وذلك القرصنة
ــذ  ،٢٠١١ ــة التنفيـــ ــدء بعمليـــ ــول  حب والبـــ  ٢٠لـــ
  ؛  ٢٠١٢مارس /آذار

 ٢٠١٢مــــايو / أيــــار١٨لــــول حب قــــدراتالبنــــاء  )سادساً(  
ــاة   ملال حقــة قــضايا القــانون البحــري وحماكمــة اجلن

 حبلـول   سنُّ تـشريعات  ) سابعاً( ؛وإيداعهم السجن 
  .ملكافحة القرصنة ٢٠١٢مايو / أيار١٨

ــوانئ،    و  -   ــر النقــل وامل ــر مــصائد األمســاك، وزي زي
ألمن الوطين، البعثـة الـصومالية      وزير الداخلية وا  

ــة     ــدى األمــم املتحــدة، االحتــاد األفريقــي، اهليئ ل
احلكوميـــة الدوليـــة املعنيـــة بالتنميـــة، الكيانـــات  

  ؛ اإلقليمية مبا فيها أهل السنة واجلماعة
املبعــوث اخلــاص لــرئيس الــوزراء املعــين مبــسائل    -  

  .نطقة االقتصادية اخلالصةامل

تـأمني  وعملية كمبـاال،      -  
تعبئــــــــة ولتمويــــــــل، ا

  ؛ املوارد
ــين    -   ــصال املعـ ــق االتـ فريـ

بالقرصنة قبالة سـواحل    
  .الصومال

   لتنفيذ؛ا
ــنة  - ــة القرصــ تــــشريعات مكافحــ

البحريـــة، اتفـــاق بـــني احلكومـــة
ــة واإلدارات ــة االنتقاليــ االحتاديــ

  األخرى
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ا مبــدئيا بــشأن  احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة قــرار ختــاذا  )أ(  
حبلـــــــول كيفيـــــــة املـــــــضي قـــــــدماً يف العمليـــــــة الدســـــــتورية

  ؛ ٢٠١١سبتمرب /أيلول ١٩
ؤلفــــة مــــن امل(تعــــيني جلنــــة اخلــــرباء الــــصوماليني   )ب(  
ــصى، مبــ أشــخاص كحــد أ  ٩ ــشملق ــساء٤ ا ي ــر  ن ــى األكث )  عل

ــبتمرب / أيلــــول١٩حبلــــول   لــــدعم إعــــداد مــــشروع  ٢٠١١ســ
  الدستور؛ 

بــدء املــشاورات مـــع اجلهــات املعنيـــة بــشأن النظـــام       )ج(  
  واملــسائل اخلالفيــة األخــرىةاالحتــادي ونظــام اإلدارة الالمركزيــ

  ؛ ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٩حبلول 
ة للجهــات املعنيــة مــن أجــل عقــد اجتماعــات استــشاري  )د(  

 وحـل املـسائل     ةمناقشة النظام االحتادي ونظام اإلدارة الالمركزي     
   ؛٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٩ حبلول اخلالفية األخرى

 كــانون ١٩حبلـول  تعـديل امليثـاق االحتـادي االنتقـايل       )هــ (  
ــسمرب /األول ــة   ٢٠١١ديـــ ــدماً يف العمليـــ ــضي قـــ ــة املـــ  إلتاحـــ

   الدستورية؛
النظـام  ب املتعلـق االنتهاء من إعداد تقرير اجلهات املعنيـة          )و(  

حبلـول   وحل املسائل اخلالفية     ةاالحتادي ونظام اإلدارة الالمركزي   
  ؛ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣٠

ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٠حبلـول  نشر مـشروع الدسـتور      )ز(  
حبلـــول ؛ عقـــد اجتماعـــات استـــشارية للجهـــات املعنيـــة ٢٠١٢
 للمصادقة على مشروع الدستور؛ نـشر       ٢٠١٢س  مار/آذار ٢٠

  .٢٠١٢مايو / أيار١٨مشروع الدستور النهائي حبلول 

  ؛ الدستوربشؤون رئيس الوزراء، الوزير املعين   -  
الدسـتور؛  بـشؤون   رئيس الوزراء والوزير املعين       -  

رئــيس الربملــان، بالتــشاور مــع مجيــع اجلهــات      
  ؛ املعنية

ــتور وجلنــــة اللجنــــة االحتاديــــة املــــستقلة   -    للدســ
  ؛ اخلرباء

اللجنـــة التقنيـــة، جلنـــة اخلـــرباء، املمثـــل اخلـــاص   -  
  ؛ لألمني العام

الدسـتور،  بـشؤون   رئيس الربملان، الوزير املعـين        -  
اللجنة الربملانية املعنية بإصالح الدستور، اللجنـة     

  ؛ االحتادية املستقلة للدستور، جلنة اخلرباء
  ؛ دستور، جلنة اخلرباءاللجنة االحتادية املستقلة لل  -  
  .على حنو ما ورد أعاله  -  

اللجنـــــــــة االحتاديـــــــــة   -  
ــتور  ــستقلة للدســـــ املـــــ
وأمانـــــــــــة اخلـــــــــــرباء 

  ؛ الصوماليني
ــارجيون  ا  -   ــرباء اخلــــ خلــــ

وموظفــــــــو الــــــــدعم؛ 
ــرباء   ــل، اخلــــــ التمويــــــ
ــدريبات،   ــدوليون، الت ال

  ؛ بناء القدرات
  ؛ امليزانية وخطة العمل  -  
ــشات   -   ــات اجملمناقـ موعـ

  ؛البؤرية
  ؛ مشاريع التعديالت  -  
  ؛ التربية املدنية  -  
  ؛ عــالماإل  -  
  ؛ بناء القدرات  -  
 .تعميمهإصدار التقرير و  -  

  ؛ تقرير مرحلي** 
  ؛ تعيني جلنة اخلرباء** 
  ؛تقرير وقرارات اجلهات املعنية** 
املواضـــــــــــيعية االجتماعـــــــــــات** 

واالجتماعــات االستــشارية للجهــات
  ؛ املعنية
  ؛ قتعديل امليثا** 
تقريـــر عـــن مـــشاورات اجلهـــات** 
  ؛ املعنية
  ؛ مشروع الدستور** 
  ؛ اجتماع اجلهات املعنية** 
  املشروع النهائي للدستور** 
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احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة، (شتركة تعــيني اللجنــة املــ  )أ(  
الربملان االحتـادي االنتقـايل، اإلدارات اإلقليميـة، اخلـرباء، ممثلـون            

 شخــصاً كحــد أقــصى مبــن  ١٥ -عــن منظمــات اجملتمــع املــدين  
؛ إعـــداد  ٢٠١١ســـبتمرب / أيلـــول١٩حبلـــول  ) نـــساء ٥فـــيهم 

   ؛مشروع الدستور إلقراره
ــهاء مــن إعــداد اخلطــة الت   )ب(   ــر االنت مــن حــضريية والتقري
ــاد املؤقــت ملــشروع الدســتور    أجــل ــول االعتم  تــشرين ١٥حبل
  ؛  ٢٠١١نوفمرب /الثاين
ــستو       )ج(   ــع املـ ــشاري رفيـ ــاع استـ ــد اجتمـ ــول  ىعقـ حبلـ
ملناقــشة عمليــة تطبيــق النظــام  ٢٠١١أكتــوبر /تــشرين األول ١٩

ــا مــن خــالل إنــشاء  االحتــادي يف الــصومال  ت حكومــات للوالي
ــا ــاتوإدارات يف املن ــضاً أن   ؛طق واملقاطع ــاع أي ــي لالجتم  وينبغ

ُيفــضي إىل اتفـــاق بـــشأن اخلطـــة التحـــضريية لالعتمـــاد املؤقـــت
   ملشروع الدستور؛

حبلـول  البدء بإعداد االعتماد املؤقت ملـشروع الدسـتور           )د(  
   ؛ ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٠

االنتهاء من إعداد االعتمـاد املؤقـت ملـشروع الدسـتور            )هـ(  
   ؛ ٢٠١٢أبريل / نيسان١٩حبلول 

حبلـول  البدء بعملية االعتماد املؤقـت ملـشروع الدسـتور          )و(  
حبلـــول ؛ اعتمـــاد مــشروع الدســـتور  ٢٠١٢أبريـــل / نيــسان ٢٠
   ؛٢٠١٢يوليه /متوز ١

إجــراء االســتفتاء الدســتوري وفقــاً ألحكــام الدســتور      )ز(  
  اجلديد

ــوزراء،     -   ــان، رئــــيس الــ ــرئيس، رئــــيس الربملــ الــ
  ؛  مجيع اجلهات املعنيةبالتشاور مع

  ؛ اللجنة املشتركة  -  
ــان،     -   ــوزراء، رئــــيس الربملــ ــرئيس، رئــــيس الــ الــ

اإلدارات اإلقليميــة، اللجنــة التقنيــة، منظمــات    
ــستقلة     ــة املــ ــة االحتاديــ ــدين، اللجنــ ــع املــ اجملتمــ

  ؛للدستور، املمثل اخلاص لألمني العام
رئيس الربملان، الوزير املعـين بـشؤون الدسـتور،           -  

ــة    اللج ــة املعنيــ ــة الربملانيــ ــشتركة، اللجنــ ــة املــ نــ
  ؛ باصالح الدستور، اللجنة التقنية

ــة      -   ــة، اللجنــ ــة التقنيــ ــشتركة، اللجنــ ــة املــ اللجنــ
  ؛ االحتادية املستقلة للدستور

  ؛ طرائق اإلقرار  -  
إصــالح الربملــان، اللجنــة التقنيــة، فريــق الرصــد     -  

  .الدويل

اختــــصاصات اللجنــــة     -  
ــة،  ــشتركة، امليزانيـــ  املـــ
ــة العمـــل، اخلـــرباء   خطـ
الــــــدوليون، األمانــــــة، 

ــشد ــوارد، حــــــــ  املــــــــ
  ؛ التدريب

  ؛ النشر  -  
اجتمـــــــاع اجلهــــــــات    -  

امليزانيـة وعمليـة    : املعنية
  ؛ التخطيط

التقرير املشترك، اتفـاق       -  
اجلهـــــــــات املعنيـــــــــة، 

  ؛ مشروع التعديل
ــات   -   ــواريخ االنتخابـــ تـــ

  ؛ وتسلسلها
  ؛ اخلطة التحضريية  -  
ــة  -   ــة االنتخابيــــــ  اخلطــــــ

  .وآليات الرقابة

  ؛ تعيني اللجنة املشتركة*** 
  شتركة؛ تقرير اللجنة امل***
ــة  ***  ،عقــد اجتمــاع اجلهــات املعني
  ؛  املمثل اخلاص لألمني العامييسِّره
ــشأن***  ــة بـ ــات املعنيـ ــاق اجلهـ اتفـ

ــشروع ــرار مـ ــق إقـ ــالح وطرائـ اإلصـ
  ؛ الدستور

  ؛  الربملانإصالح*** 
  ؛ اخلطة التحضريية*** 
ار مشروع الدسـتور وإجـراءإقر*** 

  االنتخابات
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تقريــر  بتقــدمي الاللجنــة الربملانيــة املعنيــة باإلصــالح قيــام   )أ(  
؛ ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ١٩حبلـول   رحلي عن إصالح الربملـان      امل

 فعاليـة   كفالـة توصية اللجنة باعتماد إصالحات فورية هادفـة إىل         
   الطريق؛ خارطةتنفيذ لالربملان االحتادي االنتقايل 

حبلــول البــدء بإصــالح الربملــان االحتــادي االنتقــايل    )ب(  
 ١٩ حبلـول   واالنتهاء من هذه العمليـة ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٩

  ؛  ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين
احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة،      (تعيني اللجنـة املـشتركة        )ج(  

ــة، اجملتمــع املــدين     ــان االحتــادي االنتقــايل، اإلدارات اإلقليمي الربمل
حبلـول  )  نـساء ٥ شخصاً مبن فـيهم  ١٥ مبا ال يتجاوز   -واخلرباء  

 ألغراض التـشاور وإعـداد التوصـيات        ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٩
احتـادي جديـد مبوجـب دسـتور احتـادي          والطرائق إلنـشاء برملـان      

. حتدِّد اجلمعية التأسيسية حجم ومعايري الربملـان اجلديـد        و. جديد
تستند مجيع الواليـات احلكوميـة االحتاديـة إىل امليثـاق االحتـادي             و

وعلى احلكومة أن تشجِّع تـشكيل الواليـات االحتاديـة          . االنتقايل
   ؛اجلديدة على أساس امليثاق االحتادي االنتقايل

االنتهاء من إعداد تقرير اللجنـة املـشتركة بـشأن إنـشاء              )د(  
حبلـول  برملان احتادي جديـد مبوجـب الدسـتور االحتـادي اجلديـد             

    ؛٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٩
حبلـــول عقـــد اجتمـــاع استـــشاري للجهـــات املعنيـــة   )هــــ(  
ــاين ١٩ ــوفمرب /تــشرين الث ــشاء برملــان  علــى  لالتفــاق ٢٠١١ن إن

  مبوجب الدستور االحتادي اجلديد؛ احتادي جديد 
إدراج اتفاق اجلهات املعنية بشأن إنشاء برملـان احتـادي            )و(  

جديد مبوجـب الدسـتور االحتـادي اجلديـد يف مـشروع الدسـتور              
  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٠حبلول 

رئــيس الربملــان، اللجنــة املعنيــة بإصــالح الربملــان   -  
   االحتادي االنتقايل؛

ملـان واللجنـة املعنيـة بإصـالح الربملـان      رئـيس الرب   -  
  ؛ االحتادي االنتقايل

احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة، الربملــان االحتــادي   -  
  ؛ االنتقايل، اإلدارات اإلقليمية واللجنة التقنية

  ؛ اللجنة املشتركة  -  
اللجنة املـشتركة، احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة،           -  

، اإلدارات اإلقليميــة الربملــان االحتــادي االنتقــايل
ــة     ــي، اهليئــ ــاد األفريقــ ــة، االحتــ ــة التقنيــ واللجنــ

  ؛ احلكومية الدولية املعنية بالتنمية
  .املمثل اخلاص لألمني العام  -  

ــيني   -   ــاب التعــــــ  ،خطــــــ
اختــــصاصات اللجنــــة   
ــرباء  ــشتركة، اخلـــــ املـــــ
الربملانيون، خطـة عمـل     

  ؛ حلقة العمل، امليزانية
  اللجنة التقنية  -  

  ؛ أن اإلصالحاتتوصيات بش*** 
ــذ  ***  ــالحات لتنفيـــ ــةإصـــ خارطـــ
  ؛ الطريق
؛تعـــــــيني اللجنـــــــة املـــــــشتركة*** 
  شتركة؛ تقرير اللجنة امل***

  ؛ اجتماع اجلهات املعنية*** 
ــات***  ــر اجلهـ ــاق وتقريـ إدراج اتفـ

   مشروع الدستورضمناملعنية 
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  االنتخابات واالستفتاء الدستوري) د (‐ : الدستور: ٢املعيار املرجعي 

  االمتثال  املوارد  املسؤولية  املهام الرئيسية واإلطار الزمين

  ؛ سنُّ إطار تشريعي للجنة االنتخابية املؤقتة  )أ(  
تعـــيني أعـــضاء أكفـــاء للجنـــة االنتخابيـــة املـــستقلة   )ب(  

 علـــى  نـــساء٤ مبـــا يـــشملأشـــخاص كحـــد أقـــصى  ٩(املؤقتـــة 
لتحـضري  ؛ الشروع يف ا   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٩حبلول  ) األكثر

  ؛ لالنتخابات
ــداد    )ج(   أو اختيــار /بــات واتوجيهيــة لالنتخالبــادئ املإع

ــات ــاطق واملقاطعــ ــات واملنــ ــان، وإدارات الواليــ ــضاء الربملــ أعــ
ــواطنني    ــسجيل املــ ــحني، وتــ ــدمي املرشــ ــة، وتقــ واإلدارات احملليــ
بوصـــفهم نـــاخبني، وإجـــراء االنتخابـــات واالســـتفتاء، وتنظـــيم  

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٠حبلـول   ا  االنتخابات واإلشراف عليه  
  ؛ ٢٠١١

ســنُّ تــشريعات بــشأن االنتخابــات مبــا يــشمل تــشكيل    )د(  
ديـسمرب  / كـانون األول   ٣٠حبلـول   وتسجيل األحزاب الـسياسية     

  ؛ ٢٠١١
ترشيح أعـضاء   /أو اختيار /إعداد خطط لالنتخابات و      )هـ(  

للربملــــان، وإدارات املقاطعــــات واإلدارات احملليــــة، وتــــسجيل    
زاب الـــسياسية، وتـــسجيل النـــاخبني، وتثقيـــف النـــاخبني، األحـــ

؛ ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاين٢٠حبلــول وتطبيــق التربيــة املدنيــة 
حبلـــــول  األعمـــــال التحـــــضرييةاالنتـــــهاء مـــــن إعـــــداد خطـــــة 

  ؛ ٢٠١٢مايو /أيار ٢٠
ــار     )و(   ــدء باختيـ ــادي  /البـ ــان االحتـ ــضاء الربملـ ــيح أعـ  ترشـ

مـــايو / أيـــار٢٠ة، حبلـــول وإدارات املقاطعـــات واإلدارات احملليـــ
يونيــه / حزيــران٢٠حبلــول ؛ واالنتــهاء مــن هــذه العمليــة  ٢٠١٢
  ؛ ٢٠١٢

عـــضاء أل) ةغـــري مباشـــرة ومباشـــر(إجـــراء انتخابـــات    )ز(  
الربملان وإدارات املقاطعـات واإلدارات احملليـة وانتخـاب الـرئيس           

  ٢٠١٢أغسطس / آب٢٠حبلول 

ــادي االنتقـــ   -   ــان االحتـ ــان، الربملـ ايل، رئـــيس الربملـ
  ؛ الدستورشؤون الوزير املعين ب

ــوزراء،     -   ــان، رئــــيس الــ ــرئيس، رئــــيس الربملــ الــ
  ؛ بالتشاور مع مجيع اجلهات املعنية

  ؛ اللجنة االنتخابية املستقلة املؤقتة  -  
رئيس الربملان، رئيس الوزراء، الربملان االحتادي        -  

  ؛ االنتقايل
لداخلية  وزير ا  ،اللجنة االنتخابية املستقلة املؤقتة     -  

ــاد     ــدة واالحتــ ــم املتحــ ــوطين؛ األمــ ــن الــ واألمــ
ــة   األفريقــــي واهليئــــة احلكوميــــة الدوليــــة املعنيــ

  ؛ بالتنمية
  ؛ على حنو ما ورد أعاله  -  
أرض اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة املؤقتــة، واليــة   -  

 يف الـــصومال، األمـــم املتحـــدة واالحتـــاد بونـــت
ــة   األفريقــــي واهليئــــة احلكوميــــة الدوليــــة املعنيــ

  .بالتنمية

خطاب التعيني، أعضاء     -  
اللجنــة؛ اللجــان، خطــة 
عمــــل حلقــــة العمــــل، 

  .امليزانية

تعــيني أعــضاء اللجنــة االنتخابيــة*** 
  ؛ املستقلة املؤقتة

  ؛ إعداد املبادئ التوجيهية*** 
التشريعات املتعلقة باالنتخابـات*** 

  ؛ واألحزاب السياسية
خطـــط االنتخابـــات وتـــشكيل*** 

  ؛ اسيةاألحزاب السي
ــار وترشــيح أعــضاء***  ــة اختي عملي
  ؛ الربملان
املباشــــرة وغــــري(االنتخابــــات *** 

  )املباشرة
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  التوعية السياسية واملصاحلة: ٣املعيار املرجعي 

  االمتثال  املوارد  املسؤولية  املهام الرئيسية واإلطار الزمين

ــة       )أ(   ــستوى للجنـــ ــع املـــ ــاع رفيـــ ــد اجتمـــ حبلـــــول عقـــ
 لتنفيــــذ املــــصاحلة مــــع الكيانــــات ٢٠١١مرب ســــبت/أيلــــول ١٩

فيهــا أهــل الــسنة واجلماعــة علــى أســاس االتفاقــات  اإلقليميــة مبــا
 والتعـاون مـع اجملموعـات األخـرى         ات مث البـدء بـاحلوار     ،السابقة

ينبغـــي للكيانـــات اإلقليميـــة االســـتناد إىل امليثـــاق (يف الـــصومال 
  ؛ )االحتادي االنتقايل

ــة االحتاد   )ب(   ــام احلكوم ــة قي ــة االنتقالي ــع  ،ي ــشاور م  بالت
الكيانات اإلقليمية، مبا فيها أهل الـسنة واجلماعـة، بإعـداد خطـة             
املصاحلة الوطنية مبا يشمل حـل املنازعـات بـني العـشائر، وإقـرار              

 تـــــشرين ١حبلـــــول الربملـــــان الســـــتراتيجية التوعيـــــة الـــــشاملة 
  ؛ ٢٠١١أكتوبر /األول
حبلــول  ة إصــالح وتنــشيط جلنــة املــصاحلة الوطنيــ       )ج(  
  ؛ ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١

ــا أهــل         )د(   ــا فيه ــة، مب ــات اإلقليمي ــدعم للكيان تقــدمي ال
 تنــسيق ودعــم املــصاحلة علــى الــصعيد   هبــدفالــسنة واجلماعــة، 

ــسالم    ــاء الـ ــادرات بنـ ــي ومبـ ــىت احمللـ ــد  يف شـ ــاء البلـ ــول أحنـ حبلـ
   ؛٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ١٩

أمنية يف إطار عمـل     إخضاع مجيع املناطق لزيارات        )هـ(  
حبلـول  احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة والكيانـات اإلقليميـة احلليفـة            

أو إنـــشاء طرائـــق دعـــم /؛ و٢٠١١نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٩
   إنشائها؛/اإلدارات احمللية وتشغيلها

ــات        )و(   ــسالم القائمــة يف إطــار الكيان ــشيط جلــان ال تن
 تــشرين ١٩لــول حباإلقليميــة وتيــسري إنــشاء جلــان جديــدة منــها  

ــاين ــوفمرب /الثــ ــشعبية  ٢٠١١نــ ــصاحلة الــ ــسهيالً للمــ ــة / تــ احملليــ
  ومبادرات بناء السالم

الرئيس، رئيس الربملـان، رئـيس الـوزراء، جملـس           -  
الوزراء، الكيانات اإلقليمية مبا فيهـا أهـل الـسنة          

  ؛ واجلماعة
احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة، الربملــان االحتــادي   -  

  ؛ االنتقايل
احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة، الربملــان االحتــادي   -  

ــصاحلة،     ــوزير املعــين بالدســتور وامل ــايل، ال االنتق
وزيــــر الداخليــــة واألمــــن الــــوطين، الكيانــــات 

  ؛ اإلقليمية مبا فيها أهل السنة واجلماعة
  ؛ على حنو ما ورد أعاله  -  
  .الرئيس، رئيس الوزراء، رئيس الربملان  -  

االجتمــــــــاع الرفيــــــــع   -  
  ؛ املستوى يف الصومال

ــصاحلة   -   ــس املــــــ  ،جملــــــ
ــة  ، املكتـــــــب،األمانـــــ
ــة،املوظفـــــون  ، امليزانيـــ

ــشد  ــواردحـ ــة ، املـ خطـ
  ؛ العمل

اللجــان املعنيــة بالــسالم   -  
  واألمن يف املقاطعات 

امليزانيــة وخطــة العمــل،   -  
  ؛ آليات التنسيق

املنـــــــــــاطق واإلدارات   -  
احملليـــــة الــــــيت ينبغــــــي  
ــدمي   ــا، تقــــــــ زيارهتــــــــ

ــدمات اال ــة اخلـ جتماعيـ
  ؛ األساسية للسكان

  . املواردحشد  -  

عقـــد اجتمـــاع رفيـــع املــــستوى** 
 جملـــــــس-للجنـــــــة يف الـــــــصومال 

  ؛ املصاحلة
ــة**  ــر عــن اللجــان املعني إعــداد تقري

-بالــــسالم واألمــــن يف املقاطعــــات 
اإلبالغ عـن عـدد املنـاطق واإلدارات
ــن ــا، وعـ ــرت زيارهتـ ــيت جـ ــة الـ احملليـ

ــع اإلدارات احمل   ــل م ــق العم ــة،طرائ لي
  ؛ اخلدمات األساسيةعن و

تنفيذ طرائق العمـل مـع اإلدارات** 
  احمللية
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  الشفافية واملساءلة) أ: ( الرشيداحلكم: ٤املعيار املرجعي 

  االمتثال  املوارد  املسؤولية  املهام الرئيسية واإلطار الزمين

ــات    )أ(   ــز اآلليـ ــة إىلتعزيـ ــادل  الراميـ ــسيق وتبـ ــسني التنـ  حتـ
الدوليــة يف جمــال التنميــة  الــصومالية وت بــني الوكــاالت املعلومــا

  ؛  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩حبلول والعمل اإلنساين 
 تـشرين   ١٩ حبلـول    سنُّ التشريعات وتنفيذ التدابري     )ب(  
ــوبر /األول ــتعمال   ٢٠١١أكتــ ــاءة اســ ــساد وإســ ــة الفــ  ملكافحــ

 مبـا فيهـا احملليـة     (املناصب العامة على مجيع املـستويات احلكوميـة         
  ؛ )اإلقليميةو

تعيني أعضاء أكفاء يف جلنة مستقلة مؤقتة ملكافحة           )ج(  
 حبلــول ) نــساء٤ أشــخاص كحــد أقــصى، مبــن فــيهم ٩(الفــساد 

  ؛ ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٩
 كــــانون ١٩حبلــــول تعــــيني فرقــــة عمــــل كفــــؤة     )د(  
 إلعداد تقرير عن مجيع إيرادات احلكومـة        ٢٠١١ديسمرب  /األول

ــة االن ــا، ورســوم املطــارات،    االحتادي ــة، ومقبوضــاهتا ونفقاهت تقالي
ــوم اهلبــوط، ورســوم وقــوف الــسيارات، ورســوم العبــور        ورس
اجلــوي، ورســوم وتكــاليف املــوانئ، مبــا فيهــا تكــاليف ورســوم    

 اجلهـات  يـشمل ، واالتصاالت السلكية والالسلكية، مبا  الرصيف
  .املاحنة؛ إخل

ين، الداخلية واألمـن الـوط   زير  وزير التخطيط، و    -  
  ؛ اللجنة التقنية

ــادي      -   ــان االحتــ ــيس الربملــ ــوزراء، رئــ ــيس الــ رئــ
  ؛ االنتقايل، اللجنة التقنية

اللجنة املؤقتـة ملكافحـة الفـساد، اللجنـة التقنيـة،             -  
  ؛ وزير العدل

 ،التخطــيطزيــر و، رئــيس الــوزراء، وزيــر املاليــة  -  
  ؛ التجارةزير و

ــام،     -   ــسابات العـــ ــع احلـــ ــة، مراجـــ ــر املاليـــ وزيـــ
  ؛ العام سباحملا

  .رئيس الوزراء، وزير التخطيط  -  

ــع    -   ــاع مـــ ــد اجتمـــ عقـــ
ــة   ــاالت املعونــــــ وكــــــ
الســـــــــتعراض آليـــــــــة 

  ؛ التنسيق
فريــــق إلجــــراء حتليــــل   -  

 املقبوضـــــــات مجيـــــــع
إيـــرادات يف والنفقـــات 

احلكومــــــة االحتاديــــــة  
   االنتقالية ودخلها؛

  اخلرباء، دراسة ميدانية   -  
ــة   -   ــة مراجعــــــــ عمليــــــــ

احلــــــــسابات، بنــــــــاء   
  .تالقدرا

تقريـــــر عـــــن التنـــــسيق وتبـــــادل** 
   املعلومات؛

   تعزيز آليات التنسيق؛** 
ــة املؤق ***  ــأعــضاء اللجن ة ملكافحــةت
  ؛ الفساد
 التقريــر املتعلــق-التــدابري واألثــر*** 

  ؛ بالفساد
  ؛ تعيني فرقة العمل** 

  ؛ تقرير فرقة العمل*** 
  ؛ لميزانية املاليةل الربملان إقرار*** 
  ثرالتدابري واأل*** 
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  إدارة املالية العامة) ب (:احلوكمة الرشيدة: ٤املعيار املرجعي 

  االمتثال  املوارد  املسؤولية  املهام الرئيسية واإلطار الزمين

ــة باســتخدام       )أ(   ــرادات احلكومي ــع اإلي ــة حتــصيل مجي كفال
 مث تــسجيلها وفقــاً للقــانون وإيــداعها ،الوثــائق احلكوميــة الرمسيــة

 كـانون   ١٩حبلـول    ،املصرف املركـزي  ب ،املوحدلدى الصندوق   
  ؛ ٢٠١١ديسمرب /األول
االنتهاء من إعداد تقرير شامل عـن مجيـع إيـرادات             )ب(  

ــانون ٢٠حبلــــول ونفقــــات احلكومــــة االحتاديــــة االنتقاليــــة    كــ
   ؛٢٠١٢يناير /الثاين
املدنيـة  استعراض وحتديث القـانون احلـايل للخدمـة            )ج(  

   ؛ ٢٠١٢اير ين/ كانون الثاين٢٠حبلول 
 ٢٠١١/٢٠١٢ ميزانيــة ماليــة وطنيــة لــسنة  إعــداد    )د(  

  ؛ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حبلول واملوافقة عليها 
ــة      )هـ(   ــة للتنميـ ــتراتيجية وطنيـ ــة وضـــع اسـ ــدء بعمليـ البـ

  ٢٠١٢فرباير / شباط٢٠واإلنعاش حبلول 

ــوزراء، وز  -   ــيس الـــ ــيط راءرئـــ ــة والتخطـــ  املاليـــ
  ؛ والتجارة والداخلية

ــام،     -   ــسابات العـــ ــع احلـــ ــة، مراجـــ ــر املاليـــ وزيـــ
  ؛ العام احملاسب

  ؛ رئيس الوزراء، وزير التخطيط  -  
ــة،     -   ــة للخدمــة املدني ــة الوطني ــة، اللجن وزارة املالي

  ؛ وزارة العمل
  .وزير املالية  -  

ــع    -   ــاع مـــ ــد اجتمـــ عقـــ
ــة   ــاالت املعونــــــ وكــــــ
الســـــــــتعراض آليـــــــــة 

  ؛ التنسيق
فريــــق إلجــــراء حتليــــل   -  

ت مجيـــــــع املقبوضـــــــا 
  إيـــراداتيفوالنفقـــات 
ــل ــة ودخــــــ  احلكومــــــ

   االحتادية االنتقالية؛
  اخلرباء، دراسة ميدانية   -  
ــة   -   ــة مراجعــــــــ عمليــــــــ

احلــــــــسابات، بنــــــــاء   
  .القدرات

ــرار******  ــان  إقـــ ــةلالربملـــ لميزانيـــ
  ؛ املالية
بــــشأنتقريــــر التــــدابري واألثــــر *** 

ــوميني ــوظفني احلكــــــ ــيني املــــــ تعــــــ
  وانضباطهم
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	11 - وأرحب بالعمل الدؤوب الذي يقوم به فريق الاتصال الدولي بشأن الصومال، الذي عقد اجتماعه العشرين في كوبنهاغن يومي 29 و 30 أيلول/سبتمبر، بمشاركة كل الأطراف الموقعة على خارطة الطريق. ووافق المنتدى على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق في الوقت المناسب، وبخاصة صياغة الدستور واعتماده، وإقراره من قبل جمعية تأسيسية، وإجراء الإصلاحات البرلمانية بغرض إنهاء الفترة الانتقالية في الوقت المناسب.
	باء - تنفيذ خارطة الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية
	12 - طلب إليَّ مجلس الأمن في قراره 2010 (1011) أن أقدم معلومات مستوفاة عما تحرزه المؤسسات الاتحادية الانتقالية من تقدم إزاء خارطة الطريق. ومما يؤسف له أن عددا من المواعيد النهائية المتفق عليها لم يحترم. فلم تجتمع بعد آليتا الامتثال المتوختان في خارطة الطريق - وهما المبادرة السياسية الإقليمية والفريق الدولي المعني بالتنسيق والرصد. غير أن لجنة تقنية تضم ممثلين عن المؤسسات الاتحادية الانتقالية والمناطق، والمجتمع الدولي اجتمعت مرتين واتفقت على أن يجري رصد التقدم المحرز من خلال أربع لجان فرعية (معنية بوضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور؛ والاتصال والمصالحة؛ والإصلاح البرلماني؛ والحكم الرشيد) على حين تتولى اللجنة الأمنية المشتركة مسؤولية الأمن. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر، أعدت الحكومة الاتحادية الانتقالية تقريرا مرحليا ستتولى اللجنة التقنية تقييمه. 
	13 - وفيما يلي التقدم المحرز إزاء المهام الأربع ذات الأولوية الرامية إلى إنهاء الفترة الانتقالية قبل 20 آب/أغسطس 2012 (انظر التذييل):
	الأمن

	14 - عقدت اللجنة الأمنية المشتركة اجتماعا جيد التنظيم مدته يومان في مقديشو في يومي 27 و 28 تشرين الأول/أكتوبر، اتسع فيه نطاق التمثيل ليشمل ممثلين من ”أرض بونت“ و ”غالمادو“ وأهل السنة والجماعة. وترأس الاجتماع ممثلي الخاص ورئيس وزراء الحكومة الاتحادية الانتقالية. ووافقت الحكومة على الحاجة إلى تقاسم الموارد بشكل عادل في قطاع الأمن برمته. ووافق على مشروع الخطة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار مجلس الوزراء في 26 تشرين الأول/أكتوبر، وأحيل المشروع إلى البرلمان بغية اعتماده.
	الدستور

	15 - أُحرز بعض التقدم في إنشاء الهيئات التقنية اللازمة لوضع الصيغة النهائية لدستور جديد للصومال، وإن كان لا يزال يتعين حل المسائل الموضوعية الرئيسية. ومن بين هذه المسائل حدود البلد، ودور الشريعة، وطبيعة الدولة (اتحادية أم وحدوية)، ونظام الحكم (رئاسي أم برلماني). وفيما يتعلق بعملية صياغة الدستور، عيّنت الحكومة الاتحادية الانتقالية لجنة خبراء تتكون من تسعة أعضاء في 23 أيلول/سبتمبر، ستتعاون مع اللجنة الاتحادية المستقلة للدستور القائمة لوضع الصيغة النهائية للدستور وإجراء مشاورة عامة. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، عينت الحكومة الاتحادية الانتقالية لجنة مشتركة للتحضير لاعتماد مشروع الدستور ولإعداد توصيات من أجل إصلاح البرلمان الاتحادي الانتقالي. وفي غضون ذلك، بدأت أعمال تحضيرية لمؤتمر دستوري تشاوري وطني عُقد في غاروي في الفترة من 15 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر، لمعالجة المسائل الخلافية. 
	16 - وفيما يتعلق بالأعمال التحضيرية للانتخابات، أسند مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية الانتقالية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر للجنة تابعة للمجلس مهمة إنجاز ما يلي بحلول 15 كانون الثاني/يناير 2012: (أ) مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة انتخابية مستقلة وتسمية أعضاء اللجنة؛ و (ب) قواعد منظمة لعملية إجراء الانتخابات على صعيد المقاطعات وعلى الصعيدين الإقليمي والوطني؛ و (ج) القوانين المتصلة بتشكيل الأحزاب السياسية وتسجيلها. 
	التواصل السياسي والمصالحة

	17 - اتخذت الحكومة الاتحادية الانتقالية عدداً من الخطوات الهامة لتعزيز علاقاتها مع الحكومات الإقليمية والمجتمع المدني. وفي الفترة من 26 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر، عقد اجتماع للمجتمع المدني في مقديشو، بحضور 60 مشاركا جرى اختيارهم وفقا لصيغة 4.5 لتقاسم السلطة بين العشائر (4 حصص للعشائر الأربع الرئيسية ونصف حصة لعشائر الأقليات)، وستة ممثلين عن كل من الحكومة الاتحادية الانتقالية والبرلمان الاتحادي الانتقالي والحكومات الإقليمية وأهل السنة والجماعة. ووافقت منظمات المجتمع المدني على إقرار تنفيذ خارطة الطريق وعلى أنه يتعين عليها القيام بدور من حيث المبدأ في تنفيذه.
	الحكم الرشيد

	18 - أفادت الحكومة الاتحادية الانتقالية بأن اللجنة المختارة المعنية بمكافحة الفساد التابعة لمجلس وزرائه أوصت بإعادة إنشاء مكتب التحقيق في الفساد في 17 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، اجتمعت اللجنة الفرعية المعنية بالحوكمة في وزارة المالية في الحكومة الاتحادية الانتقالية للاستماع إلى إحاطة من الوزارة المعنية بالإيرادات والمقبوضات والنفقات، وناقشت الخيارات والتدابير الرامية إلى تحسين المساءلة والشفافية. 
	جيم - الجزاءات المحددة الهدف
	19 - في 13 أيلول/سبتمبر، تلقت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا إحاطة من منسق فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا بشأن برنامج عمل الفريق المكلف عملا بالفقرة 6 من قرار المجلس 2002 (2011). 
	20 - وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر، تلقت اللجنة إحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن التقرير الأول لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، عملا بالفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 1972 (2011) (انظر S/2011/694). وقدم رئيس اللجنة التقرير الذي يقدم كل 120 يوما، عملا بالفقرة 11 (ز) من القرار 1844 (2008)، إلى المجلس في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	ثالثا - الوضع الأمني
	21 - حققت الحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات المتحالفة معها مكاسب مستمرة ضد حركة الشباب، وإن كانت لقاء خسائر فادحة في الأرواح وما زال الوضع غير مستقر إلى أبعد حد. وبحلول أوائل شهر تشرين الثاني/نوفمبر،كانت الحكومة الانتقالية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال تتواجدان في جُلّ مناطق مقديشو الستة عشر إن لم يكن فيها جميعها، وإن كان انتشارهما قليل الكثافة مما بقي معه العديد من المناطق مفتقرة إلى الأمن. وبرغم أن حركة الشباب احتفظت بتواجد علني قليل لقواتها المقاتلة في مقديشو، فإن هجماتها الإرهابية التي تكاد تكون يومية، بما فيها ذلك الهجوم الذي تم يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر باستخدام جهاز انفجاري يدوي الصنع محمول على سيارة وأسفر عن قتل أكثر من 170 شخصا، والذي أظهر حدوث تحسينات تكنولوجية وجعل جميع مناطق مقديشو معرضة للخطر.
	22 - ثم إن ”خطة مقديشو الأمنية“ التي وضعتها الحكومة الانتقالية أخفقت في وقف عمليات القتل المتكررة التي ترتكبها بعض العناصر المسلحة التابعة لها ضد بعضها البعض، وضد المدنيين، والمشردين داخليا. وقد زاد من تعقيد التهديد الذي تشكله بعض العناصر الأصيلة التابعة للحكومة الانتقالية أن بعض المجرمين والعناصر المسلحة ومقاتلي حركة الشباب يرتدون الزى الرسمي للحكومة الانتقالية عند القيام بهجماتهم. كما تزايدت الاضطرابات المدنية ضد تحويل المعونات بتحريض من الحكومة لمقاصد أخرى وسوء إدارتها.
	23 - وقامت الجماعات والكيانات التي بينها وبين الحكومة الانتقالية تحالف هش، بتوسيع نطاق وجودها في منطقتي غيدو وجوبا هوس، في أعقاب بدء العملية الكينية يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر.
	24 - واستمر أهل السنة والجماعة في منطقتي غالغودود وهيران، في محاربة حركة الشباب بدعم من إثيوبيا.
	25 - وقد حدثت في ”أرض بونت“ عمليات قتل وهجمات متعددة بشأن مسائل تتعلق بالعشائر والإجرام والقرصنة والإرهاب. واشتملت حوادث الاختطاف الفعلي لعمال تقديم المعونة، أو التهديد باختطافهم، على احتجاز اثنين من موظفي الفريق الدانمركي لإزالة الألغام كرهائن في غالكاسيو الجنوبية، في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
	ألف - التقدم المحرز نحو تحقيق الانتشار الكامل لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعزيزها
	26 - واصلت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، مدعومة من قِبَل الأمم المتحدة، تكثيف الجهود من أجل بلوغ القوام المأذون به لقواتها، والبالغ 000 12 فرد تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1964 (2010). ويبلغ قوام القوة في الوقت الحالي 800 9 فرد تقريبا. ومن المتوقع نشر كتيبة إضافية من جيبوتي وأخرى من بوروندي في كانون الأول/ديسمبر 2011 وكانون الثاني/يناير 2012 على التوالي، إلى جانب المعدات المملوكة للوحدات. وبهذا سيبلغ القوام الإجمالي لقوة البعثة 500 11 فرد تقريبا. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم نشر 14 من ضباط الأركان التابعين لآلية تنسيق الوحدات الاحتياطية لشرق أفريقيا في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بغية تعزيز مقر البعثة.
	27 - وواصل مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال تقديم الدعم اللوجستي وفقا لما أذن به مجلس الأمن في القرار 2010 (2011). واستمر في تحسين شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبعثة، كما واصل دعمه الطبي للبعثة، حيث قام بتنفيذ 58 رحلة جوية للإجلاء الطبي، والنقل، والإعادة إلى الوطن من مقديشو لما مجموعه 163 من أفراد البعثة في الفترة من 16 آب/أغسطس إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. واستمر فريق دعم المعلومات التابع للاتحاد الأفريقي/الأمم المتحدة في تقديم المساعدة في تشكيل بيئة المعلومات وإبراز الصورة العامة للبعثة. وبالإضافة إلى ذلك، قام مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بتطوير اللوازم والخدمات الأساسية، وإنشاء سلسلة لتوريد حصص الإعاشة، مما ساعد على تحسين العمليات إضافة إلى تحسين نوعية حياة أفراد البعثة.
	28 - ومع تَوسُّع بعثة الاتحاد الأفريقي في مقديشو، تجري عمليات التخطيط والبناء لتوفير مرافق في شمال شرق مقديشو. ويتواصل إحراز تقدم في بناء مرافق دائمة، سواءً كانت مسبقة التجهيز أو مصنوعة محليا. وقد بدأت كل من المحطة الجوية، والقاعدة اللوجستية الأمامية، والمطبخ بقاعدة الجامعة عملها الآن بالفعل. ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى لمبنى المقر الدائم في أوائل عام 2012. ويجري تشييد مرافق الدعم الأولي لكتيبة جيبوتي الوافدة لتلبية المواعيد المحددة لنشرها. وعلاوة على ذلك، قام مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بدعم الاتحاد الأفريقي والبعثة في توفير التدريب قبل نشر القوات في بوروندي وجيبوتي، وفي إجراء عمليات التفتيش التقني للمعدات المملوكة للوحدات.
	29 - وواصل مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال تحديد أولويات تدريب أفراد البعثة لتحسين قدراتهم تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1863 (2009). وقد تم حتى الآن تدريب ما يزيد مجموعه على 505 2 موظفين على البرامج المختلفة ذات الصلة بحفظ السلام.
	30 - وقام مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي بدعم شعبة عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عمليات الإدارة والتخطيط اليومية لنشر بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وبغية تمكين الاتحاد الأفريقي من الحصول على تقديرات آنيَّة للأوضاع المتعلقة بعمليات البعثة، يقوم مخططو المكتب بالمساعدة في تشغيل مركز عمليات دعم السلام في أديس أبابا.
	31 - وتُواصل الأمم المتحدة العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي في التخطيط للمرحلة التالية من عمليات البعثة، مع أخذ الوقائع الجديدة التي استُحدثت في مقديشو وجنوب الصومال بعين الاعتبار. وقد شارك وكيل الأمين العام للدعم الميداني، وممثلي الخاص للصومال، ورئيس مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي في الاجتماع الوزاري للبلدان المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والدول المعنية الأخرى، وهي إثيوبيا وأوغندا وبوروندي وجيبوتي والصومال وكينيا، والذي عقد في أديس أبابا، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. واتفق المشاركون على مواصلة أنشطة التخطيط المشترك بغرض وضع خيارات لربط جميع العمليات العسكرية الجارية في الصومال معا في إطار جهد منسق ومتماسك ضد حركة الشباب ولتقوم ببسط سلطة الحكومة الانتقالية خارج العاصمة، وبإيجاد حّيز للتنفيذ الفعال لخارطة الطريق. وفي هذا السياق، عمل مخططو الأمم المتحدة مع الاتحاد الأفريقي، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والبلدان المساهمة بقوات على وضع مشروع مفهوم استراتيجي لعمليات البعثة في المستقبل بحيث يشكل المشروع أساسا للتخطيط العسكري والشُرَطي التفصيلي، بما في ذلك إعادة النظر في مفهوم العمليات.
	32 - وقد تم النظر في هذه المسائل في 2 كانون الأول/ديسمبر في اجتماعات رؤساء أركان الدفاع ببعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وبمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. واعتمد مجلس السلام والأمن بيانا يطلب فيه من كينيا أن تنظر على نحو إيجابي في مسألة دمج قواتها في بعثة الاتحاد الأفريقي، ورحب بقرار إثيوبيا دعم العملية المشتركة بين البعثة والحكومة الانتقالية وكينيا. وطلب مجلس السلام والأمن من مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومن الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، الإسراع في وضع المفهوم الاستراتيجي في صيغته النهائية بغرض النظر فيه في وقت مبكر. علاوة على ذلك، فقد طلب مجلس السلام والأمن من المفوضية تقديم توصيات لتعزيز ولاية البعثة والإذن بتقويتها على النحو المطلوب. كما قرر مجلس السلام والأمن أن يأذن للبعثة بتدريب ونشر مفارز لحماية السفن. وقام المجلس بحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع مجموعة تدابير الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة بحيث تفي بالاحتياجات المبينة في المفهوم الاستراتيجي، بما في ذلك توفير عناصر تمكين القوة وعناصر مضاعفتها، ونشر مفارز لحماية سفن البعثة، وسداد البدلات المستحقة للقوات والمعدات المملوكة للوحدات، ونشر وحدات الشرطة المشكلة، فضلا عن دمج القوات الكينية في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وذلك من الأنصبة المقررة للأمم المتحدة. وأكد مجلس السلام والأمن مجدداً دعوته إلى مجلس الأمن لاعتماد قرار بإنفاذ تدابير لمراقبة الدخول إلى موانئ كيسمايو، وحرر ديري، وميركا وبرعاوي، فضلا عن فرض منطقة لحظر الطيران. كما قام مجلس السلام والأمن بتشجيع مجلس الأمن على النظر في اتخاذ خطوات خلاقة وعملية المنحى، بما في ذلك القيام فورا بالتحويل الجزئي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في قطاع مقديشو وضواحيها مُكلَّفة بتوطيد السلام، مع استمرار الجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي والحكومة الاتحادية الانتقالية في بقية أنحاء الصومال.
	33 - ولا تزال بعثة الاتحاد الأفريقي تواجه ثغرات خطيرة في الموارد. فقد تأخر سداد التكاليف للدول المساهمة بقوات عن المعدات المملوكة للوحدات، حتى الآن، مدة تسعة أشهر، بسبب عدم كفاية الموارد في الصندوق الاستئماني. وتعاني البلدان المساهمة بقوات من نقص كبير في المعدات وتفتقر إلى عناصر التمكين وعناصر مضاعفة القوة التي تتطلبها البيئة الأمنية الصعبة. ولما كان الوضع على أرض الواقع مستمر في التطور، مع الاحتمال المتزايد بأن تقوم بعثة الاتحاد الأفريقي قريبا بنشر قوات خارج مقديشو، فمن الضروري أن يكون التمويل كافيا ومضمونا ويمكن التنبؤ به من أجل تيسير القيام بعمليات التخطيط واكتساب القدرات التشغيلية بطريقة أفضل.
	34 - وقد بدأ مهندسو البعثة في التدريب على إزالة الألغام في أيلول/سبتمبر. وسيؤدي ذلك إلى تحسين قدرات البعثة على إزالة الألغام من المناطق التي تمت السيطرة عليها حديثا بالعاصمة وتأمينها. وقد قامت البعثة بتدمير 735 1 قطعة متفجرة، بما في ذلك 720 1 قطعة من الذخائر غير المنفجرة و 15 قطعة من الأجهزة المتفجرة المرتجلة.
	باء - تعزيز المؤسسات الأمنية الصومالية
	35 - بالإضافة إلى التقدم المحرز في وضع الصيغة النهائية لمشروع الخطة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار المشار إليها في الفقرة 15 أعلاه، واصل المجتمع الدولي تقديم دعمه لبناء المؤسسات الأمنية الصومالية.
	الجيش

	36 - استنادا إلى بيانات الرواتب، فقد بلغ قوام قوات الأمن الوطنية الصومالية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر حوالي 300 10 جندي داخل مقديشو. ويشمل هذا العدد 869 مجنداً أكملوا تدريبهم ببعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في أوغندا في أيلول/سبتمبر. وبدأ عدد إضافي مقداره 620 من الجنود وضباط الصف والضباط التدريب بالبعثة في تشرين الثاني/ نوفمبر. وقد تم دفع رواتب شهري حزيران/يونيه وتموز/يوليه 2011 في شهر آب/أغسطس. كما تم صرف رواتب شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر للقوات التي تقوم الولايات المتحدة بدفع رواتبها في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وستقوم الولايات المتحدة بتوفير التمويل اللازم لدفــــع رواتب 034 7 جنديا تابعين لقوة الأمن الوطنية الصومالية حتى منتصف عام 2012. وتعمل كلٌ من ايطاليا والاتحاد الأفريقي على دفع رواتب العدد المتبقي من قوة الأمن الوطنية الصومالية البالغ عددهم 274 3 جنديا.
	37 - ويشكل عدم وجود ثكنات لإيواء قوات الحكومة الانتقالية المدربين مصدر قلق مستمر، حيث أنه يؤدي إلى عدم انضباط القوات وعدم القدرة على السيطرة عليهم. ولا يزال التوسع في معسكر الجزيرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي مستمرا، وسيوفر عند اكتماله المأوى لـ 000 2 جندي.
	الشرطة

	38 - يبلغ مجموع قوام قوة الشرطة الصومالية التي تم تدريبها بمساعدة دولية في الوقت الحالي 370 5 فردا.
	39 - واضطلعت قوة الشرطة الصومالية خلال الفترة المشمولة بالتقرير بتوسيع نطاق التغطية ليشمل جميع المناطق التي استولت عليها قوات الحكومة الانتقالية في مقديشو، وذلك بدعم من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، مع إيلاء اهتمام خاص لمخيمات المشردين داخليا ونقاط توزيع الأغذية. وتم تَفقُّد مراكز الشرطة بهدف إصلاحها أو إعادة بنائها، في حين وَضَع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات لنقاط متنقلة للشرطة في المناطق الاستراتيجية الرئيسية.
	40 - وقد تأخر دفع رواتب الشرطة حتى الآن 9 أشهر. وقد أكمل مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، بدعم من اليابان والاتحاد الأوروبي، دفع الرواتب عن الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2010 لـ 074 3 من أفراد الشرطة، وتجري عملية دفع الرواتب عن الفترة من حزيران/يونيه إلى أيلول/سبتمبر 2010 لـ 500 3 من أفراد الشرطة. وتم الالتزام بتمويل الرواتب للفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2010 إلى شباط/فبراير 2011. وقد بُذلت الجهود لدفع علاوة لمدة أربعة أشهر إلى 314 1 من ضباط الشرطة الصومالية الذين حضروا دورة تنشيطية في عام 2011 بأكاديمية الشرطة في مقديشو. كما قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال بتسهيل عملية توزيع أزياء رسمية زرقاء وخوذات وقيود لليدين إلى الموظفين المدربين.
	41 - وقام صندوق بناء السلام في ”أرض بونت“ بتقديم 3 ملايين دولار لدعم الجهود الرامية إلى التأهيل المهني للشرطة وإلى معالجة التوترات المجتمعية عن طريق المساعدة في إعادة التوطين الدائمة للمشردين داخليا. كما قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بتدريب 600 من ضباط الشرطة، بمن فيهم 20 امرأة، وساعدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عملية التوطين الدائم للمشردين داخليا مع السلطات المحلية بتوفير 378 سند ملكية للأراضي في غالكاسيو، في ”أرض بونت“.
	مكافحة الألغام
	42 - استجابت شرطة الحكومة الاتحادية الانتقالية خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى 59 نداء تتعلق بأخطار المتفجرات، باستعادة 256 قطعة من الذخائر غير المنفجرة و 11 من الأجهزة المتفجرة المرتجلة. وهذه الزيادة التدريجية في القدرات توضح مقدرة الحكومة الانتقالية على الاستجابة في مناطق لا تستطيع فيها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال القيام بذلك، مع توفير خدمة واضحة في مجال السلامة والأمن للشعب الصومالي.
	العدالة والإصلاحيات
	43 - في 30 تشرين الثاني/نوفمبر كان هناك 104 من القضاة والمدعين العامين في مقديشو و ”أرض الصومال“ و ”أرض بونت“ مسجلين في دورات تدريبية يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتنفذها كليات الحقوق في جامعات مقديشو وغاروي وهرجيسا. وسيتم الانتهاء من الدورات التدريبية في كانون الأول/ديسمبر 2011. وقد عالج مقدمو المساعدة القانونية الصوماليون المدعومين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 000 5 قضية في عام 2011. كما يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم 27 مركزا لتقديم المساعدة القانونية في جميع أنحاء الصومال، حيث تعمل تلك المراكز من خلال نقابات المحامين وكليات الحقوق بالجامعات والمنظمات غير الحكومية المحلية.
	نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج 

	44 - أنشأت الحكومة الاتحادية الانتقالية لجنة تنسيقية مؤقتة مشتركة بين الوزارات لمعالجة مسألة فك ارتباط المحاربين وأعضاء الميليشيات المسلحة الأخرى والشباب. وقد أعرب كل من مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وأعضاء الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في الصومال، عن استعدادهم لتقديم الدعم التقني للجنة. ولكن المحاربين السابقين المشار إليهم في تقريري السابق، وعددهم 60 محاربا، لا يزالون في موقع التجميع التابع للحكومة الانتقالية في مارينو بمقديشو، وأفادت التقارير بأن عددهم قد زاد. ولا يزال وضع هذه المجموعة في موقع مارينو غير واضح، ولم يُحرز أي تقدم في معالجة الوضع على أرض الواقع.
	جيم - القرصنة
	45 - منذ تقريري المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (S/2011/662) المقدم عملا بقرار مجلس الأمن 1950 (2010)، انخفض عدد السفن المحتجزة من 15 إلى 14 سفينة، على حين انخفض مجموع الرهائن من 316 إلى 290 رهينة، وفقًا للمنظمة البحرية الدولية. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، عقب الاجتماع العام العاشر لفريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، أكد الفريق، فيما أكد، دعمه لـ ”عملية كمبالا“ التي تيسر الحوار بين السلطات الصومالية، وأشار إلى دعوة الأمم المتحدة للنظر في عقد الاجتماعات المقبلة لفريق الاتصال و/أو أفرقته العاملة داخل الصومال، وذلك لتعزيز التنسيق في الميدان.
	46 - وتواصل الأمم المتحدة تنفيذ برامج مكافحة القرصنة في قطاع العدالة الجنائية الصومالي، وكذلك الحملات الإعلامية جنوب وسط الصومال و ”أرض بونت“. وسينتهي العمل في مكافحة القرصنة الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ”أرض الصومال“ في أوائل عام 2012، بعد قرار ”أرض الصومال“ بالانسحاب من اتفاق يقضي بقبول القراصنة المدانين من سيشيل، وبعد الإفراج غير المبرر عن قراصنة من سجن هرجيسا.
	47 - وفي ما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية للصومال ومياهها، ولا سيما في ما يخص القرصنة، لم تحدث تطورات مهمة منذ تقريري المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (S/2011/661)، على الرغم من أن هذه المسألة أعطيت أولوية في خارطة الطريق.
	رابعا - أوضاع الشؤون الإنسانية والإنعاش والتنمية وحقوق الإنسان
	ألف - الأوضاع الإنسانية
	48 - استمرت الأوضاع الإنسانية في التردي خلال شهر أيلول/سبتمبر، وانتشرت المجاعة إلى مناطق جديدة جنوبي الصومال. فبالإضافة إلى جنوبي باكول وشبيلي السفلى، وأجزاء من شبيلي دكسي (الوسطى)، والمناطق التي تؤوي المشردين داخليا في ممر أفغويـي وفي مقديشو حيث بدأت المجاعة بين تموز/يوليه وآب/أغسطس 2011، وأُعلنت المجاعة في منطقة باي بأكملها في أوائل أيلول/سبتمبر. ويعيش في المناطق المتأثرة بالمجاعة عدد يقدر بـ 000 750 شخص، وهم معرضون لخطر الموت.
	49 - واعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر تغير هذا الاتجاه وخرجت ثلاث من المناطق الست هي باي، وباكول وشبيلي السفلى من المجاعة في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر، ولكنها لا تزال في مستويات ما قبل المجاعة. وكان ذلك بسبب زيادة المساعدة الإنسانية في المناطق التي تعاني الأزمة جنوبي الصومال. ولا يمكن أن تدوم هذه التحسنات إلا باستمرار تقديم المستوى الحالي من المساعدة الطارئة. وتستمر المجاعة في أجزاء من شبيلي الوسطى وبين السكان المشردين داخليا في أفغويـي ومقديشو. ولا يزال عدد يقدر بأربعة ملايين صومالي يعيشون أزمة حادة في الغذاء وأسباب المعيشة على مستوى البلد، ولا يزال 000 250 شخص عرضة لخطر الموت.
	50 - ورغم العقبات التي تعترض إمكانية وصول المساعدات، استطاعت المنظمات الإنسانية أن تضاعف نشاطاتها منذ إعلان المجاعة. ولكن في كثير من أجزاء البلد لا يسمح بوصول المساعدات إلى السكان الذين يعيشون الأزمة إلا بعد مفاوضات مطولة، علما بأن ذلك مقصور على قطاعات إنسانية أو مقاطعات محددة.
	51 - وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر منعت حركة الشباب ست وكالات تابعة للأمم المتحدة و 10 منظمات غير حكومية من العمل في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، واحتلت مجمَّعات المساعدة الإنسانية في حدور وواجد بمنطقة باكول، وفي بايدوا بمنطقة باي، وفي بيليت وين بمنطقة هيران، وفي ميركا بمنطقة شبيلي السفلى. واحتُجِز خمسة من موظفي المساعدة الإنسانية لفترة امتدت يومين قبل أن يطلق سراحهم سالمين، كما نُهبت عدة مجمعات للمساعدة الإنسانية. ورغم بقاء بعض المنظمات غير الحكومية، فقرار حركة الشباب يهدد التحسن الهش للحالة الإنسانية في جنوبي الصومال، حيث لا يزال 3 ملايين شخص يعيشون تحت وطأة الأزمة الإنسانية.
	52 - وقد أثرت بداية موسم الأمطار في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر تأثيرا سلبيا على السكان الذين يعيشون تحت وطأة الأزمة، إذ نجم عنها زيادة في الأمراض التنفسية المنقولة بالماء ومرض الملاريا، وهي أمراض قد تكون قاتلة بالنسبة للسكان الذين يعانون من سوء التغذية. وقد حفزت الأمطار الأنشطة الزراعية جنوبي الصومال؛ ولكن يتوقع أن يكون الإنتاج الزراعي منخفضا في موسم الحصاد في منطقة الدير في كانون الثاني/يناير، نظرا لهجرة أعداد كبيرة من السكان من المناطق المتضررة في الأشهر الأخيرة.
	53 - وقد عادت نسبة التشرد الداخلي إلى الارتفاع ارتفاعا هائلا في تشرين الأول/أكتوبر عندما استؤنف القتال في مقديشو وأجزاء في جنوبي الصومال، وذلك بعد انخفاضها في أيلول/سبتمبر. وانخفضت نسبة التشرد الخارجي مقارنة مع الربع الثالث من العام، حيث كان هناك 000 67 صومالي فقط يبحثون عن مأوى لهم في البلدان المجاورة في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر. ويعزى ذلك إلى القتال المندلع في المناطق المتاخمة لكينيا، مما جعل عبور اللاجئين للحدود أمرا أقرب إلى المحال.
	54 - ولا يزال التمويل الإنساني للصومال في ازدياد وإن كان معدل الزيادة لم يبق على ما كان عليه في تموز/يوليه وآب/أغسطس. وحصلت مبادرة النداء الموحَّد من أجل الصومال على أكثر النداءات شمولا من حيث التمويل في عام 2011، فقد تلقت أكثر من 800 مليون دولار من أصل بليون دولار طلبتها. وقد استجاب المتبرعون التقليديون وغير التقليديين بسخاء لاحتياجات الشعب الصومالي، ولا سيما منذ بدء المجاعة.
	الأنشطة الإنسانية

	55 - شهد الربع الأخير من العام زيادة كبيرة في حجم المساعدة الإنسانية المقدمة في جميع القطاعات تقريبا، بما في ذلك الطعام والماء والتغذية والصحة. وفي تشرين الأول/أكتوبر، حصل أكثر من 2.6 مليون صومالي على مساعدة غذائية. وحتى الآن، استفاد هذا العام 1.2 مليون شخص من الحصول على ماء مستدام، بمن فيهم 000 575 شخص منذ نشوب الأزمة في تموز/يوليه، وقُدّم لأكثر من 1.8 مليون شخص مؤونة مؤقتة من الماء الصالح للشرب، مع الوصول إلى الغالبية منذ تموز/يوليه. وقد زار مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين مستوطنات المشردين داخليا في دولو ومقديشو يومي 30 و 31 آب/أغسطس، حيث دعا جميع الأطراف إلى وقف أعمال العنف، واحترام القانون الإنساني والسماح بوصول المساعدات إلى جميع الأشخاص المحتاجين دون أي عائق.
	56 - ومنذ إعلان المجاعة، قام برنامج الأغذية العالمي بمضاعفة حجم استجابته، حيث ارتفع متوسط التغطية بالمساعدات من 000 700 شخص شهريا في تموز/يوليه إلى أكثر من 1.1 مليون شخص في تشرين الأول/أكتوبر. ورغم ذلك فالنزاع وسوء البنية التحتية للطرق التي ازدادت سوءا بسبب سقوط أمطار أغزر من المعدل، وكذلك ازدحام الموانئ وانعدام الأمن، لا تزال جميعها تعيق الوصول إلى أجزاء من البلد ولا يزال يبلّغ عن ثغرات كبيرة في مناطق جوبا السفلى، وشبيلي الوسطى وجنوبي جلجدود.
	57 - وفي أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، تمكن شركاء منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من الوصول إلى نحو 000 65 طفل من أصل 000 450 طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات ويعانون من سوء تغذية حاد، وكان ذلك بصورة رئيسية في الجنوب، حيث يعيش أكثر من 75 في المائة من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد. وكتدبير يقي من المزيد من سوء التغذية ومعدل الوفيات بين الفئات المعرضة للخطر، واصلت الوكالات دعمها لـ 000 50 أسرة في المتوسط كل شهر، وذلك عن طريق برامج شاملة للتغذية التكميلية. وبالإضافة إلى ذلك أُدخلت 000 20 أسرة في برامج ”التغذية الرطبة“.
	58 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية لإزالة الألغام بتطهير أكثر من 4 كيلومترات مربعة من الأراضي لكي يستخدمها السكان المحليون، حيث دُمِّرت 383 قطعة متفجرة بما في ذلك 7 ألغام مضادة للأفراد ولغمان مضادان للدبابات و 374 قطعة من الذخائر غير المنفجرة. ولتخفيف تأثير تلك الأجهزة نُشرت رسائل توعية لأكثر من 000 25 شخص في أيلول/سبتمبر.
	باء - أنشطة الإنعاش والتنمية
	59 - خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، قامت الأمم المتحدة والنظراء في الحكومة والمجتمع المدني بتحديد الأولويات المشتركة للعام 2012، في إطار استراتيجية الأمم المتحدة لمساعدة الصومال. كما جرت مناقشة ”الخطة الإنمائية الوطنية لـ ’أرض الصومال‘“ مع الجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، وذلك في منتدى رفيع المستوى لتنسيق المعونة، عقد في 22 تشرين الثاني/نوفمبر في هرجيسا. 
	60 - وازدادت إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، والتغذية والمياه والصرف الصحي وحفظ الصحة، في إطار نواتج الخدمة الاجتماعية لاستراتيجية المساعدة. وبدأ تطبيق المجموعة الأساسية من الخدمات الصحية في ”أرض الصومال“ و ”أرض بونت“. وتحقق تقدم في إدخال شراكات بين القطاعين العام والخاص تتعلق بإمدادات المياه للريف في ”أرض بونت“ و ”أرض الصومال“، وتأسست شركات جديدة للمياه تقوم بتشغيل إمدادات المياه. وفي تشرين الثاني/نوفمبر بدأ الإعداد لعمليات كبرى لإصلاح شبكات المياه في قريتين، واستمرت عمليات إصلاح إمدادات أخرى للمياه على نطاق صغير وللمدارس ومرافق الرعاية الصحية في أنحاء ”أرض بونت“ و ”أرض الصومال“.
	61 - وفي إطار تحقيق نواتج الحد من الفقر وتوفير أسباب المعيشة لاستراتيجية المساعدة، استفادت أكثر من 000 150 أسرة في جنوبي ووسط الصومال من برنامج العمل مقابل النقود ومن إيجاد فرص عمل. ووزعت مدخلات الزراعة على 000 158 أسرة في جنوبي الصومال وتم تلقيح 2.6 مليون حيوان. وبدأت في مقديشو شراكة بين القطاعين العام والخاص تتعلق بإدارة النفايات الصلبة وإمدادات المياه. وفي ”أرض بونت“، أنشأت الأمم المتحدة أسواقا للسمك وقامت بمعالجة جموعية للماشية في سبع مقاطعات، كما وفرت التمويل بالغ الصغر. وفي ”أرض الصومال“ نفذّت الأمم المتحدة مشاريع مائية، وشيدت مرافق صحية وأصلحت الطرق.
	62 - وفي إطار تحقيق نواتج الحكم الرشيد والأمن الإنساني لاستراتيجية المساعدة، رأس مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بعثة إلى مقديشو في أيلول/سبتمبر للتخطيط لتقييم قطاع السجون الصومالي مع وزير العدل. وسيرتكز ذلك على النتائج الواردة في تقرير الدائرة الاستشارية للقانون الجنائي والشؤون القضائية، وإدارة عمليات حفظ السلام بشأن الحالة الراهنة داخل سجن مقديشو المركزي. وفي ”أرض الصومال“ تمكنت وزارة المالية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من زيادة حجم الإيرادات التي حصَّلتها في الربع الثالث من العام، لتصبح 24 مليون دولار، وهي زيادة بنسبة 90 في المائة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2010. وبذلك تمكنت الحكومة من مضاعفة مرتبات موظفي الخدمة المدنية وموظفي الأمن.
	جيم - الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والإنعاش في مقديشو
	63 - تواصل الأمم المتحدة تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين الوضع الأمني في مقديشو، بما في ذلك إزالة مخلفات الحرب من المتفجرات. وقد دعمت الأمم المتحدة لجان السلامة في المقاطعات من خلال مشروع ”الشباب من أجل التغيير“ المشترك. وقد وفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإحالات الطبية والدعم النفسي - الاجتماعي والمشورة القانونية للناجين من العنف الجنسي والجنساني، كما توصل البرنامج إلى اتفاق مع كبير القضاة بالمحكمة العليا الصومالية لدعم المحاكم المتنقلة. ودخل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مشاورات بشأن برنامج جديد مصمم لتوفير فرص عمل مستدامة لنحو 000 1 شخص، و 000 15 يوم عمل مؤقت، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية للاقتصاد. وفي تشرين الثاني/نوفمبر بدأت المنظمة الدولية للهجرة برنامجا مدته ثلاثة أشهر للتخلص من النفايات، ليوفر دعما لأسباب المعيشة في حالات الطوارئ يستفيد منه 800 شخص مشرد داخليا معظمهم من النساء.
	64 - وقدمت الأمم المتحدة في إطار استراتيجيتها لتحقيق الإنعاش والاستقرار لمقديشو، استراتيجية مرحلية ومجموعة من المشاريع المجدية، وذلك في اجتماع فريق الاتصال الدولي الذي انعقد في 30 أيلول/سبتمبر في كوبنهاغن. وبعض المشاريع مستمرة كما ورد أعلاه، ولكن مواصلة التنفيذ تتوقف على توافر الأموال في المستقبل. وتقوم الاستراتيجية التي تمت الموافقة عليها مع وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ووزارات الحكومة الاتحادية الانتقالية وإدارة بنادر على أولويات الحكومة الانتقالية (الأمن البشري والخدمات الأساسية والتوظيف) التي تمت الموافقة عليها في حزيران/يونيه. وتأتي الأنشطة مكمِّلة للاستجابة الإنسانية وتشمل مبادئ الاستدامة والمساءلة والشفافية.
	65 - وقامت بعض وزارات الحكومة الانتقالية بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشباب والعمل والرياضة ووزارة التعليم بتوفير بعض الدعم للمدارس في مقديشو. ولكن تحصيل الحكومة الانتقالية للإيرادات في بعض المجالات مثل رسوم الموانئ ومساعدات المانحين الثنائيين لأفراد ووزارات في الحكومة لا يزال أمرا يشوبه الغموض. وقد أعلنت وزارة المالية إن الرسوم الجمركية التي يجري تحصيلها من الميناء البحري والمطار تذهب إلى المصرف المركزي ويقوم المحاسب العام ومراجع الحسابات العام بتقديم بيان عنها. وتركز نفقات الحكومة الاتحادية الانتقالية على التكاليف التشغيلية، بما فيها دفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية والنفقات العامة للوزارة. ولا توجد معلومات عن الضرائب البلدية التي يتم تحصيلها من الأسواق والشركات التجارية المحلية، وتحتاج التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائط الإعلام إلى تنقيح، وتطبيقها بشكل موحد. وقد اعتمد مجلس الوزراء والبرلمان قانون المصرف المركزي للعام 2011 في أيلول/سبتمبر، على حين لا يزال قانون المؤسسات المالية وقانون الإدارة المالية العامة ينتظران البت فيهما.
	دال - حقوق الإنسان وحماية المدنيين
	66 - تفيد تقارير بأن حركة الشباب تقوم بالتجنيد القسري في شبيلي السفلى وإعدام أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتجسس. وفي كثير من الأحيان، تؤدي هجمات بالقنابل اليدوية تشنها الحركة على الحكومة الاتحادية الانتقالية وعلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى سقوط قتلى في صفوف المدنيين.
	67 - وأدى تزايد العمليات العسكرية في المناطق الجنوبية من الصومال إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتهجيرهم. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت الأنباء أن غارة جوية على بلدة جيليب في جوبا دكسي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص وإصابة ما يزيد على 50 بجروح، معظمهم من النساء والأطفال. وأعلنت كينيا، بأنها ستحقق في جميع التقارير المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين من جراء العملية التي شنّتها. وفي 31 تشرين الأول/ أكتوبر، وفي بيان مشترك أصدرته الصومال وكينيا، أعربت الحكومة الاتحادية الانتقالية عن التزامها بالتِماس مساعدة المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في ارتكاب حركة الشباب جرائم ضد الإنسانية بهدف السعي لاستصدار لائحة اتهام بحقها.
	68 - وفي مقديشو، أفادت تقارير عديدة عن وقوع أعمال نهب وقتل وعنف جنسي ارتكبها مسلحون يرتدون الزي العسكري ضد أشخاص مشردين داخليا. فلم يطبَّق، إلى حد بعيد، مرسوم الطوارئ الصادر عن الحكومة الاتحادية الانتقالية المؤرخ 13 آب/أغسطس 2011 الذي يحظر دخول الميليشيات أي مخيمات للمشردين داخليا. وأدت المحاكمات إلى صدور أحكام بالإعدام وتنفيذ بعض عمليات الإعدام على الرغم من وقف تطبيق عقوبة الإعدام المعلن في سياق آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان. وقد أُجريَ الاستعراض في أيلول/سبتمبر، وأدى إلى اعتماد الصومال لجميع التوصيات الواردة البالغ عددها 155 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد.
	69 - وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر، صدر تقرير أُعد بتكليف من مفوضية حقوق الإنسان بعنوان ”الأضرار اللاحقة بالمدنيين في الصومال: وضع آلية مناسبة لمواجهتها“. وتوصي منظمة (حملة من أجل الضحايا الأبرياء في حالات النـزاع) غير الحكومية المعروفة اختصارا بـ ”CIVIC“، فــي التقريـر، بإنشاء خليــة لتتبع جميــع حــوادث الإضـــرار بالمدنيــين وتحليلها والتحقيق فيها والاستجابة لها. وأيدت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال تأييدا تاما ما جاء فــي التقريــر، وسيجري تدبــير التمويــل مـــن جهات مانحـــة لإنشــاء الخلية وما يتصل بها من آلية التعويض.
	70 - وتقوم ”أرض بونت“ بوضع تشريع بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وآخر بشأن إنشاء مؤسسات لحقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، فإن اعتقال أكثر من 300 شاب واحتجازهم في ”أرض بونت“ للاشتباه في وجود علاقات بينهم وبين حركة الشباب أثار قلقا شديدا.
	هاء - حماية الطفل
	71 - زارت ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح مقديشو في 23 تشرين الثاني/نوفمبر لدعم جهود فرقة العمل القطرية التابعة للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قُدما بالحوار مع الحكومة بشأن وضع حد للانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال. وخلال الزيارة، حصلَت على التزام من الرئيس ومن رئيس الوزراء بإعداد خطة عمل لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبل الحكومة الاتحادية الانتقالية، تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1612 (2005). كذلك عيّنت الحكومة الانتقالية لهذه الغاية جهات تنسيق عسكرية ومدنية جديدة للعمل مع الأمم المتحدة.
	72 - وتحتجز الحكومة حاليا عددا غير مؤكد من الأطفال المجندين السابقين في حركة الشباب. وقد تمكنت ممثلتي الخاصة من لقاء بعضهم. ومنذ الزيارة التي قامت بها ممثلتي الخاصة، تعهدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بتقديم المساعدة في إعادة إدماج أولئك الأطفال، وفي تقديم المساعدة للحكومة على إيجاد موقع بديل يمكن فيه توفير الخدمات الخاصة بالأطفال. وستكون إحدى الأولويات في الأشهر القادمة كفالة حصول الأطفال المرتبطين سابقا بحركة الشباب على الرعاية وفقا للقواعد والمعايير الدولية لحماية الطفل.
	73 - وعلما بأن أكثر من 200 انتهاك من الانتهاكات الخطيرة التي أفادت التقارير بوقوعها ضد الأطفال خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تنطوي في المقام الأول على تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، والقتل، والتشويه، وعلى شنّ هجمات على المــدارس ومنع وصــول المساعدة الإنسانيــة، ارتكبتها، أساسا، حركة الشباب في جنوب وسط الصومال.
	74 - وعلى الرغم من عرقلة حركة الشباب لإنشاء الأمم المتحدة مساحات ملائمة للطفل، تمكّن ما يزيد على 000 36 طفل من الوصول إلى تلك المرافق التي سجَّلت لديها 378 طفلا منفصلين عن ذويهم.
	75 - وواصلت الأمم المتحدة في الصومال جهودها الرامية إلى معالجة الشواغل المتعلقة بحماية الأطفال من خلال فرقة العمل القطرية المعنية بالرصد والإبلاغ، التي اجتمعت للمرة الثانية في تشرين الأول/أكتوبر. هذا، وقد انتُدب مستشار معني بحماية الأطفال إلى مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال.
	واو - المرأة والسلام والأمن
	76 - في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، قدّم مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال الدعم لوزيرة تنمية المرأة وشؤون الأسرة بالحكومة الانتقالية في عقد اجتماع مع ممثلات 32 منظمة نسائية صومالية من جنوبي وسط الصومال و ”أرض بونت“ وغالمودوغ، ومن الشتات، لوضع استراتيجيات فعالة تضمن مشاركة المرأة في المهام الانتقالية. وتدعم الأمم المتحدة أيضا إجراء مشاورات بشأن المشاركة السياسية للمرأة في ”أرض الصومال“ وفقا لمرسوم رئاسي صادر في أيلول/سبتمبر.
	77 - وفي الفترة من 22 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر، أجرى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في بوجومبورا تدريبا سابقا لمرحلة نشر الأفراد شمل40 ضابطا تابعين لكتيبة بوروندية وافدة، من أجل التوعية وتعزيز سياسة عدم التسامح مطلقا إزاء أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي يرتكبها حفظة سلام تابعون لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
	خامسا - التنسيق
	ألف - وجود الأمم المتحدة ونهجها المنسق في الصومال
	78 - تم تنقيح الإطار الاستراتيجي المتكامل الذي يوجه نشاط الأمم المتحدة في الصومال ومواءمتُه مع خارطة الطريق. وعلى الرغم من الظروف الأمنية الصعبة والمضطربة، يصل عدد أفراد عمليات الأمم المتحدة في الصومال إلى 000 1 موظف متواجدين في البلد يوميا. وتتم إدارة المخاطر عن طريق تقييمات منتظمة، بطرق منها اتخاذ قرارات متعلقة بالمخاطر المقبولة، ونشر قدرات أمنية إضافية، وكذلك المقومات اللازمة لإنقاذ الحياة والإجلاء.
	79 - وفــي 30 تشريـن الثاني/نوفمبر، نشــر مكتب الأمــم المتحـــدة السياســـي للصومال 28 فردا داخل الصومال، و 14 فردا في هرجيسا و 10 أفراد في غاروي و 4 في مقديشو. ويُتوقع أن يكتمل نشر الأفراد عقب تشييد عدد كاف من أماكن الإقامة التي تفي بالحد الأدنــى مــن المعايــير الأمنية. ويُتوقع إنجــاز أماكــن إقامة دائمة قادرة على استيعاب حوالي 32 فردا من أفراد مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في أواخر عام 2011.
	80 - وبدأت المفاوضات مع الحكومة الانتقالية لإبرام اتفاق مركز البعثة لكل من المكتب السياسي ومكتب دعم البعثة. وبالإضافة إلى ذلك، خاطبَت ممثلتي الخاصة سلطات المناطق في ”أرض بونت“و ”أرض الصومال“، محددة الامتيازات والحصانات والتسهيلات والإعفاءات والحقوق التي ستُمنح للمكتب السياسي وموظفيه.
	باء - التعاون بين الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة
	81 - تعمل الأمم المتحدة بشكل وثيق مع نظرائها في الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في جميع جوانب عملها في الصومال. وقد تواصلَ عقدُ اجتماعات التنسيق الشهرية بين المكتب السياسي وبعثة الاتحاد الأفريقي والهيئة على المستوى التقني وعلى مستوى الرؤساء. واجتمع رئيسا البعثة والهيئة في أديس أبابا في 23 آب/ أغسطس 2011 لصياغة موقف مشترك من عملية السلام في الصومال وكذلك الترتيبات الدائمة للتبليغ وبناء القدرات وتبادل المعلومات مع الحكومة الانتقالية.
	82 - وعلاوة على ذلك، تعمل الأمم المتحدة بشكل وثيق مع بعثة الاتحاد الأفريقي ومع الهيئة على تعزيز التعاون بين الموظفين المدنيين العاملين في الصومال. ويشمل ذلك تعزيز التعاون في مجال الأنشطة المتعلقة بالأمن والإنعاش والأنشطة المضطلع بها على الصعيدين السياسي والإنساني من خلال التحليلات والإحاطات الإعلامية المشتركة، وإيفاد بعثات إلى الصومال، وكذلك عن طريق توفير الدعم التقني والتدريب.
	83 - ويجري حاليا إعداد استراتيجية سياسية مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والهيئة والأمم المتحدة بهدف توفير توجيهات يدعمها المفهوم الاستراتيجي العسكري للاتحاد الأفريقي. ويهدف ذلك إلى كفالة أكبر قدر من التنسيق من أجل تعزيز نجاح تنفيذ خارطة الطريق.
	سادسا - حشد الموارد
	84 - تلقى الصندوق الاستئماني لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إسهاما غير مشروط يبلغ 000 500 دولار من الهند. وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت المملكة المتحدة بتقديم مبلغ 000 60 جنيه إسترليني لأغراض رفاه قوات بعثة الاتحاد الأفريقي. وتجري حاليا مفاوضات مع كل من الدانمرك وكندا بشأن ما يمكن أن تقدماه من دعم. ولدى الصندوق الاستئماني رصيــد غير ملتــزم به يبلغ 6.1 ملايين دولار، مخصص فــي معظمه لأغراض غير عسكرية.
	85 - وتلقــى الصنــدوق الاستئماني لبناء السلام في الصومال مبلغ 000 300 يورو (160 413 دولارا) من فنلندا لدعم مشروع ينفذه المكتب السياسي للتوعية والمصالحة في الصومال، وكذلك مبلغ 065 47 دولارا من سويسرا لدعم اللجنة التقنية المكلَّفة بتيسير تنفيذ خارطة الطريق وتنسيقه والإشراف عليه. ولدى الصندوق الاستئماني لبناء السلام في الصومال رصيد غير ملتزم به مقداره 1.5 مليون دولار.
	86 - ولدى الصندوق الاستئماني لدعم المؤسسات الأمنية الانتقالية الصومالية رصيد غير ملتزم به مقداره 000 400 دولار.
	87 - وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، وقّعَت ممثلتي الخاصة هي ورئيس مجلس الوزراء على تقدير للموارد اللازمة لتنفيذ خارطة الطريق. وقُدِّر المبلغ الإجمالي وقدره 35.6 مليون دولار بناء على عملية مسحٍ وتحليل للثغرات نفذتهما الحكومة الانتقالية ومكتب الأمم المتحدة السياســي. وهـــو لا يشمــل الاحتياجــات المتصلـــة بمعيــار الأمن، الذي يستلزم تقديرا مستقلا للتكاليف.
	88 - ومنذ إنشاء الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال في كانون الثاني/يناير2010، تلقّى الصندوق مساهمات بمبلغ 11 مليون دولار صرَف منها 7 ملايين دولار. 
	سابعا - الملاحظات/التوصيات
	89 - واجهت الحكومة الاتحادية الانتقالية، على مر السنين، عدة تحديات، وتغلبت على البعض منها، وكان عليها أن تواجه تحديات جديدة. وتبين مرونة الحكومة أنه بإمكانها، بالعزيمة والدعم المناسب، أن تبدأ في تكريس وجودها في جميع أنحاء الصومال. وسيتطلب هذا الأمر الثبات والالتزام الكامل بخريطة الطريق، والقدرة على التعاون في الداخل والتنسيق مع الجهات الفاعلة الخارجية.
	90 - وظل الصومال أولوية، والتزامي ثابت. والأمم المتحدة عازمة على دعم عودة الصومال إلى الحياة الطبيعية.
	91 - ويجب أن نستمر في التعامل مع المشاكل المعقدة في الصومال بقدر من العناية والإحساس القوي. ونحن نسير نحو نهاية الفترة الانتقالية في آب/أغسطس 2012، ينبغي بذل جهود خاصة لحماية المكاسب الأمنية والسياسية التي تحققت بشق الأنفس في السنوات القليلة الماضية. ويجب علينا التأكد من أن جميع الجهود تساهم في نهاية المطاف في تنفيذ خريطة الطريق. وآمل أن المناسبات القادمة، مثل تلك المخطط لها في لندن واسطنبول، ستساعد على تعزيز مشاركتنا في سبل دعم الصومال.
	92 - وطلب إلي مجلس الأمن، في قراره 2010 (2011)، تقديم معلومات مستوفاة عن التقدم الذي أحرزته المؤسسات الاتحادية الانتقالية بالقياس بخريطة الطريق. وللأسف، وكما هو مبين في الفقرات من 12 إلى 18 أعلاه، لم تحترم بعض المواعيد النهائية المتفق عليها. وفي حين أرحب بالحركة في العملية، يجب على المؤسسات الاتحادية الانتقالية إحراز تقدم ملموس في ما يخص المنجزات الرئيسية المستهدفة، ولا سيما تلك التي تتطلب حدا أدنى من الموارد. وتشمل الأولويات على مدى الأشهر القليلة المقبلة إقرار البرلمان للخطة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار، ووضع الصيغة النهائية للدستور، وإصلاح البرلمان.
	93 - وفي هذا الصدد، من المهم أن نلاحظ أن المفسدين قد يخضعون لتدابير محددة الهدف وأن مجلس الأمن قد أعلن مرارا أن الدعم المستقبلي المقدم للمؤسسات الاتحادية الانتقالية سوف يتوقف على إنجاز هذه المهام. وبينما أرحب بالالتزام المعلن بمكافحة الفساد، أحث الحكومة الاتحادية الانتقالية على مضاعفة الجهود للقضاء على أي فساد مالي أو سوء إدارة للمساعدة المقدمة من الجهات المانحة يشتبه فيه. 
	94 - وإن كنت أشيد بسخاء الجهات المانحة، وخصوصا استجابة للكارثة الإنسانية، فإن الموارد المتاحة للأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي من أجل الصومال لا تتناسب مع التحديات أو الولايات الممنوحة. وإنني أدرك الحاجة إلى اتخاذ تدابير تقشفية في ظل المناخ الاقتصادي والمالي الحالي، ولكن حتى مع زيادة تحصيل الإيرادات، يحتاج الصومال للمساعدة المستمرة من أجل تنفيذ خريطة الطريق. وإني أرحب بدور الجهات المانحة الجديدة وأشجعه في هذا الصدد.
	95 - وفي نفس الوقت، يجب على الصومال تولي المسؤولية الكاملة عن شؤونه الخاصة. وينبغي أن يستدرّ ويستخدم موارده الخاصة لبناء القدرات المؤسسية. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم جهود الحكومة الاتحادية الانتقالية لتحسين تحصيل الإيرادات. هذا أمر حاسم من أجل بقاء البلاد على المدى الطويل.
	96 - وبالإشارة إلى أحكام القرارين 1964 (2010) و 2010 (2011) ذات الصلة، أجدد ندائي إلى الدول الأعضاء الذي ورد في تقريري الأخير، إلى أن تقدم الدعم فوراً لنشر قوات بعثة الاتحاد الأفريقي.
	97 - ويجب ألا تصرف الإنجازات الهامة التي حققتها بعثة الاتحاد الأفريقي انتباهنا عن كونها لا تزال تفتقر إلى التجهيزات والتمويل المناسبين. وكما ذكرت في تقاريري السابقة، تظل ثغرات خطيرة متبقية أيضاً في حزمة دعم الأمم المتحدة للبعثة، ولا سيما النقص في تعزيزات القوات وتسديد تكاليف المعدات المملوكة للوحدات، التي تحتاج إلى أن تكون على نحو يمكن التنبؤ به وأكثر استدامة. وعلما بأن عمليات السداد قد تأخرت حتى الآن تسعة أشهر، مما يضع عبئاً غير مقبول على الموارد المالية المحدودة للبلدان المساهمة بقوات التي تبذل تضحيات جسام بالفعل نيابة عن المجتمع الدولي. وعلاوة على ذلك، وفي حال البدء بنشر قوات بعثة الاتحاد الأفريقي خارج مقديشو، فإن الاحتياجات التشغيلية ستتطلب عناصر للتمكين وتعزيزات للقوات للسيطرة على مقديشو وتهيئة سبل التنقّل الأساسية بشكل فعّال.
	98 - لذلك أعتزم إشراك مجلس الأمن في مناقشات بشأن إدراج التكاليف المستردة للمعدات المملوكة للوحدات وتوفير تعزيزات للقوات، مثل وحدات المروحيات والنقل والقدرات الهندسية، في إطار حزمة دعم الأمم المتحدة للبعثة. وإلحاقاً بقرارات مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الأفريقي المؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر، ستواصل الأمم المتحدة مشاركتها في عملية التخطيط المستمر، وستعرض خيارات لمجلس الأمن على وضع الصيغة النهائية للمفهوم الاستراتيجي للعمليات المستقبلية المبيّنة في الفقرتين 31 و 32.
	99 - وإنني أرحب بالموافقة على خطة الأمن الوطني والاستقرار من قبل مجلس الوزراء وأحث على موافقة البرلمان عليها في أقرب وقت. وستظل الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة الحكومة الاتحادية الانتقالية في تطوير قوات الأمن والشرطة، بيد أنها تجدد التشديد على الحاجة إلى المساءلة والشفافية، وإلى الاستلام الفعلي للمعدات ومراقبتها وإدارة المعدات والموارد التي تقدمها الجهات المانحة. وأنا ممتن للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية لدعمها، عبر ترتيبات ثنائية وعبر رعاية اللجنة الأمنية المشتركة على السواء، وأحث الجهات الأخرى على المساهمة في هذا الجهد.
	100 - بفضل الدعم القوي المقدم في حالات الطوارئ من قبل الجهات المانحة، قطع مجتمع المساعدة الإنسانية شوطا كبيرا نحو عكس اتجاه المجاعة عن طريق سرعة تعزيز مستوى المساعدة المقدمة. فبحلول تشرين الثاني/نوفمبر، انتقلت ثلاث مناطق هي باي وباكول وشبيلي السفلى من أصل ست مناطق أعلن عن اجتياح المجاعة لها خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابقة إلى مستويات مرحلة ما قبل المجاعة، وانخفض عدد الصوماليين الذين يعانون من المجاعة من 000 750 فرد إلى 000 250 فرد. غير أن أوجه التحسن الهشة هذه لا يمكن أن تدوم إلا إذا استمرت المساعدة في حالات الطوارئ على نفس الوتيرة، مما يستلزم تعهد الجهات المانحة بالتزامات كبيرة من أجل تمويل النداء الموحد لعام 2012.
	101 - ويساورني القلق أيضا إزاء الحظر الذي فرضته حركة الشباب على عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية عاملة في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، مما يعرض للخطر التحسن الهش الذي تحقق، في وقت يظل فيه 3 ملايين من الصوماليين في جنوبي الصومال يعانون من أزمة إنسانية. هذا ولا يزال يساورني القلق إزاء تأثير القتال الدائر على المدنيين. وأؤكد من جديد أنه يجب على جميع أطراف النزاع احترام القانون الإنساني الدولي والإحجام عن ارتكاب أعمال من شأنها أن تؤدي إلى نزوح المزيد من الأهالي أو عرقلة وصول المساعدة الإنسانية للمحتاجين.
	102 - وأرحب باستراتيجية الأمم المتحدة للإنعاش وتحقيق الاستقرار في مقديشو. ورغم أن بعض المشاريع يجري تنفيذها، فإن مواصلة التنفيذ تتوقف على توفر الأموال في المستقبل وعلى تعزيز إمكانية الوصول الآمن إلى مقديشو. وإني أحث الجهات المانحة على توفير تمويل إضافي على نحو يتسم بالمرونة بما يسمح بسرعة تقديم المدفوعات من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.
	103 - ويساورني شديد القلق إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والأطفال، وأدعو جميع الأطراف إلى أن تضع حدا على الفور لهذه الانتهاكات وأن تكفل تقديم مرتكبيها للعدالة. وأرحب بالاتفاق المبرم بين منسق الأمم المتحدة المقيم ورئيس الوزراء من أجل إنشاء فرقة عمل للتصدي لأعمال العنف القائم على أساس الجنس وحماية المدنيين وتشجيع الأطراف المعنية على المضي قدما بهذا المسعى على وجه السرعة. وأرحب أيضا بالتزام الحكومة الاتحادية الانتقالية مجددا بتوقيع وتنفيذ خطة يقررها مجلس الأمن من أجل وضع حد لتجنيد قواتها للأطفال واستخدامهم، وأتطلع إلى إنجاز هذه الخطة في الوقت المناسب. وأحث الحكومة الاتحادية الانتقالية على العمل مع منظومة الأمم المتحدة على كفالة أن يتلقى الأطفال المسرحين من قوات الأمن ومن حركة الشباب على خدمات مناسبة على الفور وعلى المدى البعيد. 
	104 - وكما ذكرت في تقريري السابق، سيؤدي وجود الأمم المتحدة المتزايد في الصومال إلى تعزيز العمل مع السلطات، وخاصة على صعيد دعم تنفيذ المهام الانتقالية وخارطة الطريق. وفي هذا الصدد، أرحب بالانتقال الوشيك لممثلي الخاص إلى مقديشو. وأرحب أيضا بفتح السفارة التركية في مقديشو والالتزام باتخاذ نفس الخطوة الذي أعرب عنه كل من المملكة المتحدة وإيطاليا، إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك. وأحث الآخرين على حذو حذوهم.
	105 - وأخيرا، أشيد بحكومتي بوروندي وأوغندا لاستمرارهما في التضحية والالتزام بقضية السلام في الصومال. وأكرر تعازي إلى أسر الضحايا، بمن فيهم أقرباء أفراد القوات التابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية وحلفاؤها وجنود بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال الذين لقوا مصرعهم. وأعرب أيضا عن امتناني لممثلي الخاص لتفانيه والتزامه بالارتقاء بقضية السلام والمصالحة الوطنية في الصومال. علما بأن العاملين في الأمم المتحدة وفي المنظمات الشريكة، رجالا ونساء، في ظروف عسيرة يؤدون دورا خاصا في ضمان حصول الصوماليين على أفضل ما يمكن للمجتمع الدولي أن يمنحه.
	المرفق 
	الاجتماع الاستشاري المتعلق بإنهاء المرحلة الانتقالية في الصومال
	بيان بشأن إقرار خارطة الطريق
	مقديشو، 6 أيلول/سبتمبر 2011
	1 - عُقد الاجتماع الاستشاري الأول المتعلق بإنهاء المرحلة الانتقالية في مقديشو في الفترة من 4 إلى 6 أيلول/سبتمبر 2011.
	2 - وأدلى بكلمة في الاجتماع كل من صاحب الفخامة شيخ شريف شيخ أحمد، رئيس الحكومة الاتحادية الانتقالية، وصاحب المقام الرفيع شريف حسن الشيخ عدن، رئيس البرلمان الاتحادي الانتقالي، ودولة عبد الولي محمد علي، رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية الانتقالية، وعبد الرحمن محمد محمود، رئيس ولاية أرض بونت في الصومال، ومحمد أحمد علين، رئيس ولاية غالمودوغ في الصومال، وصاحب المقام الرفيع افولا وامونيني، نائب الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويسَّر الاجتماع أغسطين ب. ماهيغا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
	3 - وضم المندوبون ممثلين للمؤسسات الاتحادية الانتقالية، ومن ولاية أرض بونت في الصومال وولاية غالمودوغ في الصومال وأهل السنة والجماعة. وشارك أيضاً في أعمال الاجتماع حوالي ثلاثين جهة معنية من المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الإقليمية التالية: الاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
	4 - وعُقدت جلسة خاصة بشأن الأزمة الإنسانية والجفاف المستمر، قدَّم خلالها منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للصومال، السيد مارك باودن، إحاطة إلى المشاركين.
	5 - ونظر الاجتماع في أربع مهام ذات أولوية لإنهاء المرحلة الانتقالية قبل 20 آب/أغسطس 2012، وهي: الأمن، والدستور، والمصالحة، والحكم الرشيد، وأقرَّ خارطة الطريق المبيَّنة في التذييل 1، ووافق على المبادئ التالية من أجل تنفيذها:
	(أ) تولي الصوماليين زمام هذه العملية: تقود الحكومة الاتحادية الانتقالية عملية تنفيذ خارطة الطريق من خلال العمل مع البرلمان الاتحادي الانتقالي والكيانات الإقليمية وجميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك النساء ودوائر الأعمال وكبار رجال الدين وكبار السن والشباب؛
	(ب) الشمول والمشاركة: تنفَّذ المهام ذات الأولوية في خارطة الطريق على نحو شامل للجميع، بمشاركة الحكومة الاتحادية الانتقالية والبرلمان الاتحادي الانتقالي وولاية أرض بونت في الصومال وغالمودوغ وأهل السنة والجماعة والمجتمع المدني؛
	(ج) الموارد: يتعهد كل من المؤسسات الاتحادية الانتقالية والمجتمع الدولي بتقديم الدعم في الوقت المناسب لتنفيذ خارطة الطريق بما يتمشى مع خطة لتعبئة الموارد، تشمل محطات بارزة يجري الاتفاق بشأنها في غضون 21 يوماً. ويقدم المجتمع الدولي الدعم المالي على أساس النتائج ورهناً بتنفيذ المهام ذات الأولوية في خارطة الطريق؛
	(د) وبالنظر إلى ضيق الوقت والموارد المحدودة، تعقد المؤسسات الاتحادية الانتقالية والمجتمع الدولي، قدر الإمكان، اجتماعات داخل الصومال، للسماح للمؤسسات الاتحادية الانتقالية بتكريس مزيد من الوقت لتنفيذ خارطة الطريق؛
	(هـ) الرصد والامتثال: يُرصد تنفيذ خارطة الطريق على أساس مستمر وتُتخذ التدابير المناسبة لكفالة الامتثال للمعايير والأطر الزمنية وفقاً لاتفاق كمبالا.
	6 - وفي غضون 14 يوماً، تشكَّل لجنة تقنية مؤلفة من المؤسسات الاتحادية الانتقالية والكيانات الإقليمية وأهل السنة والجماعة والمنظمات الإقليمية، بما فيها: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجماعة شرق أفريقيا والاتحاد الأفريقي وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لتيسير التعاون بين الأطراف الصومالية ومع الشركاء الدوليين لتنفيذ خارطة الطريق. وتعمل اللجنة انطلاقاً من مقديشو.
	7 - أخيراً، أعرب الاجتماع عن امتنانه لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وللبلدان المساهمة بقوات، وهي أوغندا وبوروندي والقوات الصومالية، على التضحيات التي ما برحت تقدمها للنهوض بقضية السلام والاستقرار في الصومال.
	وُقع في هذا اليوم، 6 أيلول/سبتمبر 2011، في مقديشو، الصومال
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	محمد إدريس، 
	رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الصومال
	التذييل
	خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في الصومال
	المعيار المرجعي 1: الأمن - (أ) تحسين الأمن في مقديشو وسائر أنحاء الصومال
	المهام الرئيسية والإطار الزمني
	المسؤولية
	الموارد
	الامتثال
	(أ) عقد اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة الشاملة للجميع مرتين في الشهر في مقديشو لمعالجة المسائل والتحديات الأمنية الرئيسية التي تواجه الصومال؛
	(ب) إقرار الخطة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار والبدء بتنفيذها بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011. تنفيذ المجالات ذات الأولوية التالية على مدى الأشهر الـ 12 القادمة:
	(أولاً) إنشاء الهياكل الإدارية الأساسية وتوسيع نطاق الحفاظ على القانون والنظام لشمول المناطق التي انتقلت مؤخراً إلى سيطرة الحكومة الاتحادية الانتقالية وكفالة إخضاع القوات الإقليمية الصومالية لاختصاص الخطة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار؛
	(ثانياً) تعزيز دور الحكومة الاتحادية الانتقالية، على مستوى التكامل والتنسيق، لاختيار الميليشيات المحلية التي ستخضع لسلطتها؛
	(ثالثاً) إنشاء لجان أمنية في المناطق/المقاطعات لتنسيق/تيسير الأمن المدني والقانون والنظام القائم؛
	(رابعاً) البدء بتنفيذ برنامج فك ارتباط المحاربين/ المنشقين/المستسلمين؛ 
	(خامساً) منع وجود الأطفال في القوات المسلحة؛ 
	(سادساً) بذل جهود لحماية المدنيين من جميع أشكال العنف المسلح، والتقيد بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
	- اللجنة الأمنية المشتركة؛ وزراء: الدفاع، الداخلية والأمن الوطني، المالية، التخطيط، ورؤساء وكالات الأمن الوطني، مركز المراقب - ولاية أرض بونت في الصومال، ولاية غالمودوغ في الصومال، أهل السنة والجماعة؛
	- البرلمان الاتحادي الانتقالي: رئيس البرلمان واللجنة البرلمانية المعنية بالأمن؛ اللجنة الأمنية المشتركة، والكيانات الإقليمية بما فيها أهل السنة والجماعة؛
	- رؤساء وكالات الأمن الوطني؛ 
	- الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والدول الأعضاء الرئيسية المشارِكة في دعم تنمية القطاع الأمني.
	- أمانة اللجنة الأمنية المشتركة؛ جدول الاجتماعات؛ أماكن المكاتب؛ 
	- موظفو الأمانة؛ 
	- الميزانية؛ 
	- التمويل؛ 
	- خطة العمل؛ 
	- كبار الخبراء المعنيين بشؤون الأمن؛ 
	- التدريبات.
	***  عقد اجتماعات منظمة موسَّعة النطاق (لمدة يومين) للجنة الأمنية المشتركة، تشمل الكيانات الإقليمية وأهل السنة والجماعة؛ 
	**  نشر الخطة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار على مستوى الكيانات الإقليمية قبل اعتمادها؛ 
	***  الهياكل الإدارية الأساسية؛ 
	***  إخضاع القوات الإقليمية الصومالية لاختصاص الخطة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار؛ 
	***  دمج الميليشيات المحلية وتنسيقها؛ 
	***  لجان المقاطعات واللجان الأمنية؛ 
	***  برنامج المنشقين.
	المعيار المرجعي 1: الأمن - (ب) كفالة الأمن البحري بفعالية وسياسة واستراتيجية مكافحة القرصنة
	المهام الرئيسية والإطار الزمني
	المسؤولية
	الموارد
	الامتثال
	(أ) كفالة الأمن البحري بفعالية ووضع سياسات وتشريعات لمكافحة القرصنة بالتعاون مع الكيانات الإقليمية، بما يشمل ولاية أرض بونت في الصومال وأرض الصومال، بحلول 20 كانون الثاني/يناير 2012؛ منع القرصنة وحماية موارد الصومال الطبيعية، وعلى وجه الخصوص: 
	(أولاً) الإعلان عن المنطقة الاقتصادية الخالصة بحلول 19 كانون الأول/ديسمبر 2011؛  
	(ثانياً) تعيين منسق معني بشؤون مكافحة القرصنة يخضع لسلطة وزير محدد بحلول 19 كانون الأول/ديسمبر 2011؛  (ثالثاً) إنشاء قوة الشرطة البحرية الصومالية/حرس السواحل/قدرة على رصد السواحل بالتنسيق مع قوات الشرطة البرية؛
	(رابعاً) الاتفاق بحلول آذار/مارس 2012 على استراتيجية للأمن البحري مع المناطق والحكومات الأخرى، بسبل منها عملية كمبالا؛ 
	(خامساً) وضع برامج مرتبطة بالمشاريع الاقتصادية الساحلية لإشراك المجتمعات المحلية في مكافحة القرصنة، وذلك بحلول 20 كانون الأول/ديسمبر 2011، والبدء بعملية التنفيذ بحلول 20 آذار/مارس 2012؛  
	(سادساً) بناء القدرات بحلول 18 أيار/مايو 2012 لملاحقة قضايا القانون البحري ومحاكمة الجناة وإيداعهم السجن؛ (سابعاً) سنُّ تشريعات بحلول 18 أيار/مايو 2012 لمكافحة القرصنة.
	- وزير مصائد الأسماك، وزير النقل والموانئ، وزير الداخلية والأمن الوطني، البعثة الصومالية لدى الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، الكيانات الإقليمية بما فيها أهل السنة والجماعة؛ 
	- المبعوث الخاص لرئيس الوزراء المعني بمسائل المنطقة الاقتصادية الخالصة.
	- عملية كمبالا، وتأمين التمويل، وتعبئة الموارد؛ 
	- فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال.
	التنفيذ؛ 
	- تشريعات مكافحة القرصنة البحرية، اتفاق بين الحكومة الاتحادية الانتقالية والإدارات الأخرى
	المعيار المرجعي 2: الدستور - (أ) وضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور قبل إقراره
	المهام الرئيسية والإطار الزمني
	المسؤولية
	الموارد
	الامتثال
	(أ) اتخاذ الحكومة الاتحادية الانتقالية قرارا مبدئيا بشأن كيفية المضي قدماً في العملية الدستورية بحلول 19 أيلول/سبتمبر 2011؛ 
	(ب) تعيين لجنة الخبراء الصوماليين (المؤلفة من 9 أشخاص كحد أقصى، بما يشمل 4 نساء على الأكثر) بحلول 19 أيلول/سبتمبر 2011 لدعم إعداد مشروع الدستور؛ 
	(ج)  بدء المشاورات مع الجهات المعنية بشأن النظام الاتحادي ونظام الإدارة اللامركزية والمسائل الخلافية الأخرى بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛ 
	(د) عقد اجتماعات استشارية للجهات المعنية من أجل مناقشة النظام الاتحادي ونظام الإدارة اللامركزية وحل المسائل الخلافية الأخرى بحلول 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛ 
	(هـ)  تعديل الميثاق الاتحادي الانتقالي بحلول 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 لإتاحة المضي قدماً في العملية الدستورية؛ 
	(و) الانتهاء من إعداد تقرير الجهات المعنية المتعلق بالنظام الاتحادي ونظام الإدارة اللامركزية وحل المسائل الخلافية بحلول 30 كانون الأول/ديسمبر 2011؛ 
	(ز) نشر مشروع الدستور بحلول 20 كانون الثاني/يناير 2012؛ عقد اجتماعات استشارية للجهات المعنية بحلول 20 آذار/مارس 2012 للمصادقة على مشروع الدستور؛ نشر مشروع الدستور النهائي بحلول 18 أيار/مايو 2012.
	- رئيس الوزراء، الوزير المعني بشؤون الدستور؛ 
	- رئيس الوزراء والوزير المعني بشؤون الدستور؛ رئيس البرلمان، بالتشاور مع جميع الجهات المعنية؛ 
	- اللجنة الاتحادية المستقلة للدستور ولجنة الخبراء؛ 
	- اللجنة التقنية، لجنة الخبراء، الممثل الخاص للأمين العام؛ 
	- رئيس البرلمان، الوزير المعني بشؤون الدستور، اللجنة البرلمانية المعنية بإصلاح الدستور، اللجنة الاتحادية المستقلة للدستور، لجنة الخبراء؛ 
	- اللجنة الاتحادية المستقلة للدستور، لجنة الخبراء؛ 
	- على نحو ما ورد أعلاه.
	- اللجنة الاتحادية المستقلة للدستور وأمانة الخبراء الصوماليين؛ 
	- الخبراء الخارجيون وموظفو الدعم؛ التمويل، الخبراء الدوليون، التدريبات، بناء القدرات؛ 
	- الميزانية وخطة العمل؛ 
	- مناقشات المجموعات البؤرية؛
	- مشاريع التعديلات؛ 
	- التربية المدنية؛ 
	- الإعــلام؛ 
	- بناء القدرات؛ 
	- إصدار التقرير وتعميمه.
	** تقرير مرحلي؛ 
	** تعيين لجنة الخبراء؛ 
	** تقرير وقرارات الجهات المعنية؛
	** الاجتماعات المواضيعية والاجتماعات الاستشارية للجهات المعنية؛ 
	** تعديل الميثاق؛ 
	** تقرير عن مشاورات الجهات المعنية؛ 
	** مشروع الدستور؛ 
	** اجتماع الجهات المعنية؛ 
	** المشروع النهائي للدستور
	المعيار المرجعي 2: الدستور - (ب) إقرار مشروع الدستور
	المهام الرئيسية والإطار الزمني
	المسؤولية
	الموارد
	الامتثال
	(أ) تعيين اللجنة المشتركة (الحكومة الاتحادية الانتقالية، البرلمان الاتحادي الانتقالي، الإدارات الإقليمية، الخبراء، ممثلون عن منظمات المجتمع المدني - 15 شخصاً كحد أقصى بمن فيهم 5 نساء) بحلول 19 أيلول/سبتمبر 2011؛ إعداد مشروع الدستور لإقراره؛ 
	(ب)  الانتهاء من إعداد الخطة التحضيرية والتقرير من أجل الاعتماد المؤقت لمشروع الدستور بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛  
	(ج)   عقد اجتماع استشاري رفيع المستوى بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 لمناقشة عملية تطبيق النظام الاتحادي في الصومال من خلال إنشاء حكومات للولايات وإدارات في المناطق والمقاطعات؛ وينبغي للاجتماع أيضاً أن يُفضي إلى اتفاق بشأن الخطة التحضيرية للاعتماد المؤقت لمشروع الدستور؛ 
	(د) البدء بإعداد الاعتماد المؤقت لمشروع الدستور بحلول 20 كانون الثاني/يناير 2012؛  
	(هـ) الانتهاء من إعداد الاعتماد المؤقت لمشروع الدستور بحلول 19 نيسان/أبريل 2012؛  
	(و) البدء بعملية الاعتماد المؤقت لمشروع الدستور بحلول 20 نيسان/أبريل 2012؛ اعتماد مشروع الدستور بحلول 1 تموز/يوليه 2012؛ 
	(ز)  إجراء الاستفتاء الدستوري وفقاً لأحكام الدستور الجديد
	- الرئيس، رئيس البرلمان، رئيس الوزراء، بالتشاور مع جميع الجهات المعنية؛ 
	- اللجنة المشتركة؛ 
	- الرئيس، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، الإدارات الإقليمية، اللجنة التقنية، منظمات المجتمع المدني، اللجنة الاتحادية المستقلة للدستور، الممثل الخاص للأمين العام؛
	- رئيس البرلمان، الوزير المعني بشؤون الدستور، اللجنة المشتركة، اللجنة البرلمانية المعنية باصلاح الدستور، اللجنة التقنية؛ 
	- اللجنة المشتركة، اللجنة التقنية، اللجنة الاتحادية المستقلة للدستور؛ 
	- طرائق الإقرار؛ 
	- إصلاح البرلمان، اللجنة التقنية، فريق الرصد الدولي.
	- اختصاصات اللجنة المشتركة، الميزانية، خطة العمل، الخبراء الدوليون، الأمانة، حشد الموارد، التدريب؛ 
	- النشر؛ 
	- اجتماع الجهات المعنية: الميزانية وعملية التخطيط؛ 
	- التقرير المشترك، اتفاق الجهات المعنية، مشروع التعديل؛ 
	- تواريخ الانتخابات وتسلسلها؛ 
	- الخطة التحضيرية؛ 
	- الخطة الانتخابية وآليات الرقابة.
	*** تعيين اللجنة المشتركة؛ 
	***تقرير اللجنة المشتركة؛ 
	*** عقد اجتماع الجهات المعنية، ييسِّره الممثل الخاص للأمين العام؛ 
	*** اتفاق الجهات المعنية بشأن الإصلاح وطرائق إقرار مشروع الدستور؛ 
	*** إصلاح البرلمان؛ 
	*** الخطة التحضيرية؛ 
	*** إقرار مشروع الدستور وإجراء الانتخابات
	المعيار المرجعي 2: الدستور: - (ج) الإصلاح البرلماني
	المهام الرئيسية والإطار الزمني
	المسؤولية
	الموارد
	الامتثال
	(أ) قيام اللجنة البرلمانية المعنية بالإصلاح بتقديم التقرير المرحلي عن إصلاح البرلمان بحلول 19 أيلول/سبتمبر 2011؛ توصية اللجنة باعتماد إصلاحات فورية هادفة إلى كفالة فعالية البرلمان الاتحادي الانتقالي لتنفيذ خارطة الطريق؛ 
	(ب) البدء بإصلاح البرلمان الاتحادي الانتقالي بحلول 19 أيلول/سبتمبر 2011 والانتهاء من هذه العملية بحلول 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛  
	(ج)  تعيين اللجنة المشتركة (الحكومة الاتحادية الانتقالية، البرلمان الاتحادي الانتقالي، الإدارات الإقليمية، المجتمع المدني والخبراء - بما لا يتجاوز 15 شخصاً بمن فيهم 5 نساء) بحلول 19 أيلول/سبتمبر 2011 لأغراض التشاور وإعداد التوصيات والطرائق لإنشاء برلمان اتحادي جديد بموجب دستور اتحادي جديد. وتحدِّد الجمعية التأسيسية حجم ومعايير البرلمان الجديد. وتستند جميع الولايات الحكومية الاتحادية إلى الميثاق الاتحادي الانتقالي. وعلى الحكومة أن تشجِّع تشكيل الولايات الاتحادية الجديدة على أساس الميثاق الاتحادي الانتقالي؛ 
	(د) الانتهاء من إعداد تقرير اللجنة المشتركة بشأن إنشاء برلمان اتحادي جديد بموجب الدستور الاتحادي الجديد بحلول 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛  
	(هـ)  عقد اجتماع استشاري للجهات المعنية بحلول 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 للاتفاق على إنشاء برلمان اتحادي جديد بموجب الدستور الاتحادي الجديد؛ 
	(و) إدراج اتفاق الجهات المعنية بشأن إنشاء برلمان اتحادي جديد بموجب الدستور الاتحادي الجديد في مشروع الدستور بحلول 20 كانون الثاني/يناير 2012.
	- رئيس البرلمان، اللجنة المعنية بإصلاح البرلمان الاتحادي الانتقالي؛ 
	- رئيس البرلمان واللجنة المعنية بإصلاح البرلمان الاتحادي الانتقالي؛ 
	- الحكومة الاتحادية الانتقالية، البرلمان الاتحادي الانتقالي، الإدارات الإقليمية واللجنة التقنية؛ 
	- اللجنة المشتركة؛ 
	- اللجنة المشتركة، الحكومة الاتحادية الانتقالية، البرلمان الاتحادي الانتقالي، الإدارات الإقليمية واللجنة التقنية، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية؛ 
	- الممثل الخاص للأمين العام.
	- خطاب التعيين، اختصاصات اللجنة المشتركة، الخبراء البرلمانيون، خطة عمل حلقة العمل، الميزانية؛ 
	- اللجنة التقنية
	*** توصيات بشأن الإصلاحات؛ 
	*** إصلاحات لتنفيذ خارطة الطريق؛ 
	*** تعيين اللجنة المشتركة؛ ***تقرير اللجنة المشتركة؛ 
	*** اجتماع الجهات المعنية؛ 
	*** إدراج اتفاق وتقرير الجهات المعنية ضمن مشروع الدستور
	المعيار المرجعي 2: الدستور: - (د) الانتخابات والاستفتاء الدستوري
	المهام الرئيسية والإطار الزمني
	المسؤولية
	الموارد
	الامتثال
	(أ) سنُّ إطار تشريعي للجنة الانتخابية المؤقتة؛ 
	(ب) تعيين أعضاء أكفاء للجنة الانتخابية المستقلة المؤقتة (9 أشخاص كحد أقصى بما يشمل 4 نساء على الأكثر) بحلول 19 أيلول/سبتمبر 2011؛ الشروع في التحضير للانتخابات؛ 
	(ج)   إعداد المبادئ التوجيهية للانتخابات و/أو اختيار أعضاء البرلمان، وإدارات الولايات والمناطق والمقاطعات والإدارات المحلية، وتقديم المرشحين، وتسجيل المواطنين بوصفهم ناخبين، وإجراء الانتخابات والاستفتاء، وتنظيم الانتخابات والإشراف عليها بحلول 20 كانون الأول/ديسمبر 2011؛ 
	(د) سنُّ تشريعات بشأن الانتخابات بما يشمل تشكيل وتسجيل الأحزاب السياسية بحلول 30 كانون الأول/ديسمبر 2011؛ 
	(هـ)   إعداد خطط للانتخابات و/أو اختيار/ترشيح أعضاء للبرلمان، وإدارات المقاطعات والإدارات المحلية، وتسجيل الأحزاب السياسية، وتسجيل الناخبين، وتثقيف الناخبين، وتطبيق التربية المدنية بحلول 20 كانون الثاني/يناير 2012؛ الانتهاء من إعداد خطة الأعمال التحضيرية بحلول 20 أيار/مايو 2012؛ 
	(و)   البدء باختيار/ترشيح أعضاء البرلمان الاتحادي وإدارات المقاطعات والإدارات المحلية، بحلول 20 أيار/مايو 2012؛ والانتهاء من هذه العملية بحلول 20 حزيران/يونيه 2012؛ 
	(ز)  إجراء انتخابات (مباشرة وغير مباشرة) لأعضاء البرلمان وإدارات المقاطعات والإدارات المحلية وانتخاب الرئيس بحلول 20 آب/أغسطس 2012
	- رئيس البرلمان، البرلمان الاتحادي الانتقالي، الوزير المعني بشؤون الدستور؛ 
	- الرئيس، رئيس البرلمان، رئيس الوزراء، بالتشاور مع جميع الجهات المعنية؛ 
	- اللجنة الانتخابية المستقلة المؤقتة؛ 
	- رئيس البرلمان، رئيس الوزراء، البرلمان الاتحادي الانتقالي؛ 
	- اللجنة الانتخابية المستقلة المؤقتة، وزير الداخلية والأمن الوطني؛ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية؛ 
	- على نحو ما ورد أعلاه؛ 
	- اللجنة الانتخابية المستقلة المؤقتة، ولاية أرض بونت في الصومال، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
	- خطاب التعيين، أعضاء اللجنة؛ اللجان، خطة عمل حلقة العمل، الميزانية.
	*** تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المستقلة المؤقتة؛ 
	*** إعداد المبادئ التوجيهية؛ 
	*** التشريعات المتعلقة بالانتخابات والأحزاب السياسية؛ 
	*** خطط الانتخابات وتشكيل الأحزاب السياسية؛ 
	*** عملية اختيار وترشيح أعضاء البرلمان؛ 
	*** الانتخابات (المباشرة وغير المباشرة)
	المعيار المرجعي 3: التوعية السياسية والمصالحة
	المهام الرئيسية والإطار الزمني
	المسؤولية
	الموارد
	الامتثال
	(أ) عقد اجتماع رفيع المستوى للجنة بحلول 19 أيلول/سبتمبر 2011 لتنفيذ المصالحة مع الكيانات الإقليمية بما فيها أهل السنة والجماعة على أساس الاتفاقات السابقة، ثم البدء بالحوارات والتعاون مع المجموعات الأخرى في الصومال (ينبغي للكيانات الإقليمية الاستناد إلى الميثاق الاتحادي الانتقالي)؛ 
	(ب) قيام الحكومة الاتحادية الانتقالية، بالتشاور مع الكيانات الإقليمية، بما فيها أهل السنة والجماعة، بإعداد خطة المصالحة الوطنية بما يشمل حل المنازعات بين العشائر، وإقرار البرلمان لاستراتيجية التوعية الشاملة بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛ 
	(ج)  إصلاح وتنشيط لجنة المصالحة الوطنية بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛ 
	(د)  تقديم الدعم للكيانات الإقليمية، بما فيها أهل السنة والجماعة، بهدف تنسيق ودعم المصالحة على الصعيد المحلي ومبادرات بناء السلام في شتى أنحاء البلد بحلول 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛ 
	(هـ)  إخضاع جميع المناطق لزيارات أمنية في إطار عمل الحكومة الاتحادية الانتقالية والكيانات الإقليمية الحليفة بحلول 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛ و/أو إنشاء طرائق دعم الإدارات المحلية وتشغيلها/إنشائها؛ 
	(و)  تنشيط لجان السلام القائمة في إطار الكيانات الإقليمية وتيسير إنشاء لجان جديدة منها بحلول 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 تسهيلاً للمصالحة الشعبية/المحلية ومبادرات بناء السلام
	- الرئيس، رئيس البرلمان، رئيس الوزراء، مجلس الوزراء، الكيانات الإقليمية بما فيها أهل السنة والجماعة؛ 
	- الحكومة الاتحادية الانتقالية، البرلمان الاتحادي الانتقالي؛ 
	- الحكومة الاتحادية الانتقالية، البرلمان الاتحادي الانتقالي، الوزير المعني بالدستور والمصالحة، وزير الداخلية والأمن الوطني، الكيانات الإقليمية بما فيها أهل السنة والجماعة؛ 
	- على نحو ما ورد أعلاه؛ 
	- الرئيس، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان.
	- الاجتماع الرفيع المستوى في الصومال؛ 
	- مجلس المصالحة، الأمانة، المكتب، الموظفون، الميزانية، حشد الموارد، خطة العمل؛ 
	- اللجان المعنية بالسلام والأمن في المقاطعات 
	- الميزانية وخطة العمل، آليات التنسيق؛ 
	- المناطق والإدارات المحلية التي ينبغي زيارتها، تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للسكان؛ 
	- حشد الموارد.
	** عقد اجتماع رفيع المستوى للجنة في الصومال - مجلس المصالحة؛ 
	** إعداد تقرير عن اللجان المعنية بالسلام والأمن في المقاطعات - الإبلاغ عن عدد المناطق والإدارات المحلية التي جرت زيارتها، وعن طرائق العمل مع الإدارات المحلية، وعن الخدمات الأساسية؛ 
	** تنفيذ طرائق العمل مع الإدارات المحلية
	المعيار المرجعي 4: الحكم الرشيد: (أ) الشفافية والمساءلة
	المهام الرئيسية والإطار الزمني
	المسؤولية
	الموارد
	الامتثال
	(أ) تعزيز الآليات الرامية إلى تحسين التنسيق وتبادل المعلومات بين الوكالات الصومالية والدولية في مجال التنمية والعمل الإنساني بحلول 19 أيلول/سبتمبر 2011؛  
	(ب) سنُّ التشريعات وتنفيذ التدابير بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 لمكافحة الفساد وإساءة استعمال المناصب العامة على جميع المستويات الحكومية (بما فيها المحلية والإقليمية)؛ 
	(ج)  تعيين أعضاء أكفاء في لجنة مستقلة مؤقتة لمكافحة الفساد (9 أشخاص كحد أقصى، بمن فيهم 4 نساء) بحلول 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛ 
	(د)  تعيين فرقة عمل كفؤة بحلول 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 لإعداد تقرير عن جميع إيرادات الحكومة الاتحادية الانتقالية، ومقبوضاتها ونفقاتها، ورسوم المطارات، ورسوم الهبوط، ورسوم وقوف السيارات، ورسوم العبور الجوي، ورسوم وتكاليف الموانئ، بما فيها تكاليف ورسوم الرصيف، والاتصالات السلكية واللاسلكية، بما يشمل الجهات المانحة؛ إلخ.
	- وزير التخطيط، وزير الداخلية والأمن الوطني، اللجنة التقنية؛ 
	- رئيس الوزراء، رئيس البرلمان الاتحادي الانتقالي، اللجنة التقنية؛ 
	- اللجنة المؤقتة لمكافحة الفساد، اللجنة التقنية، وزير العدل؛ 
	- رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير التخطيط، وزير التجارة؛ 
	- وزير المالية، مراجع الحسابات العام، المحاسب العام؛ 
	- رئيس الوزراء، وزير التخطيط.
	- عقد اجتماع مع وكالات المعونة لاستعراض آلية التنسيق؛ 
	- فريق لإجراء تحليل جميع المقبوضات والنفقات في إيرادات الحكومة الاتحادية الانتقالية ودخلها؛ 
	- الخبراء، دراسة ميدانية 
	- عملية مراجعة الحسابات، بناء القدرات.
	** تقرير عن التنسيق وتبادل المعلومات؛ 
	** تعزيز آليات التنسيق؛ 
	*** أعضاء اللجنة المؤقتة لمكافحة الفساد؛ 
	*** التدابير والأثر- التقرير المتعلق بالفساد؛ 
	** تعيين فرقة العمل؛ 
	*** تقرير فرقة العمل؛ 
	*** إقرار البرلمان للميزانية المالية؛ 
	*** التدابير والأثر
	المعيار المرجعي 4: الحوكمة الرشيدة: (ب) إدارة المالية العامة
	المهام الرئيسية والإطار الزمني
	المسؤولية
	الموارد
	الامتثال
	(أ) كفالة تحصيل جميع الإيرادات الحكومية باستخدام الوثائق الحكومية الرسمية، ثم تسجيلها وفقاً للقانون وإيداعها لدى الصندوق الموحد، بالمصرف المركزي، بحلول 19 كانون الأول/ديسمبر 2011؛ 
	(ب) الانتهاء من إعداد تقرير شامل عن جميع إيرادات ونفقات الحكومة الاتحادية الانتقالية بحلول 20 كانون الثاني/يناير 2012؛ 
	(ج)  استعراض وتحديث القانون الحالي للخدمة المدنية بحلول 20 كانون الثاني/يناير 2012؛  
	(د)  إعداد ميزانية مالية وطنية لسنة 2011/2012 والموافقة عليها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2011؛ 
	(هـ)  البدء بعملية وضع استراتيجية وطنية للتنمية والإنعاش بحلول 20 شباط/فبراير 2012
	- رئيس الوزراء، وزراء المالية والتخطيط والتجارة والداخلية؛ 
	- وزير المالية، مراجع الحسابات العام، المحاسب العام؛ 
	- رئيس الوزراء، وزير التخطيط؛ 
	- وزارة المالية، اللجنة الوطنية للخدمة المدنية، وزارة العمل؛ 
	- وزير المالية.
	- عقد اجتماع مع وكالات المعونة لاستعراض آلية التنسيق؛ 
	- فريق لإجراء تحليل جميع المقبوضات والنفقات في إيرادات ودخل الحكومة الاتحادية الانتقالية؛ 
	- الخبراء، دراسة ميدانية 
	- عملية مراجعة الحسابات، بناء القدرات.
	****** إقرار البرلمان للميزانية المالية؛ 
	*** تقرير التدابير والأثر بشأن تعيين الموظفين الحكوميين وانضباطهم

