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  التقرير اخلاص لألمني العام عن الصومال    
  

  مقدمة  -أوال   
 ،)S/2011/759 (٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٩كما أوضـحت يف تقريـري املـؤرخ           - ١

تواصل األمم املتحدة العمل بشكل وثيق مع االحتاد األفريقي يف التخطيط للمرحلـة التاليـة مـن                
  أخــذ الوقــائع اجلديــدة يف مقديــشو وجنــويبحتــاد األفريقــي يف الــصومال، مــععمليــات بعثــة اال

ينـاير، أيـد جملـس الـسالم        / كـانون الثـاين    ٥فـي   ف. الصومال املبينة يف ذلك التقرير بعني االعتبار      
حيث جملـس األمـن التـابع       ) S/2012/19( بيانا   ٣٠٦ ـواألمن التابع لالحتاد األفريقي يف جلسته ال      

الـدعم اإلضـايف لتنفيـذ املفهـوم االسـتراتيجي          مم املتحدة علـى النظـر علـى وجـه الـسرعة يف              لأل
املــشترك بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة لعمليــات بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال    

  .واإلذن بتقدميه
ويعرض هذا التقرير اخلاص طلب االحتاد األفريقـي، لكـي ينظـر فيـه جملـس األمـن، يف                     - ٢

 املترتبـة علـى     اآلثـار ية والتـشغيلية يف الـصومال؛ وحيـدد         سياق الديناميات السياسية واالستراتيج   
، )٢٠١١ (٢٠١٠ مــن قــرار جملــس األمــن  ٤وعمــال بــالفقرة . هــذا الــدعم؛ ويقــدم توصــيايت 

يعــرض هــذا التقريــر أيــضا مــا اســتجد بــشأن نقــل مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال    
  .مقديشو إىل
  

  السياق االستراتيجي  -ثانيا   
والت جملـس األمـن بـشأن طلـب االحتـاد األفريقـي، سـأقدم أوال معلومـات                  مـدا تنوير  ل  - ٣

ــؤخرا مــستكملة عمــا أحــرز   ــق      م ــا يتعل ــزال قائمــة يف م ــيت ال ت ــدم وعــن التحــديات ال مــن تق
 تباالســتراتيجية الــسياسية بــشأن الــصومال وأهــداف األمــم املتحــدة األوســع نطاقــا يف جمــاال   

م تقــدمي معلومــات مــستكملة شــاملة يف تقريــري  وأعتــز. األمــن والــشؤون اإلنــسانية واإلنعــاش
  .٢٠١٢أبريل /الدوري يف نيسان
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. ، استراتيجية سياسية طموحـة بـشأن الـصومال        ٢٠٠٨اجملتمع الدويل، منذ عام     ويتبع    - ٤
فقــد ســـعينا أوال لــدعم احلكومـــة االحتاديــة االنتقاليـــة يف إجنــاز املهـــام الالزمــة إلهنـــاء الفتـــرة      

 الصيغة النهائية للدستور؛ وثانيا، ملساعدة احلكومة االحتادية االنتقاليـة          االنتقالية، ال سيما وضع   
حكــم تطــوير واملــصاحلة؛ وثالثــا، لــدعم التوصــل يف توســيع قاعــدة عمليــة الــسالم عــن طريــق  

الـشاملة  وقد أوضحت خارطـة الطريـق     . الدولة ومؤسساهتا األساسية، وخاصة يف قطاع األمن      
، املهـام احملـددة الـيت    ٢٠١١سـبتمرب  / أيلـول ٦يف  ُوقِّعت يف مقديـشو   إلهناء الفترة االنتقالية اليت   

  .٢٠١٢أغسطس /يتعني إجنازها يف هذا الصدد قبل آب
ويف األســابيع األخــرية، أحــرزت اجلهــود املبذولــة للموافقــة علــى ترتيبــات إهنــاء الفتــرة   - ٥

 الـصومايل األول، الـذي      خالل املؤمتر الدستوري التشاوري الوطين    ففي  . االنتقالية تقدما كبريا  
، اتفـق   ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٣ إىل   ٢١، من   ”أرض بونت “عقد يف غارووي، يف     

أهــل الــسنة   “ ، و”غــاملودوغ“ ، و”أرض بونــت “قــادة املؤســسات االحتاديــة االنتقاليــة، و   
مبـادئ  “وتـنص   .  على هنـج مفـصل إلهنـاء الفتـرة االنتقاليـة وفقـا للميثـاق االنتقـايل                 ”واجلماعة

مجيع املوقعني علـى خارطـة الطريـق واجملتمـع املـدين            قيام مجعية تأسيسية يعينها      على   ”اروويغ
جملـسا للنـواب    ضم  لدستور املؤقت، وعلى إنشاء هيئة تشريعية احتادية مـن جملـسني، تـ            باعتماد ا 

وسـيتم  . ممثلني عن الواليات االحتادية واإلدارات اإلقليمية     من   ممثال، وجملسا لألعيان     ٢٢٥من  
 وجملس النواب لواليتـه األوىل ومـدهتا أربـع سـنوات عـرب صـيغة      اجلمعية التأسيسية اختيار ممثلي   

 حصص للعشائر األربـع الرئيـسية ونـصف حـصة لعـشائر             ٤(لتقاسم السلطة بني العشائر      ٤،٥
  .؛ ومن مث، سوف تلغى هذه الصيغة وجترى انتخابات للربملانات الالحقة)األقليات

علـى  إال أن   . العملية السياسية خطوات هامة للمضي قـدما      تعزيز  زخم و ويعترب تزايد ال    - ٦
ــد األطــراف أن تكفــل،   ــع يف هــذه     عن ــشاركة احلقــة للجمي ــدما، امل ــادئ غــارووي ق ــدفع مبب ال

ويقوم ممثلي اخلـاص بتـشجيع األطـراف علـى ضـمان أن يعـرب كـل مـن عمليـة صـياغة                       . العملية
ديـدة، عـن تنـوع الـصوماليني، مبـا يف ذلـك اجملتمـع               ، واهليئات اجل  ةالتأسيسياجلمعية  الدستور، و 

  .املدين والنساء والشباب
الفتــرة االنتقاليــة خمــاوف اجلهــات الــسياسية الفاعلــة يف املؤســسات انتــهاء ويــثري قــرب   - ٧

األزمـة الـيت طـال      مث إن   .  ومن املتوقع أن تستمر التحديات الـسياسية       ،االحتادية االنتقالية احلالية  
ويبـذل ممثلـي    . ينـاير / الربملـان االحتـادي االنتقـايل طـوال شـهر كـانون الثـاين              يفاسـتمرت   أمدها  

اخلاص مساعيه احلميدة لتيسري االتصاالت بني األطراف وحثها على تـسوية خالفاهتـا يف إطـار                
  .خارطة الطريق
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وقـد واصـل اجملتمـع الـدويل        . وال تزال املكاسـب األمنيـة تتحقـق ضـد حركـة الـشباب               - ٨
 احلكومة االحتادية االنتقالية على بناء األمن يف مقديشو ويف مجيع أحنـاء البلـد،               جهوده ملساعدة 

. من أجل هتيئة الظروف لتوسيع نطاق السلطة الشرعية للدولة وبنـاء الـسالم يف املـدى الطويـل          
ــة وقــد       ــاء املدين ــة االحتــاد األفريقــي تعزيــز ســيطرهتا علــى مجيــع أحي ويف مقديــشو، تواصــل بعث

العمليـات املـشتركة بـني القـوات         خـارج مقديـشو   اسـتمرت   و. ضـواحيها   باشرت عمليـات يف   
العسكرية الكينية واإلثيوبية الـيت تعمـل مـع القـوات املتحالفـة مـع احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة                     

/  كـانون األول   ٣١على األرض، مبا يف ذلك عن طريق السيطرة على بيليدوين يف            حتقق تقدما   
الدولـــة وتقييـــد التـــدفقات املاليـــة إىل أعمـــال إيـــرادات ادة ويف مـــسعى لزيـــ. ٢٠١١ ديـــسمرب

 كــانون ١٧العــصيان الــيت تقــوم هبــا حركــة الــشباب، كتبــت احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة يف    
 إىل مجيــع الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة تطلــب منــها فــرض حظــر ٢٠١١ديــسمرب /األول

بـصورة شـبه حـصرية مـن املنـاطق      ره ري تـصدي على الواردات من الفحـم الـصومايل، الـذي جيـ         
  .اليت تسيطر عليها حركة الشباب

وبدعم سخي من الدول األعـضاء، تـدفع ألفـراد القـوات مرتبـاهتم ويـوفر هلـم الـدعم،            - ٩
ــراد الــشرطة ٥ ٧٠٠وهــو مــا يــسري أيــضا علــى    إال أن القــوات العــسكرية وقــوات  .  مــن أف

آليـات الرقابـة   إن ، فـ  غضون ذلـك  ويف  . قامةالشرطة تفتقر إىل املعدات واإلمدادات وأماكن اإل      
املدنيـــة الـــضرورية ملؤســـسات الـــدفاع واألمـــن التابعـــة للدولـــة، وكـــذلك ملؤســـسات العدالـــة 

. البدائيـة واإلصالحيات واهلياكل األوسع نطاقا الداعمة ألمن املدنيني وسيادة القـانون، تتـسم ب           
ل مـن احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة     وستظل اللجنة األمنية املشتركة اليت يـشارك يف رئاسـتها كـ       

ومكتب األمم املتحدة السياسي للصومال، واالحتاد األفريقي، واهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة      
  .بالتنمية، مع متثيل قوي للمجتمع الدويل، تضطلع بدور حموري يف هذا الصدد

أرض الواقـع، فأشـركت     واستغلت احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة احلقـائق املـتغرية علـى                - ١٠
اجلهات السياسية الفاعلة يف املناطق اليت استردت حديثا من حركة الشباب، وخباصـة للتوصـل               

ــة       ــع احلال ــة، وتطبي ــستة املقبل ــة إىل ال ــة لألشــهر الثالث ــة فعال ــشاء إدارة حملي ــشأن إن . إىل اتفــاق ب
ن تـدابري التوعيـة يف      اختـاذ املزيـد مـ     بـشأن   وأعدت احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة سياسـة مفـصلة           

تعزيـز  ) أ(: ومـن األولويـات الرئيـسية هلـذا النـهج         . املناطق اليت اسـتردت مـؤخرا مـن املتمـردين         
القـانون والنظـام والعدالـة؛      اسـتعادة    )ب(املصاحلة االجتماعيـة وإنـشاء إدارات سياسـية حمليـة؛           

تسريح وإعادة اإلدمـاج؛    عملية شاملة لنـزع السالح وال    ، مث إجراء     احتواء األسلحة الثقيلة   )ج(
؛ وإعــادة املــشردين داخليــا والالجــئني إىل أوطــاهنم؛  مــواد اإلغاثــة اإلنــسانية إعــادة توزيــع )د(
  .توفري اخلدمات األساسية )هـ(
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وال تزال احلالة اإلنـسانية حرجـة وال يـزال إيـصال املـساعدة اإلنـسانية مـن التحـديات                    - ١١
، ٢٠١١دحـر اجملاعـة يف جنـوب الـصومال عـام            يف  وعلى الـرغم ممـا أحـرز مـن تقـدم            . القائمة
 ٢٥٠ ٠٠ ماليــني شــخص يف حاجــة ملحــة إىل املــساعدة يف البلــد وال يــزال أكثــر مــن ٤ فــإن

 بليـون دوالر لتلبيـة   ١,٥ مبلـغ  ٢٠١٢ويلتمس النداء املوحد لعـام  . صومايل يعانون من اجملاعة 
اء القـدرة علـى املواجهـة الـيت          ماليني شخص ال يزالـون حباجـة إىل املـساعدة وبنـ            ٤احتياجات  

حتتاجها األسر املعيشية لتحمل موجات اجلفاف والصدمات األخرى مستقبال، ممـا خيفـف مـن               
 القـانون الـدويل    تيف جمـاال  ملمـوس   ومل حيـرز أي تقـدم       . اعتمادها علـى املـساعدات اإلنـسانية      

ــة باحل      ــشواغل املتعلق ــدويل، وجتــددت ال ــساين ال ــانون اإلن ــسان والق ــشرد  حلقــوق اإلن ــة، وت ماي
إمكانيـــة وصـــول املـــساعدات اإلنـــسانية بـــسبب العمليـــات العـــسكرية يف ضـــعف الـــسكان، و

  .الصومال جنويب
وتعمــل ســت عــشرة وكالــة تابعــة لألمــم املتحــدة يف مقديــشو لتنفيــذ مــشاريع حتقيــق     - ١٢

ق ويف مـا يتعلـ    . واخلـدمات األساسـية والعمالـة     البـشري   االستقرار واإلنعاش اليت تـشمل األمـن        
يشمل مواصلة العمل مـع األطفـال والـشباب؛ وإنـشاء وحـدات للحمايـة           فإنه  باألمن البشري،   

القـضاء واإلصـالحيات؛    قطـاع   إزالـة األلغـام؛ ودعـم       العمل على   املدنية معنية باملرأة؛ ومواصلة     
وتعمـل األمـم املتحـدة      . وتقدمي الدعم إىل قوة الـشرطة واحملطـات اإلذاعيـة العامـة يف الـصومال              

مبا يف ذلك من خـالل      قديشو أيضا على زيادة استفادة السكان من اخلدمات االجتماعية،          يف م 
وتقـــوم . تقـــدمي الـــدعم إىل الـــسلطات احملليـــة والـــدعم املباشـــر إىل قطـــاعي الـــصحة والتعلـــيم  

ــدعم           ــوفري ال ــن خــالل ت ــات م ــاعي ألضــعف الفئ ــان اجتم ــبكة أم ــوفري ش ــضا بت الوكــاالت أي
ة أيضا العمالة املباشـرة للـسكان يف مقديـشو عـن طريـق مـشاريع       وتوفر األمم املتحد  . ويغذتال

وتنـدرج هـذه اجلهـود يف إطـار خطـة       . البنية التحتية الكثيفـة العمالـة     صالح  وإمومية  الصحة الع 
األمــــم املتحــــدة لتحقيــــق االســــتقرار واإلنعــــاش يف مقديــــشو ولكنــــها ال تــــزال تعــــاين مــــن 

  .التمويل نقص
  

   املشترك بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدةاملفهوم االستراتيجي  -ثالثا   
يف مببــادرة مــن مفوضــية االحتــاد األفريقــي، وعلــى خلفيــة التقــدم الــذي أحــرز مــؤخرا     - ١٣

املسارين السياسي واألمـين، اشـترك املخططـون يف االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف إعـداد                    
ويهدف هذا املفهـوم إىل ربـط مجيـع         . مالمفهوم استراتيجي لعمليات البعثة يف املستقبل بالصو      

العمليات العسكرية املستقلة اجلارية يف الصومال يف إطار جهد منـسق ومتماسـك ضـد حركـة                 
ــة          ــة االحتادي ــسط ســلطة احلكوم ــة حامســة لب ــسب أمهي ــدوره أن يكت ــا مــن شــأنه ب ــشباب، مم ال

  .االنتقالية خارج العاصمة وإجياد حيز للتنفيذ الفعال خلارطة الطريق
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ــني االحتــاد          - ١٤ ــشتركة ب ــة م ــاء بعث ــة أثن ــصيغته النهائي ــوم االســتراتيجي ب ــد وضــع املفه وق
األفريقي واألمم املتحدة للتقييم التقين ضمت خمططني عـسكريني مـن البلـدان املـسامهة بقـوات          

وخلــصت بعثــة . ديــسمرب/ كــانون األول١٧ إىل ٥مــن متــت يف البعثــة وبلــدان مهتمــة أخــرى، 
روف مواتية لتـسديد ضـربة قاصـمة حلركـة الـشباب، رغـم مـا يكتنـف ذلـك          التقييم إىل أن الظ  

  .من حتديات وخماطر هائلة
 ٣٥ ٠٠٠فريق التقيـيم املـشترك أنـه يلـزم البعثـة            رأى  واستنادا إىل تقييم ميداين دقيق،        - ١٥

فرد وموارد كبرية لكي تتمكن من شن عمليات هجومية متزامنة يف مجيع أحناء جنـوب وسـط              
وحبث الفريق أيضا يف خيار احلد األدىن للحفـاظ علـى الوضـع الـراهن يف مقديـشو،            .الصومال

بإحلــاق القــوات الكينيــة يف جوبــا وقطــاع جيــدو بتــشكيالت خمتلفــة عــن تــشكيلتها األصــلية،    
أن هـذا اخليـار   للمخططـني  وتـبني  .  فرد١٥ ٧٠٠وزيادة احلد األقصى للقوات إىل ما جمموعه      

  .إطالة أمد العمليات العسكريةيستلزم  به نظرا إىل أنه دون املستوى األمثل مل يوص
  

  توصيات بعثة التقييم املشتركة    
ــة         - ١٦ ــة مــن حيــث التكلف ــة وفعالي ــارات واقعي ــأكثر اخلي ــيم املــشتركة ب ــة التقي أوصــت بعث

وهتيئــة إضــعافا كــبريا القــدرة العــسكرية حلركــة الــشباب  إضــعاف لتحقيــق اهلــدف املتمثــل يف  
ذلـك زيـادة قـوام      لزم  ويـست . أو تنفيـذ خارطـة الطريـق إلهنـاء الفتـرة االنتقاليـة            الظروف األمنيـة    

القـوة تـستهدف    ومـضاعفات   تمكني  ال فردا نظاميا وجمموعة من عناصر       ١٧ ٧٣١القوات إىل   
ــق          ــن طري ــوارد ع ــن امل ــي م ــستوى واقع ــشغيلية وم ــني االحتياجــات الت ــق ب ــوازن دقي ــق ت  :حتقي

 تنفيـذ العمليـة علـى مراحـل بـدون تغـيري األهـداف               )ب( حتديد أولويات مناطق العمليات؛    )أ(
القــوة وعناصــر متكينــها عــن قــوام القــوات  ضاعفات  االستعاضــة مبــ)ج(؛ اكــبريتغــيريا املرجــوة 

احلكومـــة االحتاديـــة  عمليـــات  مطالبـــة إثيوبيـــا مبواصـــلة دعـــم    )د(حلفـــاظ علـــى قـــدرهتا؛   با
توفري الدعم اللوجسيت التـشغيلي الفـوري    )هـ(البعثة يف مناطق باي وباكول وهريان؛    /االنتقالية

  .لقوات األمن التابعة للحكومة االحتادية االنتقالية
القــوة يكتــسب أمهيــة حامســة  ومــضاعفات تمكني الــوقــدر الفريــق بــأن تــوفري عناصــر    - ١٧
 دعــم العمليــات )ج( تعزيــز محايــة القــوات؛ )ب(خفــض عــدد القــوات الالزمــة؛  )أ( :يلــي ملــا

ــسية  ــة الرئي ــددة؛   اهلجومي ــهات متع ــى جب ــوات    )د( عل ــدعم اللوجــسيت للق ــسم  ال ــات تت يف بيئ
 محايـة مينـاء مقديـشو ودعـم عمليـات           )و(طيب يف الوقـت املناسـب؛       الاإلجالء   )هـ(بالتقشف؛  

ومــن احملتمــل أن يكــون لعــدم . املراقبــة البحريــة للتــأثري علــى اإليــرادات املتأتيــة حلركــة الــشباب
أثر سليب علـى تعزيـز املكاسـب الـيت     ومضاعفات القوة  تمكني  التأمني هذا املستوى من عناصر      

  .حتققت وتوسيع نطاق العمليات، مما يستلزم زيادة يف تكاليف العمليات يف املدى الطويل
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ــز الفــوري        - ١٨ ــيم بــأن حمــور التركي ويف مــا يتعلــق بعمليــات الــشرطة، افتــرض فريــق التقي
إلنفـاذ  قوة الـشرطة الـصومالية   لقدرات ودعم لعمليات الشرطة التابعة للبعثة سيظل حول بناء ا   

 ١٧ ٧٣١ يف إطار القوام املوصـى بـه وقـدره           اخليار املوصى به،  فإن  ويف هذا الصدد،    . القانون
 فــردا مــن أفــراد الــشرطة، ووحــديت شــرطة  ٢٦٠قــوة للحراســة، ونــشر يــشمل فــردا نظاميــا، 

شكلة لتـوفري الـدعم     وسوف تنشر وحدات الشرطة املـ     .  فردا ١٤٠مشكلتني، تضم كل منهما     
 مبــا يف ذلــك محايــة املــوظفني الــدوليني بالتعــاون مــع قــوة   ،التــشغيلي لقــوة الــشرطة الــصومالية 

اإلشـارة إىل   املهـم   ومـن   . احلراسة العسكرية، وكذلك املنشآت احليوية يف احلـاالت االسـتثنائية         
 ا تـؤدي مهامـ    اأهنـ وال  أن وحدات الشرطة املشكلة ال ينبغي أن تعتـرب امتـدادا للقـوة العـسكرية                

ونظـرا إىل احلاجـة امللحـة    . عسكرية وينبغي أن تكون حتت قيادة مفوض شرطة البعثة ومراقبتـه        
إلعادة إرساء سيادة القانون يف املنـاطق الـيت اسـتردت مـن حركـة الـشباب، فـإن نطـاق الـدعم            

 البعثـة،  ، ومثـة حاجـة إىل تعزيـز قـدرة شـرطة      يف سـبيله لالتـساع    الالزم لقوة الشرطة الصومالية     
ملــا يلــزم مــن خــرباء استــشاريني متخصــصني يف جمــال الــدقيق يف ذلــك عــن طريــق االختيــار  مبــا

ومــع أنــه . ، مــن أجــل حتـسني فعاليــة العمليـات  مــضاعفات القـوة تمكني وللـ الـشرطة، وعناصــر  
ــدوليني يف مقديــشو وإنــشاء وحــدات شــرطة مــشكلة،       ميكــن تعجيــل نــشر ضــباط الــشرطة ال

مثـة  فـإن   املعين بالشرطة التابع للجنة األمنيـة املـشتركة،         التقين  لفريق العامل   بالتنسيق الوثيق مع ا   
حاجـة ملحــة لوضـع مفــاهيم منقحـة لعمليــات الـشرطة تــتالءم مـع عمليــات وحـدات الــشرطة       

  .املشكلة ضمن هذا اخليار
واضطلعت بعثـة التقيـيم الـتقين املـشتركة بعمليـة جـرد أويل لقـوات األمـن الـصومالية،                      - ١٩

، ومعــداهتا، وقــدراهتا يف جمــايل القيــادة واملراقبــة لــديهات إىل أنــه ال تــزال هنــاك ثغــرات وخلــص
الفريـق  رأى  و. ومتويلها بصرف النظر عما تلقته من مساعدة دولية كبرية يف العامني املنصرمني           

 أنه من املتوقع أن تضطلع احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة والقـوات املتحالفـة معهـا بـدور أكـرب يف         
العمليــات اجلاريــة مبــا يف ذلــك اإلمــساك بزمــام األمــور يف املــدن والبلــدات بعــد دحــر حركــة    
الشباب منها، إىل جانب مواصلة جهودها الرامية إىل تطوير قوات األمـن الـصومالية لتمكينـها                

مـن األمهيـة مبكـان تعجيـل        و. يف هنايـة املطـاف    مـن البعثـة     من تسلم املسؤوليات األمنية الكاملة      
 الدعم اللوجسيت التشغيلي للحكومـة االحتاديـة االنتقاليـة والقـوات املتحالفـة معهـا لتنفيـذ           توفري

  . يف إطار متابعة هذا املسار األكثر إحلاحا،املفهوم االستراتيجي
 لتطـوير املؤسـسات األمنيـة    األجـل إىل الطويـل  األجل  املتوسط ينويف ما يتعلق باملسار    - ٢٠

لجهات املاحنة الثنائيـة وأوصـت بتنـسيق أكثـر          امللموسة ل م باجلهود   الصومالية، أقرت بعثة التقيي   
واملادي يف املستقبل، مبا يف ذلك تعزيز هيكـل القيـادة    التقين  تركيزا وأفضل نوعية لتوفري الدعم      

واملراقبة، ودفع الرواتب، والذخرية واملعدات، يف إطـار إعـادة تنـشيط اللجنـة األمنيـة املـشتركة          
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 وجــرى التأكيــد علــى تعزيــز ترتيبــات القيــادة واملراقبــة للحكومــة االحتاديــة    .وأفرقتــها العاملــة
االنتقالية والقوات املتحالفـة معهـا باعتبـاره أولويـة حيويـة سـواء علـى املـسار الفـوري أو علـى                       

كمـا حـددت بعثـة التقيـيم احلاجـة إىل وضـع سياسـات           .  املتوسـط إىل الطويـل األجـل       يناملسار
والحظت أيضا ضرورة توفري الدعم إىل القوات املتحالفة مع احلكومـة           . إدارة املوظفني لترشيد  

 مبا يف ذلـك قـوات أهـل الـسنة واجلماعـة، بـاالقتران مـع احلكومـة االحتاديـة          ،االحتادية االنتقالية 
  .فيها حالياعمل االنتقالية، يف مجيع املناطق اليت ت

ــدة  وخلــص الفريــق إىل أن التوســع املقــرر لعمليــات البعثــة مي    - ٢١ ثــل فرصــة متجــددة وفري
دور مث إن و. ملواصــلة توحيــد مجيــع اجلهــود علــى كــال مــساري إعــادة بنــاء القــوات الــصومالية

ومسؤوليات األمم املتحدة والبعثة واجلهات املاحنة الثنائية لدعم املؤسسات األمنيـة الـصومالية،             
ــاء علــى املزيــد مــن التوضــيح  يتطلبــان باســتهداف كــال املــسارين،   لحكومــة لقيقــة صــورة دبن

وتوقع الفريق أيضا ضـرورة اضـطالع البعثـة بـدور           . االحتادية االنتقالية والقوات املتحالفة معها    
مجيـــع وتدعمـــه عتـــرف بـــه ت أن ، علـــىتوجيـــه الـــدعم يف إطـــار املـــسار الفـــوري يف مركـــزي 
  .املعنية األطراف

  
  تأييد االحتاد األفريقي    

 كـانون  ٥املفهـوم االسـتراتيجي يف    اد األفريقـي جملس الـسالم واألمـن التـابع لالحتـ    أيد   - ٢٢
، نشر قوات إضافية من كل مـن بورونـدي وأوغنـدا حـىت              فيما قرر ، وقرر،   ٢٠١٢يناير  /الثاين

جملـس الـسالم واألمـن التـابع     وطلب .  جندي١٢ ٠٠٠تصل إىل القوام املأذون به حاليا البالغ  
 أن ينظـر علـى وجـه الـسرعة يف تقـدمي              أيـضا إىل جملـس األمـن لألمـم املتحـدة           لالحتاد األفريقـي  

جملـس الـسالم    عـالوة علـى ذلـك، طلـب         . بـه الدعم الالزم لتنفيذ املفهوم االستراتيجي واإلذن       
، تسريع متطلبات متابعـة التخطـيط      إىل مفوضية االحتاد األفريقي       التابع لالحتاد األفريقي   واألمن
، ومفهــوم الــشرطة للعمليــاتالبعثــة العــسكري ذلــك إعــداد نــسخة جديــدة مــن مفهــوم مبــا يف 

تنفيــذ توســيع عمليــات يتــسىن  كــي يف وقــت مبكــروإجنازهــا مجيعــا وخطــة الــدعم للعمليــات 
  .بعثةال

ــاً، يف رســالة مؤرخــة    - ٢٣ ــاين ١٨والحق ــيس مفوضــية االحتــاد    / كــانون الث ــغ رئ ــاير، أبل ين
ة بقـوات يف    األفريقي نتائج اجتماع وزراء الـدفاع ورؤسـاء أركـان الـدفاع يف البلـدان املـسامه                

ــاد األفريقـــي يف الـــصومال   ــة االحتـ ــدان بعثـ ــة األخـــرىوالبلـ  الـــذي عقـــد يف نـــريويب يف  ،املعنيـ
ــاين  ١٧ ــانون الث ــاير/ك ــات    . ين ــن الترتيب ــسلة م ــوزراء سل ــا  ووضــع ال ــع عليه ــاء دول أُطل رؤس

وفيمــا يتعلــق بالقيــادة والــتحكم، وافــق الــوزراء علــى إنــشاء آليــة  . وحكومــات البلــدان املعنيــة
سيق االستراتيجي لتقدمي املشورة الالزمة ملفوضـية االحتـاد األفريقـي، الـيت سـتكون مـسؤولة         التن
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.  إىل البعثـة مـن خـالل إنـشاء تسلـسل قيـادي       ةوالتوجيهـات االسـتراتيجي   اإلرشادات  عن توفري   
ن لقيــادة القــوة، واحــد لــشؤون العمليــات واخلطــط   اوتقــرر أيــضا أن يكــون لقائــد القــوة نائبــ  

وستقدم مفوضية االحتـاد األفريقـي   . الدعم، فضال عن رئيس هيئة أركان القوة  واآلخر لشؤون   
. ضباط أركان مـن البلـدان املـسامهة بقـوات وغريهـا مـن الـدول األعـضاء يف االحتـاد األفريقـي                    

باإلضــافة إىل ذلــك، وبغيــة تعزيــز دور قــوات احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة والقــوات املتحالفــة  
تنـسيق  للكـون هنـاك ترتيبـات       توم االسـتراتيجي، وافـق االجتمـاع علـى أن           معها يف تنفيذ املفهـ    

ــوطين ومــستوى      واال ــة علــى املــستوى ال ــة االنتقالي ــة واحلكومــة االحتادي تــصال أقــوى بــني البعث
  .القطاعات

عالوة على ذلـك، ودون املـساس بوضـع املفهـوم العـسكري للعمليـات، وكجـزء مـن                     - ٢٤
 وافق الوزراء على إعادة تشكيل القطاعـات الـيت مت حتديـدها             التطور الطبيعي لعملية التخطيط،   

  :على النحو التايل ١٧ ٧٣١تعيني األفراد النظاميني البالغ عددهم بيف املفهوم االستراتيجي 
احلفـاظ   يـتم    :ومنطقتا شابيل الوسطى والـسفلى    ) مقديشو( بنادير   :١القطاع    )أ(  

 - :قوام األفـراد النظـاميني    (وندية واألوغندية   على مستويات القوات احلالية يف الوحدات البور      
٩ ٥٠٠.(  

ــسفلى   : ٢القطــاع   )ب(   ــا الوســطى وال ــا جوب ــسمايو(منطقت ــألف القــوات  ): كي تت
 -: قــوام األفــراد النظــاميني (بالبعثــة هــذا القطــاع أساســا مــن قــوة الــدفاع الكينيــة امللحقــة    يف

٤ ٧٠٠.(  
: ء الغـريب مـن منـاطق هـريان    واجلـز ) بيـدوا (غيـدو وبـاي وبـاكول       : ٣اع  القط  )ج(  

ــالغ عــددهم     مــن بورونــدي وأوغنــدا يف هــذا   ١٢ ٠٠٠ســيتم نــشر مــا تبقــى مــن القــوات الب
  ).٢ ٥٠٠ - :قوام األفراد النظاميني(القطاع 
ســيتم ): بلــدوين(منــاطق غــالغودود ومــودوغ وجــزء مــن هــريان  : ٤القطــاع   )د(  
  ).١ ٠٠٠ -: قوام األفراد النظاميني(دة جيبويت يف هذا القطاع نشر وح

وعلى الرغم من هيكل القوة املنقح، أقـر الـوزراء احلاجـة إىل حتـسني اسـتخدام املـوارد           - ٢٥
عـدة قطاعـات وترتيبـات الـدعم وفـق مـا حيـددها املمثـل اخلـاص                  عمليـات   احملدودة مـن خـالل      

  .مفوضية االحتاد األفريقيلرئيس 
أكــد الــوزراء أيــضا أن البعثــة ســتجري عمليــات حبريــة حمــدودة بالتنــسيق الوثيــق مــع  و  - ٢٦

ويف هـذا الـصدد، ومـع األخـذ يف االعتبـار قـرار       . العمليات اجلارية من قبـل الـشركاء الـدوليني       
 الـذي  ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ٣ املـؤرخ  جملس السالم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي       
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مفارز محاية السفن على منت سفن اإلمداد للبعثة، سـتكون هنـاك حاجـة     يأذن بالتدريب ونشر    
  .إىل وجود عنصر حبري يف مفهوم العمليات

  
  التخطيط التشغيلي    

عقد فريق التخطيط املشترك بني االحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة اجتماعـا ثانيـا لبـدء                    - ٢٧
 للبعثة، الـذي سيـضع مزيـدا مـن     عمله فورا من أجل إعداد نسخة جديدة من مفهوم العمليات   

التفاصــيل بــشأن هيكــل القيــادة والــتحكم، وترســيم حــدود القطــاع، مبــا يف ذلــك خطــة نــشر   
القوات والدعم احملددة، ووثائق التخطيط األخـرى مثـل التوجيـه االسـتراتيجي، وخطـة البعثـة،            

لتقـف علـى    وإن األمـم املتحـدة  . ومتطلبات القـوة، وقواعـد االشـتباك، واتفـاق مركـز القـوات            
  .ملواصلة مساعدة عملية متابعة التخطيط هذهأهبة االستعداد 

  
  دعم اآلثار املترتبة  - رابعا  

فردا نظاميـا يـتم نـشرهم يف أحنـاء القطاعـات             ١٧ ٧٣١ينطوي توسيع قوام البعثة إىل        - ٢٨
وســينجم ارتفــاع .  أعــاله، علــى آثــار هامــة مــن حيــث املــوارد٢٤األربعــة املدرجــة يف الفقــرة 

ــشمل    ــل، ت ــدعم عــن عــدة عوام ــات؛  : تكــاليف ال ــة للعملي ــة اجلغرافي ــساع الرقع  والظــروف ات
 وصـعوبة  ؛ ومتطلبات تنقـل قـوة هجوميـة فعالـة       ؛ضعف البنية التحتية  و ؛ وانعدام األمن  ؛املناخية

استخدام متعاقدين مدنيني يف بيئة حربية؛ وعدم الـتمكن مـن الوصـول علـى املـدى القـصري إىل        
حيتم استخدام ممرات بريـة ملتويـة ومومسيـة         مما  نوب الصومال مثل كيسمايو،     ميناء قريب يف ج   

املفهــوم االســتراتيجي لالحتــاد األفريقــي، ميكــن معــايري ويف حــدود . مــن أجــل خطــوط اإلمــداد
لكــن ينبغــي أن يكــون مفهومــا بوضــوح أنــه ســيكون   . تــوخي مــستويات دعــم أعلــى أو أدىن 
  . التشغيلية للقوةملستوى الدعم احملدد تأثري على القدرة

ــتم توســيع      - ٢٩ ــع أن ي ــرار اجمللــس، يتوق ــا بق ــدعم   ورهن جمموعــة عناصــر األمــم املتحــدة لل
وسـيتم  . البعثة مع توفري الدعم الالزم للعمل بفعالية يف مجيـع القطاعـات األربعـة             اللوجسيت إىل   

. اتلوجــسيت، مــع هياكــل، يــضم املقــر واملرافــق الطبيــة واملــستودع  مبركــز تزويــد كــل قطــاع 
تكتيكيــة لتتــيح هلــا إمكانيــة االســتجابة لألوضــاع  مبعــسكرات قــوات القطــاع بقيــة وســتحتفظ 

وستواصــل األمــم املتحــدة تقــدمي جمموعــة عناصــر الــدعم احلاليــة واالكتفــاء  . التــشغيلية املــتغرية
باإلضـافة إىل ذلـك، فـإن سـداد تكـاليف           . الذايت احملـدود وفقـا لقـرارات جملـس األمـن الـسابقة            

، سـتتم تغطيتـها     القـوة الـتمكني ومـضاعفات     عناصـر    اململوكة للوحدات، مبـا يف ذلـك         املعدات
تـسديد  ولـن يـتم سـوى    . املقررة مبوجب جمموعة عناصر الدعم اللوجسيت املوسـعة   األنصبة  من  

تكــاليف املعــدات املقدمــة مــن البلــدان املــسامهة بقــوات واملعــدات الــيت تعتــرب مملوكــة للبلــدان     



S/2012/74
 

10 12-21763 
 

املعدات املتربع هبا إىل البعثة أو اليت ال تزال ملكيتها حبـوزة اجلهـة املاحنـة،                 أما. املسامهة بقوات 
  .فلن يتم تسديد تكاليفها

وستتحدد قدرة البعثة املوسـعة لتحقيـق أهـدافها إىل درجـة كـبرية مبـدى تـوافر املـوارد                      - ٣٠
لقــدرة علــى  املتاحــة هلــا، مثــل االقــوةالــتمكني ومــضاعفات عناصــر املناســبة للبعثــة، وال ســيما 

يف املفهـوم االسـتراتيجي     املبّينـة   وسيتيح الدعم لتوليد احتياجات القوة الكاملـة        . البحرياحلظر  
القـدرة  وإضـعاف   أجـزاء متعـددة مـن منطقـة العمليـات،           علـى   البعثة يف آن معا     سيطرة  إمكانية  

. از سـلطتها ، ودعم احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة يف إبـر      إضعافا كبريا  العسكرية حلركة الشباب  
 أن يقيـد القـوة يف مواقـع       هإن قصر البعثة على دعم الترتيبـات احلاليـة خالفـا لـذلك، مـن شـأن                و

يف إتاحــة الفرصــة املتمثــل وينطــوي ذلــك علــى اخلطــر اجلــدي . ثابتــة يف أحنــاء منطقــة عملياهتــا
وة حلركة الشباب إلعادة جتميع صفوفها، وفقـدان الفرصـة االسـتراتيجية وإمكانيـة تعـريض القـ       

  .لتهديد أكربودعمها 
علــى املــدى هــو أفيــد اقتــصاديا إن خيــار مواصــلة نطــاق الــدعم علــى مــستوى حمــدود   - ٣١

 للقـدرة علـى التـأثري بـشكل إجيـايب علـى الوضـع يف جنـوب                  يؤدي إىل تدنّ كبري   القصري ولكنه   
الــتمكني عناصــر إن اخليــار املوصــى بــه لتوســيع نطــاق الــدعم ليــشمل متويــل . وســط الــصومال

أهـم  ومثة إمكانية لوضع خيار هنائي يشمل بـىن حتتيـة           .  تعد بتأثري أكرب بكثري    القوةمضاعفات  و
قطاعات األربعة أيضا، على الرغم من أنه من املشكوك فيـه مـا إذا كـان هـذا اخليـار يلـزم                      اليف  

  .يف الوضع احلايل إزاء ترتيبات التنقل والترتيبات التكتيكية
الدعم الذي تقدمه األمم املتحـدة يف إطـار   ترتيبات   هيكل   علىملموس  ولن يطرأ تغري      - ٣٢

 مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال        وسيواصـل  . هـذه الترتيبـات  

االسـتفادة مــن التمـوين البحــري، ومـن املقــاولني التجـاريني وتــدريب األفـراد النظــاميني لتنفيــذ      
املـوانئ البحريـة، مثـل مقديـشو       ستـستخدم   ،  أمكنما  وحيث.  يف جمال الدعم   مهام األمم املتحدة  

األراضـي  يف  األمـاكن   أمـا بالنـسبة لـدعم       . وكيسمايو، إلبقاء تكـاليف الـدعم يف حـدها األدىن         
ويف . لإلمــداداتالرئيــسية ، فــإن النقــل الــربي العــسكري والتجــاري هــو الوســيلة       الداخليــة

  .واملروحياتالنقل اجلوي التجارية احلاالت الطارئة إلعادة اإلمداد، ميكن استخدام شركات 
وستتيح جمموعة العناصر املوسعة هـذه إمكانيـة نـشر وحـدات جديـدة للبعثـة يف مجيـع                     - ٣٣

القطاعات، وتوفري مكان آمن حمدود للمـشاركة الـسياسية ومحايـة الـسكان الـذين يعيـشون يف                  
ه القـوات   ، سـتكون هـذ    القـوة الـتمكني ومـضاعفات     عناصـر   لكـن بـدون وجـود       . أماكن قريبة 

. الطريــقخارطــة حركــة الــشباب بفعاليــة أو دعــم تنفيــذ إشــراك ثابتــة ولــن تكــون قــادرة علــى 
ــضاعفات  عناصــر لاإلذن  إنو ــتمكني وم ــوةال ــك  الق ــا يف ذل ــات ، مب ــل،  املروحي ووحــدات النق
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توفري قدرة ومرونة تشغيلية أكـرب للبعثـة يف إشـراك حركـة             ضروريا ل ، يعترب   العتاد البحري  ورمبا
  . على فترات طويلةالشباب

وينبغي إدراج القدرة على إدارة خماطر املتفجـرات يف جمموعـة العناصـر لـضمان حريـة                   - ٣٤
ــة يف القطاعــات حركــة قــوات األجهــزة مبــا يف ذلــك التخفيــف مــن خطــر   ، ٤ و ٣ و ٢ البعث

، وخمزونــات األســلحة والــذخائر واملتفجــرات املتروكــة وغريهــا مــن خملفــات   املتفجــرة املرجتلــة
مـن  وينبغي أن متكن االحتياجات، اليت متاثـل االحتياجـات يف مقديـشو، قـوات البعثـة                 . رباحل

. تغطية مسافات أكرب بكثري، وتأمني مناطق أكرب بكثري من تلك اليت خربهتا البعثـة يف العاصـمة                
ومعـدات  األلغـام   مـن املركبـات املدرعـة املـستخدمة إلزالـة           ذلـك، فـإن الكميـة املتناسـبة         وعلى  
إضــايف وســيوىل اهتمــام . األلغــام ســتكون أكــرب بكــثري مــن تلــك املوجــودة يف مقديــشو   إزالــة 

  .تحقيق املهام املطلوبة إلزالة األلغام والتخفيف من حدة التهديدللتوجيه ضروريا ل
. ٣ و   ٢وستدعو احلاجة أيضا إىل إقامة مرافق طبيـة مـن املـستوى الثـاين يف القطـاعني                    - ٣٥

الـشركاء  طبيـة بالعـاملني، مـع قيـام         ة بقوات تزويـد هـذه املرافـق ال        وسيطلب من البلدان املسامه   
املــساعدة يف جمــال بتقــدمي  مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال   و

وسيواصـــل املكتــب تقـــدمي خــدمات اإلجـــالء الطـــيب   . األدويـــةاملـــواد املــستهلكة و املعــدات و 
  .أجنحة ثابتةبجمهزة طبيا وطائرات مروحيات باستخدام 

أن تكــون األنــشطة املتعلقــة باالتــصاالت االســتراتيجية ودعــم اإلعــالم ويــستلزم األمــر   - ٣٦
. اليت يديرها املكتب متناسبة مع االحتياجات، على النحو املبني يف املفهوم االسـتراتيجي للبعثـة   

يف البعثـة،   ويتطلب التماسـك الـشامل إنـشاء آليـة مـشتركة وخمتلطـة لالتـصاالت االسـتراتيجية                  
وسـتركز  . التنسيق واالتصال يف مجيع القـضايا اإلعالميـة       وتكون مسؤولة عن القيادة والتحكم      

. واحلمالت اإلعالمية لدعم املـسارات األمنيـة والـسياسية      املراسلة  العمليات على صيانة وتعزيز     
 وســيتم وســيتم زيــادة البــث اإلذاعــي لــدعم البعثــة ملواكبــة التوســع يف منطقــة عمليــات البعثــة،  

  .تعزيزها من خالل اجلهود الرامية إىل إنشاء إذاعة صومالية للخدمة العامة
  

  نقل مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال  - خامسا 
مــع توســيع بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال وقــوات احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة     - ٣٧

اخلـاص متابعـة الكـثري    للمثل من املمكن  ملساحة األرض اآلمنة للشروع يف عملية السالم، بات         
مـن  ويف هذا الصدد، يسرين أن أبلغكم بأن        . من مساعيه احلميدة بشكل مباشر يف داخل البلد       

ووفقــا ملفهــوم تأخــذ بــه . ينــاير/ كــانون الثــاين٢٤ مقديــشو يف إىلاخلــاص نقــل مكتبــه املمثــل 
اسي للـصومال مـن اآلن   املنظمـة يف بيئـات صـعبة أخـرى، سـيعمل مكتـب األمـم املتحـدة الـسي         
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فصاعدا انطالقا من مقر أمامي رئيسي يف مقديشو، مع احلفاظ على قاعـدة خلفيـة يف نـريويب،                  
ــه إىل مقديــشو وأجــزاء أخــرى       ــة واللوجــستية نقــل املكتــب بأكمل حــىت تتــيح الظــروف األمني

  . الصومال من
ستقرة، سيــضم مقــر البيئــة األمنيــة غــري املــواملــوارد، لقلــة ويف الوقــت احلاضــر، ونظــرا   - ٣٨

 مـوظفني يـضطلعون مبهـام سياسـية وأمنيـة وإعالميـة وإداريـة ويف جمـال                  ١٠مقديشو فريقا مـن     
وسيبقى املوظفون الذين يؤدون مهاما ميكـن       . حقوق اإلنسان تدعم املمثل اخلاص لألمني العام      

عـت  إجنازها من خارج البلد يف نـريويب، حيـث يتنـاوبون الـذهاب للعمـل يف مقديـشو كلمـا د                    
وستشمل املهـام الرئيـسية للنـشر األويل بـذل          . احلاجة على أساس األولويات األمنية والسياسية     

املساعي احلميدة لدى اجلهات السياسية واألمنية الصومالية الرئيسية يف مقديشو؛ ودعـم تنفيـذ              
ئـة  عملية خارطة الطريق؛ وضمان التنسيق الفعـال مـع بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال واهلي                 
  .احلكومية الدولية املعنية بالتنمية وفريق األمم املتحدة القطري واجملتمع الدويل يف مقديشو

أما نشر عدد إضايف كبري من موظفي املكتـب الـسياسي، مـع وظـائفهم، فهـو يتطلـب                     - ٣٩
توفري املوارد، من قبيل إنـشاء مكاتـب وأمـاكن إقامـة إضـافية تتوافـق مـع معـايري العمـل األمنيـة                

ــدن ــي      الـ ــدعم التكميلـ ــول الـ ــوفري أصـ ــة، وتـ ــاكن اإلقامـ ــدنيا ألمـ ــة الـ ــل األمنيـ ــايري العمـ يا ومعـ
إدارة املخــيم، (واخلــدمات ) املعلومــات، واملركبــات واألثــاثوتكنولوجيــا االتــصاالت  قــسم(

وجيـري حاليـا التخطـيط هلـذه املرحلـة الثانيـة وسـأقدم تقريـرا                ). والسفر، والراحة واالسـتجمام   
  .إىل اجمللسعن التقدم احملرز 

  
  االستنتاجات  - سادسا 

وفقـــا للوصـــف الـــذي قدمتـــه إىل اجمللـــس يف تقريـــري الـــسابق ويف إحـــاطيت املؤرخـــة   - ٤٠
وبــالرغم مــن أن . ديــسمرب، فــإن احلالــة يف الــصومال بلغــت مرحلــة حرجــة /كــانون األول ١٣

يري اإلجيـايب تبـدو   احلالة السياسية واألمنية على األرض ال تزال هشة للغاية، فإن احتماالت التغـ            
ويــشجعين االلتــزام الــدويل االســتثنائي جتــاه الــصومال . أكــرب ممــا كانــت عليــه لــسنوات عديــدة

ــسياسيني       ــزام الزعمــاء ال ــة، والت ــة األمني ــذي ظهــر يف األشــهر األخــرية، والتطــورات يف احلال ال
رحلــة الــصوماليني، املــبني يف مبــادئ غــاروي، بعمليــة وجــدول زمــين واضــحني لالنتــهاء مــن امل

ورغم أن سبيل املضي قدما حمفـوف باملخـاطر والـصعوبات، فهـو ميثـل حلظـة تتـوافر                . االنتقالية
  . فيها فرصة تارخيية ال نستطيع تركها تفلت منا

وأثين على اجلهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي والبلدان املسامهة بقوات يف بعثـة االحتـاد            - ٤١
طقـة، يف جمـال وضـع مفهـوم اسـتراتيجي شـامل لبعثـة االحتـاد                 األفريقي يف الصومال وبلـدان املن     
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ــصومال باالشــتراك مــع األمــم املتحــدة    ــيت   . األفريقــي يف ال ــشتركة ال ــة امل ــشكل هــذه العملي وت
يضطلع هبا االحتاد األفريقي واألمم املتحدة منوذجا حيتذى به للتعاون بني املنظمتني حتـت قيـادة          

  . االحتاد األفريقي
ع بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال أمـرا بـالغ األمهيـة الغتنـام الفرصـة             ويشكل توسي   - ٤٢

وهــو ميثــل فرصــة لــدعم احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة يف بــسط ســلطتها علــى   . املتــوافرة حاليــا
ــصومال     ــوب ووســط ال ــة أوســع يف جن ــصومالية فرصــة الوصــول إىل     . منطق ــادة ال ــيح للقي ويت

اللحظـة الـيت جيـب اختـاذ قـرارات هامـة فيهـا بـشأن الدسـتور           السكان يف تلك املناطق، متاما يف       
ــق     ــة الطري ــا خلارط ــد وفق ــسياسي للبل ــستقبل ال ــضل فرصــة     . وامل ــضا أف ــة أي ــل توســيع البعث وميث

إلضعاف القدرة العسكرية حلركة الشباب بـشكل كـبري يف جنـوب ووسـط الـصومال، واحلـد                  
ميـة، ومنعهـا مـن االنتقـال إىل أجـزاء           من األخطار اليت تشكلها علـى البلـد واملنطقـة دون اإلقلي           

  . أخرى من الصومال يف نفس الوقت
ويف تقديري أن التوسع املوصى بـه للبعثـة الـذي يـرد يف املفهـوم االسـتراتيجي والـذي                      - ٤٣

يناير ميثـل الطريقـة األكثـر    / كانون الثاين٥أقره جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي يف       
ــدما   ــة للمــضي ق ــه يواجــه      واقعي ــرغم مــن أن ــى ال ــى األرض، عل ــسائدة عل يف ظــل الظــروف ال
ولــذلك فــإين أوصــي بــأن يطلــب جملــس األمــن إىل االحتــاد األفريقــي     . باملخــاطر والــصعوبات

 إىل ١٢ ٠٠٠مواصــلة نــشر البعثــة يف الــصومال، وزيــادة القــوام املــأذون بــه حاليــا لقواهتــا مــن  
وأوصــي .  قــدرهتا علــى االضــطالع بواليتــها  مــن األفــراد النظــاميني، ومــن مث تعزيــز ١٧ ٧٣١

كذلك بأن يأذن اجمللس بوضع جمموعة موسعة علـى حنـو مالئـم مـن الـدعم اللوجـسيت، مبـا يف                      
ذلك الدعم املقـدم إىل عناصـر الـتمكني ومـضاعفات القـوة، لـتمكني البعثـة مـن إجنـاز واليتـها                        

  . يتماشى مع املفهوم االستراتيجي اجلديد مبا
 أعاله، ستتوقف درجة متكـن البعثـة مـن حتقيـق أهـدافها              ٣٠ني يف الفقرة    وكما هو مب    - ٤٤

وكمــا يعلــم . علــى الــدعم الــذي يقــدم إليهــا، وال ســيما عناصــر الــتمكني ومــضاعفات القــوة   
اجمللس، فإن البعثة والبلدان املسامهة بقوات فيها حتتاج أيضا إىل متويل مـستدام وكـاف وميكـن                 

هـذا التمويـل يف اجملـاالت الرئيـسية لعمليـات البعثـة أن يعـوق                ومـن شـأن عـدم تـوفري         . التنبؤ به 
وإذ أدرك أننـا يف بيئـة مكبلـة بـالقيود           . نشر قوات إضافية يف الوقت املناسب ويعرقل العمليات       

ــى         ــوارد عل ــة بــني املهــام وامل ــة، أود أن أطلــب مــن أعــضاء اجمللــس ضــمان املطابق ــة العاملي املالي
  .مناسب حنو
 وأهــداف العمليــات العــسكرية جيــب أن تبقــى راســخة يف العمليــة  وأؤكــد أن غايــات  - ٤٥

وســيكون مــن الــضروري إنــشاء آليــة مرنــة للتنــسيق بــني البلــدان املــسامهة بقــوات     . الــسياسية
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وفيما يتعلـق بـاألمم     . واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة واجلهات الفاعلة الصومالية يف مقديشو        
نقـل ممثلـي اخلـاص ونـشر عـدد إضـايف مـن املـوظفني                املتحدة، سيجري تيسري ذلك عـن طريـق         

ــادة يف الطلــب علــى األمــن     . املــدنيني إىل مقديــشو ويف هــذا الــصدد، ســيكون هنــاك أيــضا زي
وأذكِّر بالطلب املقدم إىل االحتاد األفريقي لـسرعة نـشر قـوة            . لتمكني املدنيني من أداء مهامهم    

  ).٢٠١١ (٢٠١٠ هاراحلراسة، على النحو الذي أذن به جملس األمن يف قر
ــة إىل مؤســسات القطــاع األمــين        - ٤٦ وجيــب أن يبقــى النقــل الكامــل للمــسؤوليات األمني

ويف األجل الطويـل، يتطلـب ذلـك اتبـاع هنـج شـامل لتطـوير القطـاع         . الصومايل هدفنا النهائي 
ويف األجـــل . األمـــين يـــستند إىل ســـيادة القـــانون واحتياجـــات وتطلعـــات الـــشعب الـــصومايل 

حتتاج احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة والقـوات املتحالفـة معهـا احتياجـا ماسـا إىل دعـم                    القريب،  
ومــن األولويــات الرئيــسية . إضــايف لتمكينــها مــن أداء دورهــا يف العمليــات العــسكرية اجلاريــة 

املــشتركة بــني كــال املــسارين تعزيــز ترتيبــات القيــادة والــسيطرة للحكومــة االحتاديــة االنتقاليــة    
وميثــل الــسياق الــذي ينــشأ عــن توســيع البعثــة فرصــة لتوحيــد مجيــع  . ملتحالفــة معهــاوالقــوات ا

وأثـين علـى اجلهـود الكـبرية الـيت بذلتـها            . اجلهود وحتديد اخلطوات امللموسة يف هذين املسارين      
 بالتعـاون مـع األمـم املتحـدة، مـن أجـل       األفريقـي الدول األعضاء، واالحتاد األورويب، واالحتـاد    

وأدعــو اجملتمــع الــدويل إىل العمــل مــع ممثلــي اخلــاص يف إطــار  . هــذين املــسارينالعمــل معــا يف 
ونـستخلص مـن جتـارب مماثلـة أن الوقـت قـد حـان        . اللجنة األمنية املشتركة اليت أعيـد تفعيلـها      

  .لقيام العناصر الفاعلة الثنائية بتوسيع مشاركتها يف هذا القطاع
ــة   ويتطلــب التــصدي للمخــاطر والــصعوبات أن نو   - ٤٧ اصــل العمــل مــع احلكومــة االحتادي

االنتقاليــة واجلهــات املعنيــة الــصومالية األخــرى، واالحتــاد األفريقــي، واهليئــة احلكوميــة الدوليــة   
املعنية بالتنميـة، وكـذلك اجملتمـع الـدويل بأسـره ملواءمـة ومزامنـة اجلهـود الـسياسية والعـسكرية                  

حتادية االنتقاليـة مـن الوصـول إىل    وسيكون من الضروري أن تتمكن احلكومة اال      . بشكل وثيق 
املناطق اليت استعيدت حديثا، وإنشاء عملية شفافة وشاملة للتعامل مع السكان احملليني وتعزيـز              

ومن الضروري أيـضا الـشروع علـى        . إنشاء إدارات جديدة متشيا مع امليثاق االحتادي االنتقايل       
االســتقرار يف املنــاطق املــستعادة وجــه الــسرعة بتنفيــذ االنتعــاش املــستدام وبــذل جهــود حتقيــق   

حركـــة الـــشباب لتلبيـــة التوقعـــات املـــشروعة هلـــذه اجملتمعـــات احملليـــة إضـــافة إىل حتقيـــق    مـــن
  .العسكرية املكاسب

وإذ نــسعى مــن أجــل حتقيــق الــسالم واالســتقرار الــسياسي املــستدامني يف مجيــع أحنــاء     - ٤٨
وسـيكون مـن   . ال خيلو من املخاطر  الصومال، جيب أن نعترف بأن توسيع العمليات العسكرية         

القــوات الدوليــة، اختــاذ مجيــع  واملهــم للحكومــة االحتاديــة االنتقاليــة والقــوات املتحالفــة معهــا،  
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التدابري املمكنة لـضمان أال تـؤثر عملياهتـا سـلبا يف املـدنيني وتزيـد مـن تعقيـد إيـصال املـساعدة                        
 مبوجب القانون اإلنساين الدويل وضـمان       وأدعو مجيع األطراف إىل احترام التزاماهتا     . اإلنسانية

  . أن تبقى محاية املدنيني ضمن أولوياهتا
واستشرافا للمستقبل، ال بد من إرساء أسس االنتعاش االقتصادي وإعـادة اإلعمـار يف           - ٤٩

وينبغــي أن نــدرك أن االنتعــاش االقتــصادي يف األجــل الطويــل يتطلــب إجــراء . األجــل الطويــل
عدة اإلمنائيــة واالســتثمارات اخلاصــة لتلبيــة احتياجــات البنيــة األساســية   تغــيريات يف منــط املــسا 

  . سنة من الرتاع ٢٠الرئيسية لبلد دمرته 
أمـا يف الوقـت الــراهن، فثمـة حاجــة إىل توحيـد وإجيــاد احلـوافز للحفــاظ علـى الــسالم         - ٥٠

شو واملنـاطق   ويف هذا الصدد، يصبح تقدمي الدعم خلطط حتقيق االستقرار يف مقدي          . واالستقرار
وجيــب أن نــوفر االســتثمارات ونوجــد . املــستعادة حــديثا مــن حركــة الــشباب ذا أمهيــة حامســة

وأشــجع اجلهــات املاحنــة علــى النظــر يف إمكانيــة . احلــوافز مــن أجــل حتقيــق الــسالم واالســتقرار
تعهد وكاالت األمم املتحدة علـى وجـه الـسرعة للمـشاريع الـيت حتـسن األمـن البـشري وتعـزز            

ية احلصول على اخلدمات األساسـية وتوجـد العمالـة يف املنـاطق الـيت باتـت مـؤخرا حتـت                     إمكان
  .سيطرة احلكومة الصومالية

وأرحب بالتربعات املقدمـة مـن اجلهـات املاحنـة التقليديـة واجلديـدة إىل مجيـع جوانـب                     - ٥١
وأحــث علــى أن جيــري تنــسيق كــل الــدعم مــن خــالل اآلليــات . التــدخل الــدويل يف الــصومال

أما املـؤمترات الدوليـة املرتقبـة، مبـا يف ذلـك املـؤمتر الـذي                . القائمة للحصول على الدعم الدويل    
فربايـر واملـؤمتر الـذي سـيعقد يف اسـطنبول يف وقـت الحـق مـن                  / شـباط  ٢٣سيعقد يف لندن يف     

  .هذا العام، فستكون فرصة لنقوم معا بدفع االستراتيجية إىل األمام
 مــن بيــان جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي    ١٤وأحــيط علمــا بــالفقرة    - ٥٢

ديـسمرب فيمـا يتعلـق بإعـادة تـسمية البعثـة لتـصبح عمليـة حفـظ سـالم                    / كانون األول  ٢املؤرخ  
  .تابعة لألمم املتحدة

ــزام       - ٥٣ ــه مــن تــضحية والت ــدا ملــا تبديان وأخــريا، أود أن أشــيد حبكــوميت بورونــدي وأوغن
ــضية    ــق بق ــا يتعل ــستمرين فيم ــصومال م ــسالم يف ال ــضحايا،   . ال ــائالت ال ــازي إىل ع وأكــرر تع

ذلــك أقــارب أفــراد قــوات احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة وحلفائهــا وجنــود البعثــة الــذين   يف مبــا
  .فقدوا حياهتم
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	التقرير الخاص للأمين العام عن الصومال
	أولا - مقدمة
	1 - كما أوضحت في تقريري المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2011 (S/2011/759)، تواصل الأمم المتحدة العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي في التخطيط للمرحلة التالية من عمليات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، مع أخذ الوقائع الجديدة في مقديشو وجنوبي الصومال المبينة في ذلك التقرير بعين الاعتبار. ففي 5 كانون الثاني/يناير، أيد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في جلسته الـ 306 بيانا (S/2012/19) يحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على النظر على وجه السرعة في الدعم الإضافي لتنفيذ المفهوم الاستراتيجي المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لعمليات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والإذن بتقديمه.
	2 - ويعرض هذا التقرير الخاص طلب الاتحاد الأفريقي، لكي ينظر فيه مجلس الأمن، في سياق الديناميات السياسية والاستراتيجية والتشغيلية في الصومال؛ ويحدد الآثار المترتبة على هذا الدعم؛ ويقدم توصياتي. وعملا بالفقرة 4 من قرار مجلس الأمن 2010 (2011)، يعرض هذا التقرير أيضا ما استجد بشأن نقل مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال إلى مقديشو.
	ثانيا - السياق الاستراتيجي
	3 - لتنوير مداولات مجلس الأمن بشأن طلب الاتحاد الأفريقي، سأقدم أولا معلومات مستكملة عما أحرز مؤخرا من تقدم وعن التحديات التي لا تزال قائمة في ما يتعلق بالاستراتيجية السياسية بشأن الصومال وأهداف الأمم المتحدة الأوسع نطاقا في مجالات الأمن والشؤون الإنسانية والإنعاش. وأعتزم تقديم معلومات مستكملة شاملة في تقريري الدوري في نيسان/أبريل 2012.
	4 - ويتبع المجتمع الدولي، منذ عام 2008، استراتيجية سياسية طموحة بشأن الصومال. فقد سعينا أولا لدعم الحكومة الاتحادية الانتقالية في إنجاز المهام اللازمة لإنهاء الفترة الانتقالية، لا سيما وضع الصيغة النهائية للدستور؛ وثانيا، لمساعدة الحكومة الاتحادية الانتقالية في توسيع قاعدة عملية السلام عن طريق التوصل والمصالحة؛ وثالثا، لدعم تطوير حكم الدولة ومؤسساتها الأساسية، وخاصة في قطاع الأمن. وقد أوضحت خارطة الطريق الشاملة لإنهاء الفترة الانتقالية التي وُقِّعت في مقديشو في 6 أيلول/سبتمبر 2011، المهام المحددة التي يتعين إنجازها في هذا الصدد قبل آب/أغسطس 2012.
	5 - وفي الأسابيع الأخيرة، أحرزت الجهود المبذولة للموافقة على ترتيبات إنهاء الفترة الانتقالية تقدما كبيرا. ففي خلال المؤتمر الدستوري التشاوري الوطني الصومالي الأول، الذي عقد في غارووي، في “أرض بونت”، من 21 إلى 23 كانون الأول/ديسمبر 2011، اتفق قادة المؤسسات الاتحادية الانتقالية، و“أرض بونت”، و “غالمودوغ”، و “أهل السنة والجماعة” على نهج مفصل لإنهاء الفترة الانتقالية وفقا للميثاق الانتقالي. وتنص “مبادئ غارووي” على قيام جمعية تأسيسية يعينها جميع الموقعين على خارطة الطريق والمجتمع المدني باعتماد الدستور المؤقت، وعلى إنشاء هيئة تشريعية اتحادية من مجلسين، تضم مجلسا للنواب من 225 ممثلا، ومجلسا للأعيان من ممثلين عن الولايات الاتحادية والإدارات الإقليمية. وسيتم اختيار ممثلي الجمعية التأسيسية ومجلس النواب لولايته الأولى ومدتها أربع سنوات عبر صيغة 4,5 لتقاسم السلطة بين العشائر (4 حصص للعشائر الأربع الرئيسية ونصف حصة لعشائر الأقليات)؛ ومن ثم، سوف تلغى هذه الصيغة وتجرى انتخابات للبرلمانات اللاحقة.
	6 - ويعتبر تزايد الزخم وتعزيز العملية السياسية خطوات هامة للمضي قدما. إلا أن على الأطراف أن تكفل، عند الدفع بمبادئ غارووي قدما، المشاركة الحقة للجميع في هذه العملية. ويقوم ممثلي الخاص بتشجيع الأطراف على ضمان أن يعبر كل من عملية صياغة الدستور، والجمعية التأسيسية، والهيئات الجديدة، عن تنوع الصوماليين، بما في ذلك المجتمع المدني والنساء والشباب.
	7 - ويثير قرب انتهاء الفترة الانتقالية مخاوف الجهات السياسية الفاعلة في المؤسسات الاتحادية الانتقالية الحالية، ومن المتوقع أن تستمر التحديات السياسية. ثم إن الأزمة التي طال أمدها استمرت في البرلمان الاتحادي الانتقالي طوال شهر كانون الثاني/يناير. ويبذل ممثلي الخاص مساعيه الحميدة لتيسير الاتصالات بين الأطراف وحثها على تسوية خلافاتها في إطار خارطة الطريق.
	8 - ولا تزال المكاسب الأمنية تتحقق ضد حركة الشباب. وقد واصل المجتمع الدولي جهوده لمساعدة الحكومة الاتحادية الانتقالية على بناء الأمن في مقديشو وفي جميع أنحاء البلد، من أجل تهيئة الظروف لتوسيع نطاق السلطة الشرعية للدولة وبناء السلام في المدى الطويل. وفي مقديشو، تواصل بعثة الاتحاد الأفريقي تعزيز سيطرتها على جميع أحياء المدينة وقد باشرت عمليات في ضواحيها. واستمرت خارج مقديشو العمليات المشتركة بين القوات العسكرية الكينية والإثيوبية التي تعمل مع القوات المتحالفة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية تحقق تقدما على الأرض، بما في ذلك عن طريق السيطرة على بيليدوين في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011. وفي مسعى لزيادة إيرادات الدولة وتقييد التدفقات المالية إلى أعمال العصيان التي تقوم بها حركة الشباب، كتبت الحكومة الاتحادية الانتقالية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تطلب منها فرض حظر على الواردات من الفحم الصومالي، الذي يجري تصديره بصورة شبه حصرية من المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب.
	9 - وبدعم سخي من الدول الأعضاء، تدفع لأفراد القوات مرتباتهم ويوفر لهم الدعم، وهو ما يسري أيضا على 700 5 من أفراد الشرطة. إلا أن القوات العسكرية وقوات الشرطة تفتقر إلى المعدات والإمدادات وأماكن الإقامة. وفي غضون ذلك، فإن آليات الرقابة المدنية الضرورية لمؤسسات الدفاع والأمن التابعة للدولة، وكذلك لمؤسسات العدالة والإصلاحيات والهياكل الأوسع نطاقا الداعمة لأمن المدنيين وسيادة القانون، تتسم بالبدائية. وستظل اللجنة الأمنية المشتركة التي يشارك في رئاستها كل من الحكومة الاتحادية الانتقالية ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، مع تمثيل قوي للمجتمع الدولي، تضطلع بدور محوري في هذا الصدد.
	10 - واستغلت الحكومة الاتحادية الانتقالية الحقائق المتغيرة على أرض الواقع، فأشركت الجهات السياسية الفاعلة في المناطق التي استردت حديثا من حركة الشباب، وبخاصة للتوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء إدارة محلية فعالة للأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وتطبيع الحالة. وأعدت الحكومة الاتحادية الانتقالية سياسة مفصلة بشأن اتخاذ المزيد من تدابير التوعية في المناطق التي استردت مؤخرا من المتمردين. ومن الأولويات الرئيسية لهذا النهج: (أ) تعزيز المصالحة الاجتماعية وإنشاء إدارات سياسية محلية؛ (ب) استعادة القانون والنظام والعدالة؛ (ج) احتواء الأسلحة الثقيلة، ثم إجراء عملية شاملة لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ (د) إعادة توزيع مواد الإغاثة الإنسانية؛ وإعادة المشردين داخليا واللاجئين إلى أوطانهم؛ (هـ) توفير الخدمات الأساسية.
	11 - ولا تزال الحالة الإنسانية حرجة ولا يزال إيصال المساعدة الإنسانية من التحديات القائمة. وعلى الرغم مما أحرز من تقدم في دحر المجاعة في جنوب الصومال عام 2011، فإن 4 ملايين شخص في حاجة ملحة إلى المساعدة في البلد ولا يزال أكثر من 00 250 صومالي يعانون من المجاعة. ويلتمس النداء الموحد لعام 2012 مبلغ 1.5 بليون دولار لتلبية احتياجات 4 ملايين شخص لا يزالون بحاجة إلى المساعدة وبناء القدرة على المواجهة التي تحتاجها الأسر المعيشية لتحمل موجات الجفاف والصدمات الأخرى مستقبلا، مما يخفف من اعتمادها على المساعدات الإنسانية. ولم يحرز أي تقدم ملموس في مجالات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتجددت الشواغل المتعلقة بالحماية، وتشرد السكان، وضعف إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بسبب العمليات العسكرية في جنوبي الصومال.
	12 - وتعمل ست عشرة وكالة تابعة للأمم المتحدة في مقديشو لتنفيذ مشاريع تحقيق الاستقرار والإنعاش التي تشمل الأمن البشري والخدمات الأساسية والعمالة. وفي ما يتعلق بالأمن البشري، فإنه يشمل مواصلة العمل مع الأطفال والشباب؛ وإنشاء وحدات للحماية المدنية معنية بالمرأة؛ ومواصلة العمل على إزالة الألغام؛ ودعم قطاع القضاء والإصلاحيات؛ وتقديم الدعم إلى قوة الشرطة والمحطات الإذاعية العامة في الصومال. وتعمل الأمم المتحدة في مقديشو أيضا على زيادة استفادة السكان من الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم إلى السلطات المحلية والدعم المباشر إلى قطاعي الصحة والتعليم. وتقوم الوكالات أيضا بتوفير شبكة أمان اجتماعي لأضعف الفئات من خلال توفير الدعم التغذوي. وتوفر الأمم المتحدة أيضا العمالة المباشرة للسكان في مقديشو عن طريق مشاريع الصحة العمومية وإصلاح البنية التحتية الكثيفة العمالة. وتندرج هذه الجهود في إطار خطة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار والإنعاش في مقديشو ولكنها لا تزال تعاني من نقص التمويل.
	ثالثا - المفهوم الاستراتيجي المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة
	13 - بمبادرة من مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعلى خلفية التقدم الذي أحرز مؤخرا في المسارين السياسي والأمني، اشترك المخططون في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إعداد مفهوم استراتيجي لعمليات البعثة في المستقبل بالصومال. ويهدف هذا المفهوم إلى ربط جميع العمليات العسكرية المستقلة الجارية في الصومال في إطار جهد منسق ومتماسك ضد حركة الشباب، مما من شأنه بدوره أن يكتسب أهمية حاسمة لبسط سلطة الحكومة الاتحادية الانتقالية خارج العاصمة وإيجاد حيز للتنفيذ الفعال لخارطة الطريق.
	14 - وقد وضع المفهوم الاستراتيجي بصيغته النهائية أثناء بعثة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للتقييم التقني ضمت مخططين عسكريين من البلدان المساهمة بقوات في البعثة وبلدان مهتمة أخرى، تمت من 5 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر. وخلصت بعثة التقييم إلى أن الظروف مواتية لتسديد ضربة قاصمة لحركة الشباب، رغم ما يكتنف ذلك من تحديات ومخاطر هائلة.
	15 - واستنادا إلى تقييم ميداني دقيق، رأى فريق التقييم المشترك أنه يلزم البعثة 000 35 فرد وموارد كبيرة لكي تتمكن من شن عمليات هجومية متزامنة في جميع أنحاء جنوب وسط الصومال. وبحث الفريق أيضا في خيار الحد الأدنى للحفاظ على الوضع الراهن في مقديشو، بإلحاق القوات الكينية في جوبا وقطاع جيدو بتشكيلات مختلفة عن تشكيلتها الأصلية، وزيادة الحد الأقصى للقوات إلى ما مجموعه 700 15 فرد. وتبين للمخططين أن هذا الخيار دون المستوى الأمثل لم يوص به نظرا إلى أنه يستلزم إطالة أمد العمليات العسكرية.
	توصيات بعثة التقييم المشتركة

	16 - أوصت بعثة التقييم المشتركة بأكثر الخيارات واقعية وفعالية من حيث التكلفة لتحقيق الهدف المتمثل في إضعاف القدرة العسكرية لحركة الشباب إضعافا كبيرا وتهيئة الظروف الأمنية أو تنفيذ خارطة الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية. ويستلزم ذلك زيادة قوام القوات إلى 731 17 فردا نظاميا ومجموعة من عناصر التمكين ومضاعفات القوة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الاحتياجات التشغيلية ومستوى واقعي من الموارد عن طريق: (أ) تحديد أولويات مناطق العمليات؛ (ب) تنفيذ العملية على مراحل بدون تغيير الأهداف المرجوة تغييرا كبيرا؛ (ج) الاستعاضة بمضاعفات القوة وعناصر تمكينها عن قوام القوات بالحفاظ على قدرتها؛ (د) مطالبة إثيوبيا بمواصلة دعم عمليات الحكومة الاتحادية الانتقالية/البعثة في مناطق باي وباكول وهيران؛ (هـ) توفير الدعم اللوجستي التشغيلي الفوري لقوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية.
	17 - وقدر الفريق بأن توفير عناصر التمكين ومضاعفات القوة يكتسب أهمية حاسمة لما يلي: (أ) خفض عدد القوات اللازمة؛ (ب) تعزيز حماية القوات؛ (ج) دعم العمليات الهجومية الرئيسية على جبهات متعددة؛ (د) الدعم اللوجستي للقوات في بيئات تتسم بالتقشف؛ (هـ) الإجلاء الطبي في الوقت المناسب؛ (و) حماية ميناء مقديشو ودعم عمليات المراقبة البحرية للتأثير على الإيرادات المتأتية لحركة الشباب. ومن المحتمل أن يكون لعدم تأمين هذا المستوى من عناصر التمكين ومضاعفات القوة أثر سلبي على تعزيز المكاسب التي تحققت وتوسيع نطاق العمليات، مما يستلزم زيادة في تكاليف العمليات في المدى الطويل.
	18 - وفي ما يتعلق بعمليات الشرطة، افترض فريق التقييم بأن محور التركيز الفوري لعمليات الشرطة التابعة للبعثة سيظل حول بناء القدرات ودعم قوة الشرطة الصومالية لإنفاذ القانون. وفي هذا الصدد، فإن الخيار الموصى به، في إطار القوام الموصى به وقدره 731 17 فردا نظاميا، يشمل قوة للحراسة، ونشر 260 فردا من أفراد الشرطة، ووحدتي شرطة مشكلتين، تضم كل منهما 140 فردا. وسوف تنشر وحدات الشرطة المشكلة لتوفير الدعم التشغيلي لقوة الشرطة الصومالية، بما في ذلك حماية الموظفين الدوليين بالتعاون مع قوة الحراسة العسكرية، وكذلك المنشآت الحيوية في الحالات الاستثنائية. ومن المهم الإشارة إلى أن وحدات الشرطة المشكلة لا ينبغي أن تعتبر امتدادا للقوة العسكرية ولا أنها تؤدي مهاما عسكرية وينبغي أن تكون تحت قيادة مفوض شرطة البعثة ومراقبته. ونظرا إلى الحاجة الملحة لإعادة إرساء سيادة القانون في المناطق التي استردت من حركة الشباب، فإن نطاق الدعم اللازم لقوة الشرطة الصومالية في سبيله للاتساع، وثمة حاجة إلى تعزيز قدرة شرطة البعثة، بما في ذلك عن طريق الاختيار الدقيق لما يلزم من خبراء استشاريين متخصصين في مجال الشرطة، وعناصر للتمكين ومضاعفات القوة، من أجل تحسين فعالية العمليات. ومع أنه يمكن تعجيل نشر ضباط الشرطة الدوليين في مقديشو وإنشاء وحدات شرطة مشكلة، بالتنسيق الوثيق مع الفريق العامل التقني المعني بالشرطة التابع للجنة الأمنية المشتركة، فإن ثمة حاجة ملحة لوضع مفاهيم منقحة لعمليات الشرطة تتلاءم مع عمليات وحدات الشرطة المشكلة ضمن هذا الخيار.
	19 - واضطلعت بعثة التقييم التقني المشتركة بعملية جرد أولي لقوات الأمن الصومالية، وخلصت إلى أنه لا تزال هناك ثغرات في مجالي القيادة والمراقبة لديها، ومعداتها، وقدراتها وتمويلها بصرف النظر عما تلقته من مساعدة دولية كبيرة في العامين المنصرمين. ورأى الفريق أنه من المتوقع أن تضطلع الحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات المتحالفة معها بدور أكبر في العمليات الجارية بما في ذلك الإمساك بزمام الأمور في المدن والبلدات بعد دحر حركة الشباب منها، إلى جانب مواصلة جهودها الرامية إلى تطوير قوات الأمن الصومالية لتمكينها من تسلم المسؤوليات الأمنية الكاملة من البعثة في نهاية المطاف. ومن الأهمية بمكان تعجيل توفير الدعم اللوجستي التشغيلي للحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات المتحالفة معها لتنفيذ المفهوم الاستراتيجي، في إطار متابعة هذا المسار الأكثر إلحاحا.
	20 - وفي ما يتعلق بالمسارين المتوسط الأجل إلى الطويل الأجل لتطوير المؤسسات الأمنية الصومالية، أقرت بعثة التقييم بالجهود الملموسة للجهات المانحة الثنائية وأوصت بتنسيق أكثر تركيزا وأفضل نوعية لتوفير الدعم التقني والمادي في المستقبل، بما في ذلك تعزيز هيكل القيادة والمراقبة، ودفع الرواتب، والذخيرة والمعدات، في إطار إعادة تنشيط اللجنة الأمنية المشتركة وأفرقتها العاملة. وجرى التأكيد على تعزيز ترتيبات القيادة والمراقبة للحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات المتحالفة معها باعتباره أولوية حيوية سواء على المسار الفوري أو على المسارين المتوسط إلى الطويل الأجل. كما حددت بعثة التقييم الحاجة إلى وضع سياسات لترشيد إدارة الموظفين. ولاحظت أيضا ضرورة توفير الدعم إلى القوات المتحالفة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية، بما في ذلك قوات أهل السنة والجماعة، بالاقتران مع الحكومة الاتحادية الانتقالية، في جميع المناطق التي تعمل فيها حاليا.
	21 - وخلص الفريق إلى أن التوسع المقرر لعمليات البعثة يمثل فرصة متجددة وفريدة لمواصلة توحيد جميع الجهود على كلا مساري إعادة بناء القوات الصومالية. وثم إن دور ومسؤوليات الأمم المتحدة والبعثة والجهات المانحة الثنائية لدعم المؤسسات الأمنية الصومالية، باستهداف كلا المسارين، يتطلبان المزيد من التوضيح بناء على صورة دقيقة للحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات المتحالفة معها. وتوقع الفريق أيضا ضرورة اضطلاع البعثة بدور مركزي في توجيه الدعم في إطار المسار الفوري، على أن تعترف به وتدعمه جميع الأطراف المعنية.
	تأييد الاتحاد الأفريقي

	22 - أيد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المفهوم الاستراتيجي في 5 كانون الثاني/يناير 2012، وقرر، فيما قرر، نشر قوات إضافية من كل من بوروندي وأوغندا حتى تصل إلى القوام المأذون به حاليا البالغ 000 12 جندي. وطلب مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أيضا إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة أن ينظر على وجه السرعة في تقديم الدعم اللازم لتنفيذ المفهوم الاستراتيجي والإذن به. علاوة على ذلك، طلب مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي تسريع متطلبات متابعة التخطيط، بما في ذلك إعداد نسخة جديدة من مفهوم البعثة العسكري للعمليات، ومفهوم الشرطة للعمليات وخطة الدعم وإنجازها جميعا في وقت مبكر كي يتسنى تنفيذ توسيع عمليات البعثة.
	23 - ولاحقاً، في رسالة مؤرخة 18 كانون الثاني/يناير، أبلغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي نتائج اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء أركان الدفاع في البلدان المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والبلدان المعنية الأخرى، الذي عقد في نيروبي في 17 كانون الثاني/يناير. ووضع الوزراء سلسلة من الترتيبات أُطلع عليها رؤساء دول وحكومات البلدان المعنية. وفيما يتعلق بالقيادة والتحكم، وافق الوزراء على إنشاء آلية التنسيق الاستراتيجي لتقديم المشورة اللازمة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، التي ستكون مسؤولة عن توفير الإرشادات والتوجيهات الاستراتيجية إلى البعثة من خلال إنشاء تسلسل قيادي. وتقرر أيضا أن يكون لقائد القوة نائبان لقيادة القوة، واحد لشؤون العمليات والخطط والآخر لشؤون الدعم، فضلا عن رئيس هيئة أركان القوة. وستقدم مفوضية الاتحاد الأفريقي ضباط أركان من البلدان المساهمة بقوات وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. بالإضافة إلى ذلك، وبغية تعزيز دور قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات المتحالفة معها في تنفيذ المفهوم الاستراتيجي، وافق الاجتماع على أن تكون هناك ترتيبات للتنسيق والاتصال أقوى بين البعثة والحكومة الاتحادية الانتقالية على المستوى الوطني ومستوى القطاعات.
	24 - علاوة على ذلك، ودون المساس بوضع المفهوم العسكري للعمليات، وكجزء من التطور الطبيعي لعملية التخطيط، وافق الوزراء على إعادة تشكيل القطاعات التي تم تحديدها في المفهوم الاستراتيجي بتعيين الأفراد النظاميين البالغ عددهم 731 17 على النحو التالي:
	(أ) القطاع 1: بنادير (مقديشو) ومنطقتا شابيل الوسطى والسفلى: يتم الحفاظ على مستويات القوات الحالية في الوحدات البوروندية والأوغندية (قوام الأفراد النظاميين: - 500 9).
	(ب) القطاع 2: منطقتا جوبا الوسطى والسفلى (كيسمايو): تتألف القوات في هذا القطاع أساسا من قوة الدفاع الكينية الملحقة بالبعثة (قوام الأفراد النظاميين: - 700 4).
	(ج) القطاع 3: غيدو وباي وباكول (بيدوا) والجزء الغربي من مناطق هيران: سيتم نشر ما تبقى من القوات البالغ عددهم 000 12 من بوروندي وأوغندا في هذا القطاع (قوام الأفراد النظاميين: - 500 2).
	(د) القطاع 4: مناطق غالغودود ومودوغ وجزء من هيران (بلدوين): سيتم نشر وحدة جيبوتي في هذا القطاع (قوام الأفراد النظاميين: - 000 1).
	25 - وعلى الرغم من هيكل القوة المنقح، أقر الوزراء الحاجة إلى تحسين استخدام الموارد المحدودة من خلال عمليات عدة قطاعات وترتيبات الدعم وفق ما يحددها الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
	26 - وأكد الوزراء أيضا أن البعثة ستجري عمليات بحرية محدودة بالتنسيق الوثيق مع العمليات الجارية من قبل الشركاء الدوليين. وفي هذا الصدد، ومع الأخذ في الاعتبار قرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2011 الذي يأذن بالتدريب ونشر مفارز حماية السفن على متن سفن الإمداد للبعثة، ستكون هناك حاجة إلى وجود عنصر بحري في مفهوم العمليات.
	التخطيط التشغيلي

	27 - عقد فريق التخطيط المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة اجتماعا ثانيا لبدء عمله فورا من أجل إعداد نسخة جديدة من مفهوم العمليات للبعثة، الذي سيضع مزيدا من التفاصيل بشأن هيكل القيادة والتحكم، وترسيم حدود القطاع، بما في ذلك خطة نشر القوات والدعم المحددة، ووثائق التخطيط الأخرى مثل التوجيه الاستراتيجي، وخطة البعثة، ومتطلبات القوة، وقواعد الاشتباك، واتفاق مركز القوات. وإن الأمم المتحدة لتقف على أهبة الاستعداد لمواصلة مساعدة عملية متابعة التخطيط هذه.
	رابعا - دعم الآثار المترتبة
	28 - ينطوي توسيع قوام البعثة إلى 731 17 فردا نظاميا يتم نشرهم في أنحاء القطاعات الأربعة المدرجة في الفقرة 24 أعلاه، على آثار هامة من حيث الموارد. وسينجم ارتفاع تكاليف الدعم عن عدة عوامل، تشمل: اتساع الرقعة الجغرافية للعمليات؛ والظروف المناخية؛ وانعدام الأمن؛ وضعف البنية التحتية؛ ومتطلبات تنقل قوة هجومية فعالة؛ وصعوبة استخدام متعاقدين مدنيين في بيئة حربية؛ وعدم التمكن من الوصول على المدى القصير إلى ميناء قريب في جنوب الصومال مثل كيسمايو، مما يحتم استخدام ممرات برية ملتوية وموسمية من أجل خطوط الإمداد. وفي حدود معايير المفهوم الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي، يمكن توخي مستويات دعم أعلى أو أدنى. لكن ينبغي أن يكون مفهوما بوضوح أنه سيكون لمستوى الدعم المحدد تأثير على القدرة التشغيلية للقوة.
	29 - ورهنا بقرار المجلس، يتوقع أن يتم توسيع مجموعة عناصر الأمم المتحدة للدعم اللوجستي إلى البعثة مع توفير الدعم اللازم للعمل بفعالية في جميع القطاعات الأربعة. وسيتم تزويد كل قطاع بمركز لوجستي، مع هياكل، يضم المقر والمرافق الطبية والمستودعات. وستحتفظ بقية قوات القطاع بمعسكرات تكتيكية لتتيح لها إمكانية الاستجابة للأوضاع التشغيلية المتغيرة. وستواصل الأمم المتحدة تقديم مجموعة عناصر الدعم الحالية والاكتفاء الذاتي المحدود وفقا لقرارات مجلس الأمن السابقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن سداد تكاليف المعدات المملوكة للوحدات، بما في ذلك عناصر التمكين ومضاعفات القوة، ستتم تغطيتها من الأنصبة المقررة بموجب مجموعة عناصر الدعم اللوجستي الموسعة. ولن يتم سوى تسديد تكاليف المعدات المقدمة من البلدان المساهمة بقوات والمعدات التي تعتبر مملوكة للبلدان المساهمة بقوات. أما المعدات المتبرع بها إلى البعثة أو التي لا تزال ملكيتها بحوزة الجهة المانحة، فلن يتم تسديد تكاليفها.
	30 - وستتحدد قدرة البعثة الموسعة لتحقيق أهدافها إلى درجة كبيرة بمدى توافر الموارد المناسبة للبعثة، ولا سيما عناصر التمكين ومضاعفات القوة المتاحة لها، مثل القدرة على الحظر البحري. وسيتيح الدعم لتوليد احتياجات القوة الكاملة المبيّنة في المفهوم الاستراتيجي إمكانية سيطرة البعثة في آن معا على أجزاء متعددة من منطقة العمليات، وإضعاف القدرة العسكرية لحركة الشباب إضعافا كبيرا، ودعم الحكومة الاتحادية الانتقالية في إبراز سلطتها. وإن قصر البعثة على دعم الترتيبات الحالية خلافا لذلك، من شأنه أن يقيد القوة في مواقع ثابتة في أنحاء منطقة عملياتها. وينطوي ذلك على الخطر الجدي المتمثل في إتاحة الفرصة لحركة الشباب لإعادة تجميع صفوفها، وفقدان الفرصة الاستراتيجية وإمكانية تعريض القوة ودعمها لتهديد أكبر.
	31 - إن خيار مواصلة نطاق الدعم على مستوى محدود هو أفيد اقتصاديا على المدى القصير ولكنه يؤدي إلى تدنّ كبير للقدرة على التأثير بشكل إيجابي على الوضع في جنوب وسط الصومال. إن الخيار الموصى به لتوسيع نطاق الدعم ليشمل تمويل عناصر التمكين ومضاعفات القوة تعد بتأثير أكبر بكثير. وثمة إمكانية لوضع خيار نهائي يشمل بنى تحتية أهم في القطاعات الأربعة أيضا، على الرغم من أنه من المشكوك فيه ما إذا كان هذا الخيار يلزم في الوضع الحالي إزاء ترتيبات التنقل والترتيبات التكتيكية.
	32 - ولن يطرأ تغير ملموس على هيكل ترتيبات الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في إطار هذه الترتيبات. وسيواصل مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال الاستفادة من التموين البحري، ومن المقاولين التجاريين وتدريب الأفراد النظاميين لتنفيذ مهام الأمم المتحدة في مجال الدعم. وحيثما أمكن، ستستخدم الموانئ البحرية، مثل مقديشو وكيسمايو، لإبقاء تكاليف الدعم في حدها الأدنى. أما بالنسبة لدعم الأماكن في الأراضي الداخلية، فإن النقل البري العسكري والتجاري هو الوسيلة الرئيسية للإمدادات. وفي الحالات الطارئة لإعادة الإمداد، يمكن استخدام شركات النقل الجوي التجارية والمروحيات.
	33 - وستتيح مجموعة العناصر الموسعة هذه إمكانية نشر وحدات جديدة للبعثة في جميع القطاعات، وتوفير مكان آمن محدود للمشاركة السياسية وحماية السكان الذين يعيشون في أماكن قريبة. لكن بدون وجود عناصر التمكين ومضاعفات القوة، ستكون هذه القوات ثابتة ولن تكون قادرة على إشراك حركة الشباب بفعالية أو دعم تنفيذ خارطة الطريق. وإن الإذن لعناصر التمكين ومضاعفات القوة، بما في ذلك المروحيات ووحدات النقل، وربما العتاد البحري، يعتبر ضروريا لتوفير قدرة ومرونة تشغيلية أكبر للبعثة في إشراك حركة الشباب على فترات طويلة.
	34 - وينبغي إدراج القدرة على إدارة مخاطر المتفجرات في مجموعة العناصر لضمان حرية حركة قوات البعثة في القطاعات 2 و 3 و 4، بما في ذلك التخفيف من خطر الأجهزة المتفجرة المرتجلة، ومخزونات الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتروكة وغيرها من مخلفات الحرب. وينبغي أن تمكن الاحتياجات، التي تماثل الاحتياجات في مقديشو، قوات البعثة من تغطية مسافات أكبر بكثير، وتأمين مناطق أكبر بكثير من تلك التي خبرتها البعثة في العاصمة. وعلى ذلك، فإن الكمية المتناسبة من المركبات المدرعة المستخدمة لإزالة الألغام ومعدات إزالة الألغام ستكون أكبر بكثير من تلك الموجودة في مقديشو. وسيولى اهتمام إضافي للتوجيه ضروريا لتحقيق المهام المطلوبة لإزالة الألغام والتخفيف من حدة التهديد.
	35 - وستدعو الحاجة أيضا إلى إقامة مرافق طبية من المستوى الثاني في القطاعين 2 و 3. وسيطلب من البلدان المساهمة بقوات تزويد هذه المرافق الطبية بالعاملين، مع قيام الشركاء ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بتقديم المساعدة في مجال المعدات والمواد المستهلكة والأدوية. وسيواصل المكتب تقديم خدمات الإجلاء الطبي باستخدام مروحيات مجهزة طبيا وطائرات بأجنحة ثابتة.
	36 - ويستلزم الأمر أن تكون الأنشطة المتعلقة بالاتصالات الاستراتيجية ودعم الإعلام التي يديرها المكتب متناسبة مع الاحتياجات، على النحو المبين في المفهوم الاستراتيجي للبعثة. ويتطلب التماسك الشامل إنشاء آلية مشتركة ومختلطة للاتصالات الاستراتيجية في البعثة، تكون مسؤولة عن القيادة والتحكم والتنسيق والاتصال في جميع القضايا الإعلامية. وستركز العمليات على صيانة وتعزيز المراسلة والحملات الإعلامية لدعم المسارات الأمنية والسياسية. وسيتم زيادة البث الإذاعي لدعم البعثة لمواكبة التوسع في منطقة عمليات البعثة، وسيتم تعزيزها من خلال الجهود الرامية إلى إنشاء إذاعة صومالية للخدمة العامة.
	خامسا - نقل مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال
	37 - مع توسيع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية لمساحة الأرض الآمنة للشروع في عملية السلام، بات من الممكن للمثل الخاص متابعة الكثير من مساعيه الحميدة بشكل مباشر في داخل البلد. وفي هذا الصدد، يسرني أن أبلغكم بأن من الممثل الخاص نقل مكتبه إلى مقديشو في 24 كانون الثاني/يناير. ووفقا لمفهوم تأخذ به المنظمة في بيئات صعبة أخرى، سيعمل مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال من الآن فصاعدا انطلاقا من مقر أمامي رئيسي في مقديشو، مع الحفاظ على قاعدة خلفية في نيروبي، حتى تتيح الظروف الأمنية واللوجستية نقل المكتب بأكمله إلى مقديشو وأجزاء أخرى من الصومال. 
	38 - وفي الوقت الحاضر، ونظرا لقلة الموارد، والبيئة الأمنية غير المستقرة، سيضم مقر مقديشو فريقا من 10 موظفين يضطلعون بمهام سياسية وأمنية وإعلامية وإدارية وفي مجال حقوق الإنسان تدعم الممثل الخاص للأمين العام. وسيبقى الموظفون الذين يؤدون مهاما يمكن إنجازها من خارج البلد في نيروبي، حيث يتناوبون الذهاب للعمل في مقديشو كلما دعت الحاجة على أساس الأولويات الأمنية والسياسية. وستشمل المهام الرئيسية للنشر الأولي بذل المساعي الحميدة لدى الجهات السياسية والأمنية الصومالية الرئيسية في مقديشو؛ ودعم تنفيذ عملية خارطة الطريق؛ وضمان التنسيق الفعال مع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وفريق الأمم المتحدة القطري والمجتمع الدولي في مقديشو.
	39 - أما نشر عدد إضافي كبير من موظفي المكتب السياسي، مع وظائفهم، فهو يتطلب توفير الموارد، من قبيل إنشاء مكاتب وأماكن إقامة إضافية تتوافق مع معايير العمل الأمنية الدنيا ومعايير العمل الأمنية الدنيا لأماكن الإقامة، وتوفير أصول الدعم التكميلي (قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والمركبات والأثاث) والخدمات (إدارة المخيم، والسفر، والراحة والاستجمام). ويجري حاليا التخطيط لهذه المرحلة الثانية وسأقدم تقريرا عن التقدم المحرز إلى المجلس.
	سادسا - الاستنتاجات
	40 - وفقا للوصف الذي قدمته إلى المجلس في تقريري السابق وفي إحاطتي المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر، فإن الحالة في الصومال بلغت مرحلة حرجة. وبالرغم من أن الحالة السياسية والأمنية على الأرض لا تزال هشة للغاية، فإن احتمالات التغيير الإيجابي تبدو أكبر مما كانت عليه لسنوات عديدة. ويشجعني الالتزام الدولي الاستثنائي تجاه الصومال الذي ظهر في الأشهر الأخيرة، والتطورات في الحالة الأمنية، والتزام الزعماء السياسيين الصوماليين، المبين في مبادئ غاروي، بعملية وجدول زمني واضحين للانتهاء من المرحلة الانتقالية. ورغم أن سبيل المضي قدما محفوف بالمخاطر والصعوبات، فهو يمثل لحظة تتوافر فيها فرصة تاريخية لا نستطيع تركها تفلت منا. 
	41 - وأثني على الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والبلدان المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وبلدان المنطقة، في مجال وضع مفهوم استراتيجي شامل لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بالاشتراك مع الأمم المتحدة. وتشكل هذه العملية المشتركة التي يضطلع بها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة نموذجا يحتذى به للتعاون بين المنظمتين تحت قيادة الاتحاد الأفريقي. 
	42 - ويشكل توسيع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أمرا بالغ الأهمية لاغتنام الفرصة المتوافرة حاليا. وهو يمثل فرصة لدعم الحكومة الاتحادية الانتقالية في بسط سلطتها على منطقة أوسع في جنوب ووسط الصومال. ويتيح للقيادة الصومالية فرصة الوصول إلى السكان في تلك المناطق، تماما في اللحظة التي يجب اتخاذ قرارات هامة فيها بشأن الدستور والمستقبل السياسي للبلد وفقا لخارطة الطريق. ويمثل توسيع البعثة أيضا أفضل فرصة لإضعاف القدرة العسكرية لحركة الشباب بشكل كبير في جنوب ووسط الصومال، والحد من الأخطار التي تشكلها على البلد والمنطقة دون الإقليمية، ومنعها من الانتقال إلى أجزاء أخرى من الصومال في نفس الوقت. 
	43 - وفي تقديري أن التوسع الموصى به للبعثة الذي يرد في المفهوم الاستراتيجي والذي أقره مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 5 كانون الثاني/يناير يمثل الطريقة الأكثر واقعية للمضي قدما في ظل الظروف السائدة على الأرض، على الرغم من أنه يواجه بالمخاطر والصعوبات. ولذلك فإني أوصي بأن يطلب مجلس الأمن إلى الاتحاد الأفريقي مواصلة نشر البعثة في الصومال، وزيادة القوام المأذون به حاليا لقواتها من 000 12 إلى 731 17 من الأفراد النظاميين، ومن ثم تعزيز قدرتها على الاضطلاع بولايتها. وأوصي كذلك بأن يأذن المجلس بوضع مجموعة موسعة على نحو ملائم من الدعم اللوجستي، بما في ذلك الدعم المقدم إلى عناصر التمكين ومضاعفات القوة، لتمكين البعثة من إنجاز ولايتها بما يتماشى مع المفهوم الاستراتيجي الجديد. 
	44 - وكما هو مبين في الفقرة 30 أعلاه، ستتوقف درجة تمكن البعثة من تحقيق أهدافها على الدعم الذي يقدم إليها، ولا سيما عناصر التمكين ومضاعفات القوة. وكما يعلم المجلس، فإن البعثة والبلدان المساهمة بقوات فيها تحتاج أيضا إلى تمويل مستدام وكاف ويمكن التنبؤ به. ومن شأن عدم توفير هذا التمويل في المجالات الرئيسية لعمليات البعثة أن يعوق نشر قوات إضافية في الوقت المناسب ويعرقل العمليات. وإذ أدرك أننا في بيئة مكبلة بالقيود المالية العالمية، أود أن أطلب من أعضاء المجلس ضمان المطابقة بين المهام والموارد على نحو مناسب.
	45 - وأؤكد أن غايات وأهداف العمليات العسكرية يجب أن تبقى راسخة في العملية السياسية. وسيكون من الضروري إنشاء آلية مرنة للتنسيق بين البلدان المساهمة بقوات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجهات الفاعلة الصومالية في مقديشو. وفيما يتعلق بالأمم المتحدة، سيجري تيسير ذلك عن طريق نقل ممثلي الخاص ونشر عدد إضافي من الموظفين المدنيين إلى مقديشو. وفي هذا الصدد، سيكون هناك أيضا زيادة في الطلب على الأمن لتمكين المدنيين من أداء مهامهم. وأذكِّر بالطلب المقدم إلى الاتحاد الأفريقي لسرعة نشر قوة الحراسة، على النحو الذي أذن به مجلس الأمن في قراره 2010 (2011).
	46 - ويجب أن يبقى النقل الكامل للمسؤوليات الأمنية إلى مؤسسات القطاع الأمني الصومالي هدفنا النهائي. وفي الأجل الطويل، يتطلب ذلك اتباع نهج شامل لتطوير القطاع الأمني يستند إلى سيادة القانون واحتياجات وتطلعات الشعب الصومالي. وفي الأجل القريب، تحتاج الحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات المتحالفة معها احتياجا ماسا إلى دعم إضافي لتمكينها من أداء دورها في العمليات العسكرية الجارية. ومن الأولويات الرئيسية المشتركة بين كلا المسارين تعزيز ترتيبات القيادة والسيطرة للحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات المتحالفة معها. ويمثل السياق الذي ينشأ عن توسيع البعثة فرصة لتوحيد جميع الجهود وتحديد الخطوات الملموسة في هذين المسارين. وأثني على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول الأعضاء، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل العمل معا في هذين المسارين. وأدعو المجتمع الدولي إلى العمل مع ممثلي الخاص في إطار اللجنة الأمنية المشتركة التي أعيد تفعيلها. ونستخلص من تجارب مماثلة أن الوقت قد حان لقيام العناصر الفاعلة الثنائية بتوسيع مشاركتها في هذا القطاع.
	47 - ويتطلب التصدي للمخاطر والصعوبات أن نواصل العمل مع الحكومة الاتحادية الانتقالية والجهات المعنية الصومالية الأخرى، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وكذلك المجتمع الدولي بأسره لمواءمة ومزامنة الجهود السياسية والعسكرية بشكل وثيق. وسيكون من الضروري أن تتمكن الحكومة الاتحادية الانتقالية من الوصول إلى المناطق التي استعيدت حديثا، وإنشاء عملية شفافة وشاملة للتعامل مع السكان المحليين وتعزيز إنشاء إدارات جديدة تمشيا مع الميثاق الاتحادي الانتقالي. ومن الضروري أيضا الشروع على وجه السرعة بتنفيذ الانتعاش المستدام وبذل جهود تحقيق الاستقرار في المناطق المستعادة من حركة الشباب لتلبية التوقعات المشروعة لهذه المجتمعات المحلية إضافة إلى تحقيق المكاسب العسكرية.
	48 - وإذ نسعى من أجل تحقيق السلام والاستقرار السياسي المستدامين في جميع أنحاء الصومال، يجب أن نعترف بأن توسيع العمليات العسكرية لا يخلو من المخاطر. وسيكون من المهم للحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات المتحالفة معها، والقوات الدولية، اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان ألا تؤثر عملياتها سلبا في المدنيين وتزيد من تعقيد إيصال المساعدة الإنسانية. وأدعو جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان أن تبقى حماية المدنيين ضمن أولوياتها. 
	49 - واستشرافا للمستقبل، لا بد من إرساء أسس الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار في الأجل الطويل. وينبغي أن ندرك أن الانتعاش الاقتصادي في الأجل الطويل يتطلب إجراء تغييرات في نمط المساعدة الإنمائية والاستثمارات الخاصة لتلبية احتياجات البنية الأساسية الرئيسية لبلد دمرته 20 سنة من النزاع. 
	50 - أما في الوقت الراهن، فثمة حاجة إلى توحيد وإيجاد الحوافز للحفاظ على السلام والاستقرار. وفي هذا الصدد، يصبح تقديم الدعم لخطط تحقيق الاستقرار في مقديشو والمناطق المستعادة حديثا من حركة الشباب ذا أهمية حاسمة. ويجب أن نوفر الاستثمارات ونوجد الحوافز من أجل تحقيق السلام والاستقرار. وأشجع الجهات المانحة على النظر في إمكانية تعهد وكالات الأمم المتحدة على وجه السرعة للمشاريع التي تحسن الأمن البشري وتعزز إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتوجد العمالة في المناطق التي باتت مؤخرا تحت سيطرة الحكومة الصومالية.
	51 - وأرحب بالتبرعات المقدمة من الجهات المانحة التقليدية والجديدة إلى جميع جوانب التدخل الدولي في الصومال. وأحث على أن يجري تنسيق كل الدعم من خلال الآليات القائمة للحصول على الدعم الدولي. أما المؤتمرات الدولية المرتقبة، بما في ذلك المؤتمر الذي سيعقد في لندن في 23 شباط/فبراير والمؤتمر الذي سيعقد في اسطنبول في وقت لاحق من هذا العام، فستكون فرصة لنقوم معا بدفع الاستراتيجية إلى الأمام.
	52 - وأحيط علما بالفقرة 14 من بيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر فيما يتعلق بإعادة تسمية البعثة لتصبح عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.
	53 - وأخيرا، أود أن أشيد بحكومتي بوروندي وأوغندا لما تبديانه من تضحية والتزام مستمرين فيما يتعلق بقضية السلام في الصومال. وأكرر تعازي إلى عائلات الضحايا، بما في ذلك أقارب أفراد قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية وحلفائها وجنود البعثة الذين فقدوا حياتهم.

