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  تقرير األمني العام عن الصومال    
  

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

. طلب إيلّ اجمللس فيها أن أقدم إليه كـل أربعـة أشـهر تقريـرا عـن هـذا القـرار مـن كـل جوانبـه                          
صومال على املـسارات الثالثـة الرئيـسية        ويشمل التقرير التطورات الرئيسية اليت استجدت يف ال       

املـسار املتعلـق باملـساعدات      واملـسار األمـين،     وألنشطة األمم املتحـدة، وهـي املـسار الـسياسي،           
ــن         ــدة م ــرة املمت ــك يف الفت ــسان، وذل ــوق اإلن ــة وحق ــاش والتنمي ــسانية واإلنع ــانون  ١٦اإلن ك

 مـستكملة هنائيـة بـشأن واليـة         ويقـدم التقريـر معلومـات     . ٢٠١٣مايو  / أيار ١٥يناير إىل   /الثاين
، وبــشأن ٢٠١٣ يونيــه/ حزيــران٣مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال قبــل إغالقــه يف  

التخطيط لنشر بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل الصومال املأذون به مبوجب قـرار جملـس                
  .٢٠١٣مايو / أيار٢املؤرخ ) ٢٠١٣ (٢١٠٢األمن 

    
  ياسية واألمنية التطورات الس  -ثانيا   

  احلالة السياسية    
تواصــل حكومــة الــصومال االحتاديــة، مثانيــة أشــهر بعــد تــشكيلها، تعزيــز اجلهــود الــيت    - ٢

. تبــذهلا مــن أجــل النــهوض بالــسالم املــستدام وإنــشاء مؤســسات دميقراطيــة ذات مــصداقية         
اصـلة إحــراز  وتواصـل احلكومـة أيـضا التزامهــا بتنفيـذ سياسـتها القائمـة علــى سـت ركـائز ومبو        

  .التقدم يف سبيل إرساء اإلدارات اإلقليمية
 الـــدورة الثانيـــة للربملـــان ، حـــسن شـــيخ حممـــود،مـــارس، افتـــتح الـــرئيس/ آذار٢ويف   - ٣

 مـشروع قـانون بـشأن إصـالح         ٢٢ويتوقع أن ينظر الربملـان خـالل هـذه الـدورة يف             . االحتادي
واألمــن، وحقــوق اإلنــسان، واإلعــالم،  املقاطعــات واألقــاليم، ةالعدالــة والقــضاء، وقــانون إدار
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ويف . والشرطة، واالتـصاالت الـسلكلية والالسـلكية، والطاقـة والـنفط يف مجلـة مـسائل أخـرى                 
مارس، شرع أعضاء الربملان يف استعراض الدستور االحتادي املؤقـت، ودعـوا احلكومـة         /آذار ٩

عمـــال التحـــضريية إىل إنـــشاء جلنـــة مـــستقلة لالســـتعراض والتنفيـــذ تتـــوىل اإلشـــراف علـــى األ
ومن جانبه، بدأ الربملان يف االضطالع بدور الرقابـة املـسند           . ٢٠١٦لالستفتاء الدستوري لعام    

  .له بتوجيهه الدعوة إىل احلكومة للرد على أسئلة تتعلق بقضايا سياسية وأمنية
ل ويف هذه األثنـاء، تقـوم احلكومـة بتنفيـذ املفهـوم الثالثـي املراحـل فيمـا يتعلـق بتـشكي               - ٤

هياكل احلوكمة احمللية املتمثـل يف القيـام تـدرجييا بتعـويض اإلدارات املعينـة مؤقتـا بـإدارات يـتم          
فربايـر،  / شـباط  ٤ويف  . اختيارها على الصعيد احمللي مث بإدارات تنتخب على الـصعيد اإلقليمـي           

أصدرت احلكومة مرسـوما يـنص علـى تـشكيل إدارة مؤقتـة جديـدة ملنطقـة بـاي لواليـة مـدهتا                       
أبريـل، عينـت احلكومـة االحتاديـة     / نيـسان ٨ويف .  أشـهر يف انتظـار إجـراء انتخابـات حمليـة       ستة

 ، عبـدي فـرح شـردون      ، ورئـيس الـوزراء    ،وأجرى الرئيس . أيضا إدارة جديدة يف منطقة هريان     
 وعــدة أعــضاء يف الربملــان زيــارات متعاقبــة لاللتقــاء بالقــادة   ، حممــد جــواري،ورئــيس الربملــان

 “غـاملودوغ ” دو و ـــــــ معات احمللية يف منـاطق شـبيلي الـسفلى وهـريان وبـاي وغي             احملليني واجملت 
  .“بونتالند” و
مارس، وقع رئيس الوزراء على اتفاق تعاون من سـبع نقـاط مـع رئـيس       / آذار ١١ويف    - ٥
ويـنص االتفـاق علـى إعـادة ممتلكـات احتجـزت            . ‘‘فـارول ’’، عبد الـرمحن حممـد       ‘‘بونتالند’’

ــانوين   ــشكل غــري ق ــة      ب ــة الوطني ــداول العمل ــدء ت ــسري االســتثمار، وب ــة، وتي ــذ احلــرب األهلي من
ــاء القــدارت ألجــل نظــامي االنتخــاب واحلوكمــة يف     ــصومالية، وبن ــد’’ال ــشكيل ‘‘بونتالن ، وت

وصـرح الـرئيس حممـود، الـذي أكـد التزامـه بتنفيـذ             . جملس الشيوخ يف دولة الصومال االحتادية     
أبريـــل، أن النـــهج املتبـــع بـــشأن / نيـــسان٢٩  و٢٧بـــني االتفـــاق أثنـــاء زيـــارة للمنطقـــة فيمـــا 

  . عالقات مع مناطق الصومال األخرىالسيتخذ منوذجا لتحسني ‘‘ بونتالند’’
كومـة االحتاديـة بـشأن      احل، تصاعدت حدة التـوترات بـشأن موقـف          ‘‘غاملودوغ’’ويف    - ٦

ميـة مبوجـب الدسـتور      املنطقة ومفاده أهنا ال تـستويف املتطلبـات الالزمـة لكـي تـصبح واليـة إقلي                
، إىل ‘‘قيبديـد ’’،عبدي حسن عوايل املعروف أيـضا باسـم    ‘‘رئيس غاملودوغ ’’وأشار  . املؤقت

أبريـل، عقـد اجتماعـات مـع        /ويف نيـسان  . يـا الـصومالية   لعزمه عـرض املـسألة علـى احملكمـة الع         
  .احلكومة االحتادية ووقع اتفاقا من سبع نقاط لتسوية املسائل العالقة

احلكومة االحتادية أكثر التحـديات جـسامة يف املنـاطق اجلنوبيـة حيـث تواصـل                وتواجه    - ٧
املتألفـة مـن    ‘‘ جوباالنـد ’’انعقاد مؤمتر على مدى الفترة املشمولة بالتقرير هبـدف إنـشاء واليـة              

ــدو      ــسفلى وغي ــا ال ــا الوســطى وجوب ــاطق هــي جوب ــالث من ــرارا عــن   . ث ــة م ــت احلكوم وأعرب
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وللدســتور املؤقــت، ‘‘ املنطلــق مــن القاعــدة’’ا لنــهجها معارضــتها للمــؤمتر وصــرحت أنــه وفقــ
ومل يفلـح رئـيس     . قبل تشكيل الواليات املتعـددة املنـاطق      فرادى األقاليم   إدارات   ينبغي تشكيل 

مـارس، يف التوصـل إىل اتفـاق مـع منـدويب            / آذار ٢٦الوزراء شردون، الـذي زار كيـسمايو يف         
أبريـل وأعربـوا عـن نيتـهم تعـيني إدارة           / نيسان ٣ يف‘‘ جوباالند’’املؤمتر الذين اعتمدوا دستور     

‘ ‘مذوبيــه’’مــايو، اختــار منــدوبو كيــسمايو شــيخ أمحــد حممــد إســالم   / أيــار١٥ويف . للواليــة
وتفيد التقارير أن السيد مذوبيه الذي ينتمي إىل عـشرية          . ‘‘رئيسا لوالية جوباالند الصومالية   ’’

ــى   ــذين  ٤٨٥أوغــادين حــصل عل ــدوبني ال ــصويت وعــددهم   مــن أصــوات املن  شــاركوا يف الت
ويف اليــوم نفــسه، أعلــن وزيــر الــدفاع الــصومايل الــسابق، بــري عــدن شــري     . منــدوب ٥٠٠

بعد عقـد مـؤمتر     ‘‘ جلوباالند’’الذي ينتمي إىل عشرية مرحان، تنصيب نفسه رئيسا         ‘ ‘هريايل’’
  .وأفادت التقارير عن بروز مرشحني آخرين استنادا إىل االنتماء العشائري. منفصل

‘‘ جوباالنـد ’’االحتاديـة عـن رفـضها عمليـة     الـصومال   حكومـة    ويف أثناء ذلك، أعلنت     - ٨
ــشكيل        ــق بت ــسياسة احلكومــة فيمــا يتعل ــهاك للدســتور االحتــادي املؤقــت ول مــشرية إىل أهنــا انت

 عـضوا يف جلنـة      ١٦وأصدر رئيس الـوزراء شـردون مرسـوما يعـني مبوجبـه             . الواليات اإلقليمية 
ولتويل عملية املـصاحلة    ‘‘ جوباالند’’ية املنازعات املتعلقة بتشكيل إدارة      مشتركة من أجل تسو   

ويف غــضون ذلــك، وصــلت بعثــة تقيــيم موفــدة مــن اهليئــة احلكوميــة الدوليــة  . يف منــاطق جوبــا
وجاء ذلك على إثر جتديد اهليئـة التزامهـا   . املعنية بالتنمية إىل مقديشو من أجل زيارة كيسمايو       

االحتادية يف تـشكيل اإلدارات اإلقليميـة الـذي كـررت تأكيـده خـالل               الصومال  حكومة   بدعم
مؤمتر القمة االستثنائي احلادي والعشرين لرؤساء الدول واحلكومات األعـضاء فيهـا املعقـود يف           

وفـضال عـن ذلـك، قامـت إثيوبيـا بـصفتها رئيـسا للهيئـة بتيـسري االتـصاالت بـني                . مـايو /أيار ٣
يف عقـد اجتمـاع هلمـا       الرئيس حسن شيخ حممود، مبـا يف ذلـك           و ،إيهورو كينياتا كينيا،  رئيس  
  .كينيا  يفأبريل/ نيسان٢٧
، وقـع   “صـوماليالند ” االحتاديـة و  الـصومال   حكومـة    وعلى إثـر اسـتئناف احلـوار بـني          - ٩

، أمحد حممـد سـيالنيو، اتفاقـا مـن سـبع نقـاط يف أنقـرة،                 “صوماليالند”الرئيس حممود ورئيس    
قر االتفاق باحلاجة إىل التعاون وال سيما يف املـسائل األمنيـة، ويتوقـع       وي. أبريل/ نيسان ١٣يوم  

 ألول  “صـوماليالند ”أن يؤدي إىل تيسري صرف ما قدم إىل الصومال مـن متـويالت دوليـة إىل                 
ومـن ناحيـة أخـرى، قـام        . والتـزم الطرفـان مبواصـلة احلـوار فيمـا بينـهما           . ١٩٩١مرة منذ عـام     

ــ١٥ يف “صــوماليالند”برملــان  ــل، يف خطــوة ووجهــت بانتقــاد املعارضــة وبعــض    /سان ني أبري
الساسة البارزين، باعتماد تشريعات متدد والييت جملسي النـواب والـشيوخ فيـه بـسنتني وثـالث             

  . سنوات على التوايل
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مـايو مـذكرة تفـاهم      / أيـار  ١٣االحتاديـة يف    الـصومال   حكومـة    ويف تطور آخر، وقعت     - ١٠
الـيت ستـشرف     التابعـة لألمـم املتحـدة        يـة تنظيمالوكالة  ال، وهي   مع منظمة الطريان املدين الدويل    

وستشمل خطـة التنفيـذ تـوفري       .  نقل مهمة مراقبة اجملال اجلوي بسالمة ونظام إىل احلكومة         على
التــدريب ومــشاريع بنــاء قــدرات مــواطنيني صــوماليني يف جمــال إدارة الطــريان املــدين مــن أجــل  

ــه     ــور فيـ ــام األمـ ــصومال زمـ ــويل الـ ــز تـ ــررت     . تعزيـ ــاهم، قـ ــذكرة التفـ ــع مـ ــر توقيـ ــى إثـ وعلـ
 أن تعلــق الــرحالت اجلويــة التابعــة لألمــم املتحــدة العــابرة للمجــال اجلــوي         “صــوماليالند”
وكانـت األمـم املتحـدة تعمـل مبثابـة هيئـة            . مـايو / أيـار  ١٥، وذلك اعتبارا مـن      “لصوماليالند”

  .١٩٩١ عام  اهنيار احلكم املركزي يفمنذإشراف على اجملال اجلوي للصومال 
  

  احلالة األمنية     
وعلى الـرغم مـن   . ظلت احلالة األمنية هشة يف مقديشو خالل الفترة املشمولة بالتقرير      - ١١

حتسن الوضع يف مقديشو بعض الشيء، واصـلت حركـة الـشباب شـن هجمـات غـري متنـاظرة                  
ع علــى أهــداف غــري حمــصنة باســتخدام تكتيكــات إرهابيــة أســفرت يف أحيــان كــثرية عــن وقــو 

. ووردت تقارير متواترة عن وقـوع اغتيـاالت وهجمـات موجهـة           . ضحايا يف صفوف املدنيني   
ستخدم فيهـا األجهـزة التفجرييـة اليدويـة الـصنع           تـ ، تزايد عـدد احلـوادث الـيت         ٢٠١٣ويف عام   

يناير علـى سـبيل املثـال، تـسبب أحـد األجهـزة يف              / كانون الثاين  ٢٤ففي  . ٢٠١٢مقارنة بعام   
ويـدل  . على متنها فردان مـن أفـراد األمـم املتحـدة، ولكنـهما مل يـصابا بـأذى       إصابة قافلة كان    

وقوع حوادث من قبيل التفجريات االنتحارية اليت استهدفت فيال صـوماليا، مقـر إقامـة رئـيس                 
بنـادير  لينـاير، ورئـيس وكالـة اسـتخبارات األمـن الـوطين             / كانون الثاين  ٢٩الوزراء شردون يف    

 أشــخاص، علــى عــزم حركــة الــشباب املتواصــل ١٠خلفــت مقتــل مــارس، والــيت / آذار١٨يف 
  . تنفيذ اهلجمات على احلكومة واألهداف غري احملصنة وعلى قدرهتا على ذلك

 شخصا يف هجوم استعملت فيـه أسـاليب         ٣٠أبريل، قتل ما يزيد عن      / نيسان ١٤ويف    - ١٢
 عــدة مــسلحني وكــان اهلجــوم الــذي شــارك فيــه . متطــورة واســتهدف مقــر احملكمــة اإلقليميــة 

ويف نفس اليـوم،    . ٢٠١٣باستعمال عدة قنابل أشد اهلجمات املنفذة يف مقديشو فتكا يف عام            
استهدف ما يرجح أنه مركبة على متنها مفجر انتحاري قافلـة تابعـة إلحـدى وكـاالت العـون         

أبريل، اغتيل أحد نـواب املـدعي العـام يف مقديـشو، بينمـا اسـتهدفت               / نيسان ٢٥ويف  . التركية
مــايو وفـدا قطريــا يف قافلـة وزاريــة، مـا أســفر عـن مقتــل أزيـد مــن      / أيـار ٥ركبـة انتحاريــة يف  م

  .أشخاص ١٠
وسط الـصومال، سـيطرت القـوات التابعـة للحكومـة واملنتـسبة هلـا علـى                 وويف جنوب     - ١٣

فربايـر  / شـباط ٢٧  و١٤يف ) بـاي (وعلـى بورهاكابـا   ) شـبيلي الـسفلى  (عدة قرى قرب مركـا    
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الطريـق الرابطـة بـني لـوق وبايـدوا      تلك القوات أبريل، استرجعت   /حبلول نيسان على التوايل، و  
ويف غــضون ذلــك، أهنــت قــوات بعثــة . وأفغــويي ومقديــشو مــن يــد متمــردي حركــة الــشباب 

االحتاد األفريقي يف الصومال العمليات اليت نفذهتا من أجل إحكام الـسيطرة علـى الطريـق بـني                   
وبيليـت ويـن    ) بـاي (مناطق بايدوا    بيد أن .  كيلومترا ٢٤٠مقديشو وبايدوا املمتدة على طول      

اخلاضـعة لـسيطرة احلكومـة االحتاديـة        ) بـاكول (وحـودور   ) جوبـا الـسفلى   (وكيسمايو  ) هريان(
أصــيب حــارس تــابع لألمــم فربايــر / شــباط١٢تعرضــت هلجمــات تكــاد تكــون أســبوعية، ويف 

نت علـى مطـار كيـسمايو يف         مبدافع اهلاون شـ    ةوأدت هجم . املتحدة خارج وقت عمله جبراح    
مـايو علـى التـوايل إىل نقـل معظـم أفـراد األمـم املتحـدة إىل خـارج                / أيـار  ١ أبريل و / نيسان ٢٩

 وواصـل   ،وكان عدد اهلجمات املنفذة ضد منطقيت أفغويي ومركا مرتفعا بشكل كـبري           . املدينة
 .هنـاك قـدمي املعونـة    املتمردون أيـضا هتديـداهتم واسـتفزازاهتم ضـد املـدنيني والعـاملني يف جمـال ت                

وجتنبــت حركــة الــشباب لفــت األنظــار إليهــا يف شــبيلي الوســطى وغلغــادود، ولكنــها ظلــت     
  .تسيطر على معظم تلك األراضي

عقـب انـسحاب القـوات      ) بـاكول (ووقع أهم تطور أمين خارج مقديـشو يف حـودور             - ١٤
قتـل  و ،باب املدينـة  فسرعان ما اسـتعادت حركـة الـش       . مارس/ آذار ١٧اإلثيوبية والصومالية يف    

ومثــل االســتيالء علــى . مــدين واحــد علــى األقــل وألقــي القــبض علــى عــدة أشــخاص آخــرين   
حــودور أول مكــسب إقليمــي حيققــه املتمــردون خــالل عــدة أشــهر وأظهــر صــعوبة اســتمرار     

  .السيطرة على املناطق املستعادة
ألمــن الوطنيــة وأُبلــغ أيــضا عــن جتــاوزات ارتكبتــها عناصــر غــري منــضبطة مــن قــوات ا    - ١٥

عـدد هـذه التجـاوزات اخنفـض     وإن كـان ُيقـال بـأن     ،الفترةهذه  الصومالية ضد املدنيني خالل     
وُزعم أيضا أن قوات احلكومة شاركت يف العديد من أعمال القتـل خـارج               .يف اآلونة األخرية  

ات وأدت العــداوة العــشائرية القدميــة بــني امليليــشي . مــارس/نطــاق القــانون يف مقديــشو يف آذار
 ٢٥ و   ٢٢احمللية وقوات احلكومة إىل عدد من االشتباكات اليت أسفرت عـن سـقوط قتلـى يف                 

مارس يف مركـا، يف حـني تـسببت املنازعـات علـى الـسيطرة الـسياسية يف حـدوث                    / آذار ٢٨و  
  . اضطرابات يف كيسمايو وبدرجة أقل يف بايدوا

كـــة الـــشباب  تـــصاعد هجمـــات حر٢٠١٣، اســـتمر خـــالل عـــام  “بونتالنـــد”ويف   - ١٦
فقــد شــن املتمــردون اهلجمــات بــشكل منــتظم، ومشــل ذلــك  . ٢٠١٢املــشهود يف أواخــر عــام 

ــايو يف      ــذ أول تفجــري انتحــاري يف مشــال غالك ــباط١١تنفي ــر/ ش ــدات  . فرباي وشــكلت التهدي
، واكتــشاف مواقــع للمتفجــرات، والتقــارير الــواردة عــن   “بونتالنــد”املتكــررة املوجهــة ضــد  
شــرات تــدل مجيعهــا علــى زيــادة قــدرات حركــة الــشباب ونواياهــا يف  حتركــات املتمــردين، مؤ
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ــة      ــق يف منطق ــثري للقل ــا امل ــى وجوده ــة، وعل ــاملودوغ”املنطق ــال  .  اجملــاورة“غ ــزال األعم وال ت
اإلجراميـــة، وبعـــضها مـــرتبط بأفعـــال عناصـــر حكوميـــة غـــري منـــضبطة ومبنازعـــات العـــشائر    

  .“غاملودوغ” و “بونتالند” والتوترات السياسية، تؤدي إىل اإلخالل باألمن يف
 فــورة يف األنــشطة املناهــضة حلركــة “صــوماليالند”، شــهدت ٢٠١٣ويف أوائــل عــام   - ١٧

الشباب وسط حتذيرات من اململكة املتحدة والواليات املتحدة من هتديد إرهايب قد يـستهدف              
ن ميثـل   وبدال من ذلك، ظل الرتاع على سول وسناج وكاي        . غربيني، بيد أنه مل يقع أي هجوم      

، وال يــــزال يــــؤدي بــــشكل دوري  “صــــوماليالند”العامــــل الرئيــــسي املزعــــزع الســــتقرار  
ــني   إىل ــسلحة بــ ــتباكات مــ ــوماليالند”اشــ ــة “صــ ــاتومو” ومنطقــ ــا يف  “خــ ــازع عليهــ  املتنــ

  .احلدودية املنطقة
. احلــوادث املتــصلة بالقرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال بــشكل ملحــوظ عــدد وتنــاقص   - ١٨

وال يــزال القراصــنة . ٢٠١٣ عــاميف  عــدة حمــاوالت الختطــاف الــسفن ولكــن مت اإلبــالغ عــن
  . حبارا٧١حيتجزون مخس سفن و 

    
   لتوطيد السالم اًاألمم املتحدة دعماليت تقوم هبا نشطة األ  -ثالثا   
  تقدمي الدعم للعملية السياسية واحلكم   -ألف   

لجهــود الــيت تبــذهلا واصــل مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال تقــدمي الــدعم ل    - ١٩
دائمني يف البلد، ولتعبئة املـوارد مـن اجملتمـع الـدويل مـن          الستقرار  االسالم و الالصومال إلحالل   

وخــالل الفتـرة املــشمولة بــالتقرير،  . طويلــة األجـل ال والتنميـة  نيالفــوريواإلغاثـة  أجـل اإلنعــاش  
، مـع التركيـز علـى        اتـصاالته مـع الـسلطات الـصومالية        أوغسطني ماهيغا، ،  واصل ممثلي اخلاص  

اجملاالت ذات األولوية اليت تشمل تقدمي الدعم لعملية الـتعمري الوطنيـة، وإنـشاء هياكـل احلكـم                 
احمللي وحتقيق االستقرار يف املناطق املستعادة حديثا، وتعزيز جهود التوعية الـسياسية واملـصاحلة              

األعمـال   وإجنـاز    الدسـتور  النظـام االحتـادي واسـتعراض        إقامـة الوطنية، واملضي قـدما يف عمليـة        
  .التحضريية لالنتخابات

فربايــر، أوفــدت إدارة الــشؤون الــسياسية وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  /يف شــباطو  - ٢٠
بعثــة مــشتركة إىل الــصومال معنيــة بتقيــيم الدســتور، الســتعراض املــساعدة الــيت قدمتــها األمــم   

ــد مــ      ــساعدة يف حتدي ــذا اجملــال وللم ــذي ســتقدمه يف   املتحــدة ســابقا يف ه ــدعم ال شاركتها وال
أبريــل ملــساعدة /وأوفــدت إدارة الــشؤون الــسياسية أيــضا خــبريا دســتوريا يف نيــسان . املــستقبل

  .رئيس الربملان يف إجراء االستعراض الدستوري
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ويف هذه األثناء، واصلت األمم املتحدة دعمها لتنفيذ خطـة الربملـان االسـتراتيجية عـن            - ٢١
وبـدأت عمليـة لـدعم بنـاء        . ات وتقدمي املـساعدة التقنيـة يف جمـاالت خمتلفـة          طريق إجراء التقييم  

افتتحت عملية أخـرى لوضـع اسـتراتيجية    وعالقات عمل جيدة بني الربملان والسلطة التنفيذية،      
ــانيني لكــي يقيمــوا    ــات عالتواصــل للربمل ــة  ق ــرهم االنتخابي ــة  . حــوار مــع دوائ ــدأت احلكوم وب

واختـذت أيـضا خطـوات    . قـدرات دعمـا لـسياسة الركـائز الـست       االحتادية وضـع آليـة لتنميـة ال       
لتوحيد كشوف مرتبات اخلدمة املدنية، وخططت لعملية مراجعة شاملة للخدمة املدنيـة بـدعم     

  .من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ومثلت االستراتيجية املشتركة بني املكتب السياسي وهيئة األمم املتحدة للمـرأة بـشأن      - ٢٢

رات اجلنسانية والوساطة مبادرة مبتكرة لتعزيز متثيـل املـرأة ومـشاركتها الفعالـة وشـغلها                االعتبا
 إىل  ٢٧يف الفتـرة مـن      ) “بونتالنـد ”(وعقدت حلقتا عمل يف مقديشو وغاروي       . مواقع قيادية 

  حلقــيت العمــلوشــارك يف. مــارس علــى التــوايل/ آذار١٨ و ١٧ينــاير ويف / كــانون الثــاين٢٩
 متثلن منظمات سالم اتفقن خالهلما على ضرورة وضع منهاج عمل وطـين              امرأة ٧٠أكثر من   

 ٢٧ويف  . من أجل حتسني مشاركة املرأة يف احليـاة الـسياسية، وال سـيما يف مؤسـسات احلكـم                 
 يف مقديـشو  اجتماعـاً    إدارة شؤون املرأة والـشؤون االجتماعيـة الـصومالية           عقدتمارس،  /آذار
بية يف بنــادير، وهــريان، وشــبيلي الــسفلى، وشــبيلي امــرأة مــن منظمــات شــع ٧٠ أكثــر مــن مــع

ــة الـــروابط والـــشراكات لـــدعم عناصـــر االنتعـــاش     الوســـطى، وذلـــك الســـتطالع ســـبل إقامـ
  . االقتصادي وبناء السالم وتقدمي اخلدمات يف سياسة الركائز الست

ي وطلبت وزارة اإلعالم والربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية من املكتب الـسياس            - ٢٣
جتهيز قاعة إعالمية آمنة هبدف مساعدة احلكومة يف جهودها الراميـة إىل التـصدي للمعلومـات                
ــة إىل         ــات املؤدي ــصاحلة والعملي ــق بامل ــا يتعل ــشطتها، وال ســيما يف م ــضللة عــن سياســاهتا وأن امل

وقــام املكتــب بتيــسري دورة تدريبيــة مــدهتا أربعــة أيــام يف   . ٢٠١٦االنتخابــات املقبلــة يف عــام  
  .أبريل تناولت التحقيقات الصحفية وسالمة الصحفيني/ننيسا

  
  ددة اهلدفاحملاجلزاءات   -باء   

 احلظـر املفـروض علـى       ،)٢٠١٣ (٢٠٩٣، يف قـراره     رفع جملس األمـن بـشكل جزئـي         - ٢٤
لـس  اجمل وقـدمت احلكومـة االحتاديـة إىل     . شـهرا  ١٢توريد األسلحة إىل الصومال وذلـك لفتـرة         

  . من القرار املذكور٣٩قريرها األول عمال بالفقرة  ت٢٠١٣أبريل / نيسان٢يف 
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  قطاع األمن   -جيم   
وخـالل مـؤمتر    . “أولوية األولويات ”اعترب الرئيس حممود إصالح القطاع األمين مبثابة          - ٢٥

مـايو، عرضـت احلكومـة االحتاديـة مـشروعها          / أيار ٧لندن الثاين بشأن الصومال الذي عقد يف        
ودعت إىل تقدمي الدعم العاجل للجيش الـوطين الـصومايل وخلطـط            إلطار خطة األمن الوطين،     

وبـدعم مـايل مـن صـندوق بنـاء الـسالم، أجـرى              . العمل االستراتيجية لقطـاع الـشرطة والعـدل       
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال ومكتــب األمــم       برن

. ل عمليــات مــسح يف أربــع منــاطق مــستعادةاملتحــدة لــدعم بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصوما 
ويهدف املشروع إىل مساعدة احلكومة يف تقييم البيئة األمنية، وسـيدعم وضـع بـرامج القطـاع                 

  .األمين
 ٢١لقـوات الوطنيـة الـصومالية يف        لويف الوقت نفـسه، بـدأ برنـامج التـدريب الـسنوي               - ٢٦

وأمتت آخـر   . باط وضباط الصف   من الض  ٨٠يناير، وتضمن دورات قيادة ألجل      /كانون الثاين 
دفعة من اجملندين املقبولني، اليت دربتها بعثة التدريب التابعة لالحتـاد األورويب يف أوغنـدا، دورة        

وأجـرت بعثـة التـدريب      .  من اجملندين اجلدد إىل الصومال     ٥٥٤وعاد  فرباير،  /تدريبها يف شباط  
 / أيـار ١٥ويف . ية متخصـصة  أبريـل لتطـوير قـدرات عـسكر       /تدريبا للمتخصصني بدأ يف نيسان    

. مايو، أقامت بعثة التدريب حضورا دائما يف مقديشو وافتتحت عمليات تدريبيـة شـاملة فيهـا               
 ؛ يتوقـع أن تـنظم مجيـع الـدورات التدريبيـة لتلـك البعثـة يف مقديـشو                  ٢٠١٣وحبلول هناية عـام     

ــة األوىل إىل        ــدربني للمرحلـ ــوجهني واملـ ــن املـ ــل مـ ــا الكامـ ــول قوامهـ ــع وصـ ــشو مويتوقـ قديـ
وتواصـل األمـم املتحـدة تقـدمي الـدعم          . ٢٠١٣يوليـه   /حبلـول هنايـة متـوز     ) موجها ومـدربا   ١٦(

لتنسيق جهود بناء القدرات، وذلك من خالل الفريق العسكري العامل املعين باجلوانـب الفنيـة               
  .وبالتنسيق مع احلكومة االحتادية

اطق احملـررة حـديثا، مبـا يف    وأنشأت قوات الشرطة الصومالية حضورا يف عـدد مـن املنـ         - ٢٧
ولكـن انعـدام اللوجـستيات الكافيـة        . وبايـدوا ) شبيلي السفلى (ذلك مركا وأفغويي ووانالوين     

ــشار     ــد مــن االنت ــام املزي ــان إىل    . طــرح حتــديا جــسيما أم ــة الياب ــها حكوم وبفــضل منحــة قدمت
عـدات والـدعم   الـصومالية، سـيتم تقـدمي امل     االنتقاليـة   الصندوق االسـتئماين للمؤسـسات األمنيـة        

وزارة، الــوضــعت قــد و. اللوجــسيت إىل وزارة الداخليــة واألمــن الــوطين، وإىل قــوات الــشرطة  
بــدعم مــن األمــم املتحــدة، خطــة عمــل اســتراتيجية مــدهتا أربــع ســنوات لبنــاء خدمــة للــشرطة   

 قـوات   ضـمن وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نظم املكتب السياسي تـدريبا للـسائقني            . املدنية
ــ ــدريب  الـ ــدم الـــدعم االستـــشاري لتـ ــرد يف ١ ٠٠٠شرطة، وقـ ــوة االنتـــشار الـــسريع ” فـ  “قـ

الــصومالية يف جمــال احلــد مــن كميــات األســلحة والــذخرية املتداولــة يف مقديــشو وإزالــة نقــاط   



S/2013/326  
 

13-34529 9 
 

 ضـباط   ٢٠٦وقامت بعثة االحتاد األفريقي يف الـصومال بتيـسري تـدريب            . التفتيش غري القانونية  
  .ة النظام العاميف جيبويت يف جمال إدار

وال يــزال التعامــل مــع املقــاتلني املنفــصلني عــن اجلماعــات املــسلحة ميثــل حتــديا هــائال      - ٢٨
ــانونيني     ــدا االفتقــار إىل إطــار وسياســة ق ــده تعقي ــة وشــركائها، ويزي ــدم . للحكومــة االحتادي وق

مــل  وأقــرت الربنــامج فرقــة الع،املكتــب الــسياسي الــدعم إىل احلكومــة يف وضــع برنــامج وطــين
دميــه إىل احلكومــة االحتاديــة يف املــشتركة بــني الــوزارات املعنيــة باملقــاتلني املنفــصلني وجــرى تق 

ويف . وينتظر الربنامج إقراره بشكل هنائي من جانب اجلهات احلكومية املعنيـة           . فرباير/شباط ٥
الوقت نفسه، قام املكتب الـسياسي، بالتعـاون مـع شـركاء آخـرين متعـددي األطـراف، مبـا يف                      
ذلك بعثة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال، ودائـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام،                     
ــادئ         ــدعم لوضــع املب ــدمي ال ــهجرة، بتق ــة لل ــة الدولي ــائي، واملنظم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم وبرن
التوجيهيــة التــشغيلية لتنفيــذ الربنــامج الــوطين، كمــا انتــدب موظفــا وطنيــا إىل وزارة الداخليــة    

  .واألمن الوطين
الـشرطة  أبريـل، قامـت أفرقـة    / نيسان٢٦يناير إىل / كانون الثاين١٦وخالل الفترة من      - ٢٩

إلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، بـالتعرف علـى         ا  اليت دربتها دائـرة    ،إبطال الذخائر املتفجرة  املعنية ب 
املنفجـرة أو   قطعة من الـذخائر غـري        ٢١٤ جهاز متفجر مرجتل وتأمينها، كما قامت جبمع         ٢٧

ومت نـشر فـريقني إضـافيني، أمتـا تدريبـهما يف مقديـشو يف كـانون                 . بالتخلص منـها يف مقديـشو     
ــاين ــصفة دائمــة  /الث ــدوا ب ــاير، يف باي ــام، يف إطــار     . ين ــة باأللغ ــرة اإلجــراءات املتعلق وقامــت دائ

مــشروعها لتعزيــز األمــن يف مينــاء مقديــشو، بتزويــد قــوات الــشرطة بالتــدريب األساســي علــى 
املالحــة البحريــة وأمــن املــوانئ لــتمكني ضــباطها مــن القيــام بالعمليــات األساســية للتخلــيص يف 

  .املوانئ يف املستقبل
وقام املكتب السياسي أيـضا، مـن خـالل عمليـة كمبـاال، مبـساعدة احلكومـة االحتاديـة                     - ٣٠

بحرية ومحايتـها،   واإلدارات اإلقليمية على صياغة استراتيجية حبرية تساعد على إدارة املناطق ال          
. وسـيحتاج تنفيـذها إىل دعـم بالتمويـل    . وعلى استعراض الثغرات اليت تعتري إطارهـا القـانوين    

وقام برنامج دعم الرهائن، الذي يديره املكتب السياسي ويسري شـؤونه مكتـب األمـم املتحـدة                 
  . رهينة وإعادهتم إىل أوطاهنم٤٩املعين باملخدرات واجلرمية، بتنسيق حترير 

  
  الدعم اللوجسيت املقدم لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال   -ل دا  

خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، حافظـت البعثـة علـى قوامهـا املـأذون بـه مـن األفـراد                         - ٣١
أبريـل  / نيـسان  ٢رِع يف   وبدعم من مكتـب األمـم املتحـدة، شُـ         .  فردا ١٧ ٧٣١النظاميني البالغ   

، ويتوقـع أن يكتمـل   ٢ت كيسمايو ودوبلي وتابدا يف القطـاع   يف نشر كتيبة سرياليونية يف بلدا     
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 جنـديا مـن     ٨٥٠ويتوقع أن تقوم كينيا يف الوقت نفسه بسحب         . يونيه/ذلك يف أوائل حزيران   
، يقـــوم املكتـــب، )٢٠١٣ (٢٠٩٣وعمـــال بـــالقرار . أفرادهـــا العـــسكريني يف نفـــس القطـــاع

وقـام  . ألفـراد العـسكريني هـذه يف املكـان        بالتعاون مع االحتاد األفريقي، بالتحقق من اسـتبدال ا        
ينــاير، وكتيبــتني /املكتــب أيــضا بــإجراء عمليــة تنــاوب لقــوة حماربــة أوغنديــة يف كــانون الثــاين   

 فـــردا إضـــافيا مـــن أفـــراد الـــشرطة يف مقديـــشو يف ٥٥أبريـــل، ونـــشر /بورونـــديتني يف نيـــسان
ريـل يف مـشاورات     أب/، شـرع املكتـب يف نيـسان       )٢٠١٣ (٢٠٩٣وعمال بـالقرار    . مارس/آذار

 شهرا جلميـع أفـراد البعثـة باتـساق مـع            ١٢مع االحتاد األفريقي والبعثة لوضع خطة حتقق مدهتا         
  .عمليات تفتيش املعدات

أبريـل، ممـا قلـل مـن        /وبدأ تسيري القوافل الربيـة للبعثـة بـني مقديـشو وبايـدوا يف نيـسان                 - ٣٢
. جـوا أو بـرا عـرب كينيـا وإثيوبيـا          تكاليف الدعم اللوجسيت الذي كـان يقـدم حـىت ذلـك احلـني               

وشرعت وحدات البعثة اهلندسية اليت درهبا املكتـب والـيت تـستخدم معـدات األمـم املتحـدة يف                   
إصــالح الطــريقني الــرابطني بــني مقديــشو وبايــدوا وبــني مقديــشو ومركــا معــا، فيمــا شــرعت   

 العمــل يف وحــدات البعثــة مــن الــشاحنات الثقيلــة الــيت أصــبحت مــؤخرا جــاهزة لالشــتغال يف  
  . املناطق احمليطة بالعاصمة

وعلى الرغم من التقدم الكبري احملـرز، مـا زالـت البعثـة حتمـل فـوق طاقتـها وتفتقـر إىل                        - ٣٣
أبريـل، نـشر املكتـب طـائرات        /ويف نيـسان  . عناصر الـتمكني البالغـة األمهيـة ومـضاعفات القـوة          

ــل        ــصابني ونق ــز إجــالء امل ــة إضــافية خاصــة باخلــدمات لتعزي ــدعم   عمودي ــدمي ال ــوظفني وتق امل
اللوجسيت، فيما مل يقم االحتاد األفريقي بعد بنشر الطائرات العموديـة علـى النحـو املتـوخى يف                  

  ). ٢٠١٢ (٢٠٣٦القرار 
  مـن وحـدات    وحدتنيل موظفا مدنيا تابعا للبعثة، و     ١٧وواصل املكتب تقدمي الدعم لـ        - ٣٤
 مــن فــرادى ضــباط ١٤٧ طا، و ضــاب١٤٠شكلة تتكــون كــل واحــدة منــهما مــن  املــشرطة الــ

ومت االنتهاء مـن بنـاء      .  من ضباط األركان العسكريني، باإلضافة إىل الوحدات       ٨٥الشرطة، و   
وجيري إنـشاء   .  من األفراد  ٨٥أبريل، ليستضيف ما يصل إىل      /مقر البعثة يف مقديشو يف نيسان     

األمـم املتحـدة   مراكز القطاعات يف بايـدوا وبيليـت ويـن وكيـسمايو مـن أجـل استـضافة أفـراد                 
ومت إنـشاء معـسكرات بـدء عمـل        . واالحتاد األفريقي املدنيني الـذين سـيتم نـشرهم يف املـستقبل           

  . صغرية يف بايدوا وكيسمايو، يف حني شيدت املباين األوىل وبنيت بئر يف بيليت وين
وواصــل املكتــب تقــدمي اجملموعــة الكاملــة مــن الــدعم اللوجــسيت ودعــم بنــاء القــدرات   - ٣٥
ــدعم        للبع ــة وفقــا للتكليــف الــصادر مــن جملــس األمــن، مبــا يف ذلــك تقــدمي قــدر كــبري مــن ال ث

 رحلة جوية لإلجالء الطيب والنقـل وإعـادة النـشر           ٧٤ املكتب   نفذو. والتدريب يف اجملال الطيب   
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 كـانون  ١٦ موظفـا مـن أفـراد البعثـة، وذلـك يف الفتـرة مـن             ١١٥ مشلـت    ،واإلعادة إىل الـوطن   
 مـن قـوات البعثـة       ٨٤٠وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، تلقـى           . مـايو /أيـار  ٨يناير إىل   /الثاين

الـدويل    والقـانون وأفراد شرطتها التدريب السابق لالنتشار، مبا يف ذلك يف جمال حقوق اإلنـسان    
، وكــذلك التــدريب علــى املهــارات التقنيــة يف جمــاالت اهلندســة، والطــريان، واســتخدام  اإلنــساين

، األمـر   موقد٢٠٠ مطابخ مقطورة تعمل بوقود الديزل و   ١٠ووفر املكتب   . املعدات، والصيانة 
  . ٣ و ٢ و ١عن استخدام الفحم يف القطاعات من التوقف  البعثة الذي مكن

وأجــرت البعثــة واملكتــب مــشاورات موســعة بــشأن تفعيــل قــوة احلراســة، مبــا يف ذلــك   - ٣٦
 قــوة احلراســة التابعــة للبعثــة  وســيجري تنــاول مفهــوم عمليــات . احتياجــات القــوة مــن الــدعم 

  .ونشرها خارج مقديشو يف التقرير املقبل لالحتاد األفريقي املقدم إىل جملس األمن
ويقوم املكتب أيضا مبواءمة دعمه للبعثة مع سياسة األمم املتحدة اخلاصة ببـذل العنايـة                - ٣٧

بريـل علـى جمموعـة مـن        أ/إذ اتفق املكتب والبعثة يف نيـسان      . الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان    
حاليــاً مــع البعثــة ويعمــل . اخلطــوات لتعمــيم اتبــاع هــذه الــسياسة وتعزيزهــا علــى حنــو اســتباقي

  .بدعم من املكتب ،مستشار يف جمال القانون الدويل اإلنساين
ــة حبــصر اخلــسائر يف صــفوف املــدنيني         - ٣٨ ــة معني ــة تابعــة للبعث ــشاء خلي ــق بإن ــا يتعل ويف م

ــها واالســتجابة   ــة ســيتطلب     وحتليل ــا يف مــشروع إطــار للخلي هلــا، ينظــر االحتــاد األفريقــي حالي
  .تنفيذه، بعد املوافقة عليه رمسيا، متويال من املاحنني

وواصل فريق الـدعم اإلعالمـي املـشترك بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة، الـذي               - ٣٩
ية، ويتمثل يف تقـدمي التقـارير       يديره املكتب، تقدمي الدعم للبعثة يف جمال االتصاالت االستراتيج        

اإلخباريــة، ورســم اخلريطــة اإلعالميــة الــصومالية، وتنظــيم حلقــات دراســية للتوعيــة مــن أجــل  
وبـدأت األعمـال    . البلدان املسامهة بقوات، وإجراء مشاورات بشأن قـانون اإلعـالم الـصومايل           
  . الصومالوسط و التحضريية إلنشاء مراكز لالتصاالت يف مجيع القطاعات األربعة يف جنوب

 ١ ٤٥٠مـايو، دمـرت البعثـة بأمـان         / أيـار  ٣يناير إىل   / كانون الثاين  ١٦ويف الفترة من      - ٤٠
.  جهـازا مـن األجهـزة املتفجـرة املرجتلـة يف مجيـع القطاعـات               ٥١ قطعة من الذخائر املتفجـرة و     

كـشف عـن    وقامت األمم املتحدة بتدريب فريقني معنيني بإبطال الـذخائر املتفجـرة وفـريقني لل             
ــتخدام الكـــالب مـــن أجـــل القطـــاعني    ــة يف  ٣  و٢املتفجـــرات باسـ ــة بورونديـ ــة أفرقـ ، وأربعـ

وأجنزت األعمال التحضريية السابقة للنشر يف سـرياليون يف         . ، وسبعة أفراد جيبوتيني   ١ القطاع
  .مارس/آذار
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  حقوق اإلنسان وسيادة القانون  - هاء  
. لـة حقـوق اإلنـسان تطـرح حتـديات شـديدة      خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظلت حا       - ٤١

إذ مت اإلبالغ بشكل متكرر عن وقوع ضحايا يف صفوف املدنيني وأعمـال قتـل خـارج نطـاق                   
وظلت احملاوالت الرامية إىل قمع حرية التعبري، من خـالل االحتجـاز            . القانون يف مناطق الرتاع   

ــق    ــثري القل ــل املــستهدفة للــصحفيني، ت ــات القت ــل، أمــرت  / نيــسان٣ ويف. التعــسفي وعملي أبري
وبالرغم مـن تعهـد    .  بإغالق ثالث حمطات إذاعة دون مربر قانوين واضح        “بونتالند”سلطات  

 ومخـسة   “بونتالنـد ” شخـصا يف     ١٣الصومال بوقف تطبيق عقوبة اإلعدام، أعدم علـى األقـل           
  . آخرون يف مقديشو

الــة واإلصــالحيات، فربايــر، اجتمــع الفريــق العامــل الفــين لــشؤون العد/ شــباط٢١ويف   - ٤٢
ــسياسي        ــم املتحــدة ال ــائي ومكتــب األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــشترك يف رئاســته برن ــذي ي ال

وعقـدت  . للصومال ملناقشة التنسيق احلكومي لقطاع العدل وأنشأ جلنة لتنسيق إصالح العدالة          
حلــايل، أبريــل مــؤمترا وطنيــا السـتعراض نظــام العدالــة ا / نيـسان ٥ إىل ١احلكومـة يف الفتــرة مــن  

ــدرات        ــات املؤســسية والق ــد الوالي ــشريعية ومؤســسية مــن أجــل حتدي وأوصــت بإصــالحات ت
وتــنص خطــة عمــل وطنيــة مــدهتا ســنتان انبثقــت عــن  . التــشغيلية ملؤســسات العدالــة األساســية

املؤمتر على تعزيز اإلطار املؤسسي ملؤسسات العدالة وبناء قـدراهتا ومواردهـا مـن أجـل حتـسني               
 يف “صــوماليالند”ويف الوقــت نفــسه، أنــشأت وزارة العــدل يف . ىل القــضاءإمكانيــة اللجــوء إ

، مارس منتدى للتنسيق يف جمال العدالة يتألف من ممثلني عن خمتلف املؤسـسات احلكوميـة        /آذار
  .يهدف إىل حتسني االتساق يف نظام العدالةو

ــع أحنــاء       - ٤٣ ــيت مت رصــدها يف مجي ــق االحتجــاز ال ــزال األوضــاع يف مراف ــد دون وال ت  البل
املعــايري الدوليــة الــدنيا، مبــا يف ذلــك يف هرجيــسة، وغــاروي، وبوساســو ويف ســجن مقديــشو    

مــارس و / آذار٥ و ٤ويف . املركــزي، حيــث أبِلــغ عــن تفــشي مــا اشــتبه يف أنــه وبــاء الكــولريا 
 قراصـنة مـدانني مـن سيـشيل إىل املرافـق املعـاد              ٨ قرصـانا و     ٢٥مايو، ُنقل على التوايل     /أيار ٦
  ). “بونتالند”(أهيلها من السجن يف بوساسو ت

قــوق الــة حمــارس، أجــرى اخلــبري املــستقل املعــين حب / آذار٢٢ إىل ١٧ويف الفتــرة مــن   - ٤٤
ــاري،   ،اإلنــسان يف الــصومال ــسلطات وضــع    مشــي الب ــاقش مــع ال ــة العاشــرة ون ــه القطري زيارت
  .رتباط بالربنامج السياسي للحكومةوثيقة االخريطة طريق تكون 
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  محاية الطفل    
ــع األول مــن    ٥٥٢مت التحقــق ممــا جمموعــه    - ٤٥ ــهاكا جــسيما يف حــق األطفــال يف الرب  انت
، وهو ما ميثل اخنفاضـا بـأكثر مـن النـصف يف عـدد احلـاالت املبلـغ عنـها يف نفـس                        ٢٠١٣ عام

االنتــهاكات املبلــغ عنــها علــى النحــو جــاءت و.  حالــة١ ٢٨٨، وهــو ٢٠١٢الفتــرة مــن عــام 
 ولـــدا ٤٣(طفـــال بالتـــشويه  ٦٣؛ وإصـــابة ) بنـــات١٠ ولـــدا و ٢٧( طفـــال ٣٧قتـــل : التـــايل

 كلــهن ( اعتــداء جنــسيا  ١٩ ؛ و) بنــات٥  ولــدا و٢١٤( طفــال  ٢١٩؛ وجتنيــد )بنتــا ٢٠ و
ــدا و١٨٧( أطفــال ٢٠٥؛ واختطــاف )بنــات ــا١٨  ول ؛ وســبع هجمــات علــى مــدارس؛  ) بنت

ويعـزى االجتـاه    . اإلنـسانية وهجوم على مستشفى واحد؛ وحالة واحدة ملنع وصـول املـساعدة            
حركــة الــشباب والقــوات  التنــازيل يف القتــل والتــشويه والتجنيــد إىل تراجــع القتــال املباشــر بــني

  .القلق احلكومية، بينما تظل معدالت االختطاف مرتفعة على حنو يثري
، ) يف املائـة   ٦٣(وبصفة عامة، ارتكبت حركة الشباب معظم االنتهاكات املبلـغ عنـها              - ٤٦

يف الفتـرة   اليت كانـت    باحلالة  شبيهة   وهي حالة  ،) يف املائة  ٢٧( الصومالية   ةقوات الوطني التليها  
 الــصومالية وامليليــشيات املتحالفــة معهــا ةقــوات الوطنيــال ارتكبــت إذ ،٢٠١٢نفــسها مــن عــام 

 معظـم أعمـال االختطـاف        ، فيمـا ارتكبـت حركـة الـشباب        ) يف املائـة   ٣٨(أعمال القتـل    معظم  
، واهلجمـات علــى  ) يف املائــة٤٢(، والعنـف اجلنـسي   ) يف املائــة٨٢(، والتجنيـد  )املائـة  يف ٦٣(

  ).  يف املائة٧١(املدارس 
وتعمل احلكومة االحتادية واألمم املتحدة على تنفيذ خطة العمل الرامية إىل إهناء جتنيـد          - ٤٧

ــالوتعمــل . األطفــال واســتخدامهم وقتلــهم وتــشويههم  ــا علــى   الــصوماليةةقــوات الوطني  حالي
وعــالوة علــى .  طفــال وتــسليمهم إىل اليونيــسيف مــن أجــل إعــادة إدمــاجهم ٤١اإلفــراج عــن 

ــة مــن أجــل اعتمــاد إجــراء       ــة والبعث ــدفاع ووزارة الداخلي ذلــك، جتــري حمادثــات مــع وزارة ال
  .تشغيلي موحد إلطالق سراح األطفال وتسليمهم

  
  العنف اجلنسي واجلنساين    

بصفة خاصة يف خميمات املشردين داخليا يف مقديـشو واملنـاطق       يظل العنف اجلنسي، و     - ٤٨
ويشمل اجلنـاة أعـضاء مـن مجاعـات مـسلحة منظمـة ويف بعـض        . احمليطة هبا، مصدر قلق شديد    

زعم أن  يُـ  ،امـرأة مـن دواعـي القلـق الـشديد أن          و.  الصومالية ةقوات الوطني الاألحيان أفرادا من    
 حوكمـا وصـدر   واحُتجـزا    ، أجرى مقابلة معها   اًيصحفو ،اغتصبتها الوطنيةقوات  العناصر من   

وأنـشئت فرقـة العمـل املعنيـة بـالعنف اجلنـسي الـيت أعلـن              . فربايـر / شباط ٥حكم يف حقهما يف     
ــسابقة يف كــانون األول     ــة ال ــة االنتقالي ــة االحتادي ــيس وزراء احلكوم ــها رئ ــسمرب /عن ، ٢٠١١دي

، نيـة بـالعنف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع          وخالل زيارة ممثليت اخلاصة املع    . ولكنها مل جتتمع أبدا   
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ــورا، ز ــرة مــن   ينــب حــواء بنغ ــسان٦ إىل ٢خــالل الفت ــدعم إىل   / ني ــدمي ال ــل، عرضــت تق أبري
ــصورة شــاملة    ــصدي للمــشكلة ب ــة للت ــار٧ويف . احلكوم ــصومال   / أي ــة ال ــايو، وقعــت حكوم م

تعزيــز واألمــم املتحــدة بيانــا مــشتركا بــشأن منــع العنــف اجلنــسي يهــدف، يف مجلــة أمــور، إىل  
ســيادة القــانون، وبنــاء قــدرات نظــام العدالــة مــن أجــل منــع اجلــرائم املتعلقــة بــالعنف اجلنــسي    
وحماكمة مرتكبيها، ومحاية الناجني والشهود والصحفيني الذين يعدون تقارير صحفية يف هـذا             

  .املوضوع، وضمان حصول الناجني على اخلدمات
  

  احلالة اإلنسانية   -واو   
 إذ اخنفــض عــدد النــاس ، اإلنــسانية يف التحــسن منــذ تقريــري األخــري اســتمرت احلالــة  - ٤٩

 يف املائة، وحتسنت معدالت سوء التغذيـة نتيجـة          ٥٠احملتاجني إىل املساعدة إلنقاذ احلياة بنسبة       
غـري أن االحتياجـات اإلنـسانية ال تـزال     . املساعدة املستمرة إىل جانب الظروف املناخية املواتية   

 مليون صومايل على املساعدة وفقـا ملـا ذكرتـه وحـدة حتليـل األمـن                 ٢,٧ كبرية جدا، إذ يعتمد   
  . ا منظمة األغذية والزراعةتديرمه اللتني الغذائي والتغذية وشبكة نظم اإلنذار املبكر باجملاعة

ومثة حاجة ماسة إىل التمويل لدعم الربامج ومتكـني أشـد الفئـات ضـعفا مـن احلـصول                     - ٥٠
ســتفادة مــن املرافــق الــصحية واملــأوى واخلــدمات الــصحية يف األشــهر علــى امليــاه النظيفــة، واال

 يف املائـة مـن مبلـغ        ١٥مايو، مل تكن اجلهات املاحنة قد قـدمت سـوى           /ففي أوائل أيار  . القادمة
وحثــت األطــراف الفاعلــة يف اجملــال اإلنــساين علــى . ٢٠١٣ بليــون دوالر املطلــوب لعــام ١,٣

يونيـه، عنـدما يزيـد      / تـدهور كـبري يف احلالـة يف حزيـران          تقدمي املـساعدة املـستمرة ملنـع حـدوث        
  .نزول األمطار من خطر املرض وتنخفض املخزونات الغذائية

ــود           - ٥١ ــل اجله ــن يعرق ــدام األم ــزال انع ــن حــدوث بعــض التحــسن، ال ي ــرغم م ــى ال وعل
إذ حال عدم اليقني السياسي ومـا يـرتبط بـذلك مـن عـدم اسـتقرار يف منـاطق جوبـا                 . اإلنسانية

وعلـى  . ن قيام العاملني يف اجملال اإلنساين بتوسيع نطاق تقدمي املعونة يف ضـواحي كيـسمايو              دو
الرغم من اخنفاض مستوى التعـرض ألنـشطة تقـدمي املعونـة واهلجمـات علـى العـاملني يف جمـال                     

  .، غري أنه ال يزال يثري القلق) حادثا٥٢ حادثا مقابل ٣٠(تقدمي املعونة منذ تقريري األخري 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدم برنامج األغذية العـاملي وشـركاؤه الـدعم ألكثـر                 - ٥٢

من مليون مستفيد من خالل مزيج من الـربامج املتعلقـة بالتغذيـة، واإلغاثـة، وأسـباب املعيـشة،                   
وركــزت املــساعدة الغذائيــة علــى تعزيــز قــدرة األســر املعيــشية  . وشــبكات األمــان االجتمــاعي

ليــة علــى التحمــل، مــع مواصــلة تقــدمي دعــم التغذيــة احملــدد األهــداف إىل أشــد   واجملتمعــات احمل
الـشركاء   وقـدم .  املشردون داخليا  األفرادالفئات ضعفا، مبن فيهم األطفال دون سن اخلامسة و        

 أشــهر ٦بــني   طفــال تتــراوح أعمــارهم مــا٥٢ ٤٢٢املعنيــون بالتغذيــة املــساعدة إىل أكثــر مــن 



S/2013/326  
 

13-34529 15 
 

سـيما يف   عـانون علـى حنـو شـديد وحـاد مـن سـوء التغذيـة، وال        يممـن  وأقل مـن مخـس سـنوات     
ويقوم الشركاء يف جمال الـصحة بتعزيـز اخلـدمات يف املنطقـة، وقـاموا للمـرة         . جنوب الصومال 

األوىل حبملة تلقيح ضد شلل األطفال يف مجيع مقاطعات املناطق العشر اليت أصبح مـؤخرا مـن                 
 طفـــل، ال يـــزال ٧٠٠ ٠٠٠كثـــر مـــن ح أوعلـــى الـــرغم مـــن تلقـــي. املمكـــن الوصـــول إليهـــا

  . طفل يف جنوب وسط الصومال يف حاجة إىل التلقيح٥٠٠ ٠٠٠
ورغـــم اخنفـــاض . تمر يف الــصومال وال يــزال املـــدنيون يتحملـــون وطــأة القتـــال املـــس    - ٥٣
ــسبة      عــدد ــشو بن ــة يف مقدي ــشفيات اإلحال ــوا عالجــا يف مست ــذين تلقَّ ــدنيني ال   املــصابني مــن امل
 املستـشفيات خـالل     تلـك ، فقـد ُعـوجل، يف       ٢٠١٢ارنة بنفس الفتـرة مـن عـام          يف املائة، مق   ٣٣

.  شـخص بـسبب إصـابات متـصلة باألسـلحة     ١ ٥٠٠الفترة املـشمولة بـالتقرير عـدد يـصل إىل           
 ٢ ٥٠٠مـن بينـهم   ، ٢٠١٣ يف الربـع األول مـن عـام    شخص ١٤ ٠٠٠داخلياً حنو رد  ُشوقد  

وقـّدمت وكـاالت    . نسحاب من حـودور   االعقب   يةمدين فّروا باجتاه احلدود اإلثيوبية الصومال     
، وتواصـل  املساعدة اإلنسانية مـساعدات إىل املـشردين واألسـر الـضعيفة يف اجملتمعـات املـضيفة               

وحسب مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني،          . رصد حالة أولئك املشردين وتلك األسر     
  . ٢٠١٣ الربع األول من عام صومايل احلدود متجهني إىل إثيوبيا يف ١٠ ٠٠٠َعَبر حوايل 

وتـشري  . املـشمولة هبـذا التقريـر     وتواصلت عـودة الالجـئني إىل الـصومال خـالل الفتـرة               - ٥٤
 شـخص طواعيـة     ١٦ ٠٠٠، عـاد    ٢٠١٣تقديرات مفوضية الالجـئني إىل أنـه منـذ مطلـع عـام              

يهم مهــاجرو ومبـن فــ ) كينيــا وإثيوبيـا والــيمن واململكــة العربيـة الــسعودية  (مـن البلــدان اجملـاورة   
وتواصل اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين دعم العـودة الطوعيـة للمـشردين يف إطـار               . الشتات

إلجراءات املتعلقة باأللغام بتكثيف برامج التوعية مبخـاطر األلغـام           ا وقامت دائرة . برامج مقرَّرة 
ات النامجــة ديــديف نقــاط العبــور الرئيــسية يف جنــوب الــصومال، إلذكــاء وعــي العائــدين بالته   

  .املتفجرات عن
وتواصــل إخــالء املبــاين العامــة واألراضــي اخلاصــة يف مقديــشو مــن املــشردين داخليــا،    - ٥٥

وُيعزى ذلك أساسا إىل زيادة الضغط علـى حيـازة األراضـي بـسبب القـادمني اجلـدد يف اآلونـة            
ي العاصـمة  وختطط احلكومـة للقيـام بعمليـة نقـل واسـعة النطـاق إىل مواقـع يف ضـواح             . األخرية

ويساعد جمتمع املساعدة اإلنـسانية احلكومـة علـى         . يقدر مبئات اآلالف من املشردين داخليا      ملا
. الوفاء بالتزامها بتحسني مستوى خدمات احلماية واألمن املُقدَّمـة جلماعـات املـشردين داخليـا             

 مـن  االحتـاد ’’ ، قّدمت مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني و   ٢٠١٢أغسطس  /ومنذ آب 
) غــري حكوميــة وهــو مركــز عمليــات يــضم األمــم املتحــدة ومنظمــات دوليــة  (‘‘ أجــل العــودة
وشـبيلي    إىل مواطنها األصـلية يف بـاي       كي تعود  أسرة من أسر املشردين      ٣ ٤٧٩املساعدة إىل   
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وأجــرت املفوضــية دراســات استقــصائية يف مجيــع أحنــاء الــصومال  . الــسفلى وشــبيلي الوســطى
مــن قــادة  ٢٠٠ وتوجــه حنــو ،شردين داخليــا بــشأن العــودة إىل ديــارهمللوقــوف علــى نوايــا املــ

املــشردين داخليــا مــن املــستوطنات الــيت أُجــري استقــصاء اآلراء فيهــا إىل منــاطق بــاي وشــبيلي  
الوسطى وشبيلي السفلى وبنادير للتحقق من الظروف السائدة يف مواطنهم األصـلية مـن أجـل                

  .نرية بشأن عودهتم احملتملة إىل هناكمساعدة أهاليهم على اختاذ قرارات مست
  

  اإلنعاش االجتماعي واالقتصادي والتنمية  -زاي   
وقـد أهنـت احلكومـة عمليـة        . ال يزال إصالح إدارة املالية العامـة يف مقدمـة األولويـات             - ٥٦

وشـكّل هـذا التقيـيم      .  للملكة املتحدة   التنمية الدولية  وزارةتقييم ذايت بدعمٍ من البنك الدويل و      
أبريـل مـن أجـل    /كيزة خلطة عمل من أجل اإلصالح أطلقها وزير املالية والتخطيط يف نيـسان    ر

حتسني إعداد امليزانية وعملية تنفيذها، وتعزيز االنضباط املايل، وتوطيد اإلدارة املاليـة واملـساءلة        
يــرادات، وشــدد علــى غيــاب مراقبــة تــدين اإلوســلّط التقيــيم الــذايت الــضوء علــى . بــشكل عــام

.  وعلـى ضـعف الـضوابط   ،كومة للموانئ الرئيسية وعلى نظام التعريفات اجلمركية املتجاوز       احل
املقــيم مــع مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال   األمــم املتحــدة منــسق  وتعــاون مكتــب

 ،واحلكومـة االحتاديــة ومنظمـة اجلمــارك العامليـة مــن أجـل تعزيــز نظـام اجلمــارك وإدارة املــوانئ     
  . يف منظمة اجلمارك العاملية١٧٩العضو رقم من أن تصبح  الصومالمكن  الذي
ــسيا        - ٥٧ ــزال تــشكل ســببا رئي ــة لتــسوية املنازعــات املتعلقــة باألراضــي الــيت ال ت ويف حماول

ــة بتنفيـــــذ    ــة والزراعـــ ــة األغذيـــ ــوم منظمـــ ــادرة أرض الـــــصومال’’للرتاعـــــات، تقـــ يف ‘‘ مبـــ
ــوماليالند’’ ــباط١٩ويف . ‘‘صـ ــة ع / شـ ــيم حلقـ ــر، مت تنظـ ــة  فربايـ ــسائل املتعلقـ ــشة املـ ــل ملناقـ مـ

واتفـق هـؤالء املمثلـون علـى        . حضرها ممثلـون عـن اإلدارة احملليـة       ‘‘ صوماليالند’’باألراضي يف   
والتحقـق مـن    ‘‘ سياسـة بـشأن األرض يف صـوماليالند       ’’األولويات الرئيسية ومـن بينـها بلـورة         

  . سندات امللكية السابقة
 وذلــك يف ،لتقــدير عــدد الــسكان يف الــصومالوواصــلت األمــم املتحــدة القيــام مبــسح   - ٥٨

ــاطق الــيت ميكــن الوصــول إليهــا يف جنــوب     ويهــدف املــسح إىل إعــداد  . وســط الــصومال واملن
تقديرات سكانية موثوقة حبسب املناطق واملقاطعات مـع تـصنيف الـسكان إىل حـضر وريفـيني                 

  . ١٩٧٥وقد أُجري آخر مسح سكاين واسع النطاق يف عام . ورَُّحل
منذ استالم احلكومة االحتادية مقاليد احلكم تزايـدت أنـشطة القطـاع اخلـاص بـسرعة         و  - ٥٩

ــة الــشباب والتــصدي للتحــديات النامجــة عــن القرصــنة والــرتاع     . يف مقديــشو ولتــشجيع عمال
.  هتيئـة بيئـة مواتيـة لالسـتثمار        يفوالبطالة، قدم برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي الـدعم للحكومـة            
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ق من أجل توفري خدمات التمويل البالغة الصغر حسب املعـايري اإلسـالمية           وأُعدت خارطة طري  
  . يف الصومال وأجريت أنشطة لتنمية القدرات يف هذا اجملال

ونظرا آلثار تغري املناخ يف الصومال، يـّسرت األمـم املتحـدة إعـداد خطـة عمـل وطنيـة            - ٦٠
رة املـستدامة للمـوارد الرئيـسية، وخاصـة      للتكّيف مع تغري املناخ، وتتمثل أبرز أولوياهتا يف اإلدا        

وعمال بقرار جملـس   . املياه واألراضي، وكذلك يف التخفيف من األخطار النامجة عن الكوارث         
 الربنـامج املـشترك بـني احلكومـة         ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ١٧، أُطلـق يف     )٢٠١٢ (٢٠٣٦األمن  

  . رزق بديلةواألمم املتحدة لإلنتاج املستدام للفحم النبايت ولتوفري موارد 
‘‘ باالتفــاق اجلديــد’’مــارس، أنــشأت احلكومــة االحتاديــة فرقــة عمــل معنيــة   /ويف آذار  - ٦١

وتـضم فرقـة العمـل    . للمساعدة علـى تنفيـذ نظـام جديـد لتقـدمي املعونـة مـع الـشركاء الـدوليني                 
بالنيابــة عــن (، وعــن االحتــاد األورويب ) أيــضاالبنــك الــدولباســم (ممــثلني عــن األمــم املتحــدة  

، وعــن اجلانــب الــصومايل مــن ديــواين الــرئيس ورئــيس الــوزراء ووزارة املاليــة  )جلهــات املاحنــةا
. مـايو / أيـار ١ أبريـل و / نيـسان ١٠وقد ُعِقد اجتماعان يف     . والتخطيط واجملتمع املدين والربملان   

يف ضعف الــوقــررت احلكومــة إجــراء تقيــيم ملــواطن الــضعف ســيحّدد األســباب الكامنــة وراء   
شـردون    وقـد أعطـى رئـيس الـوزراء        .يمكّن البلد من إجياد خمرج من هذا الوضـع        الصومال وس 

  . ٢٠١٣مايو /أيار ١٤يف مقديشو يف ‘‘ االتفاق اجلديد’’إشارة االنطالق الرمسية لعملية 
  

  التنسيق وتعبئة املوارد  -رابعا   
ميـة الدوليـة   شارك ممثلي اخلاص يف القمة السادسة واألربعني جمللس وزراء اهليئـة احلكو       - ٦٢

ينـاير يف إثيوبيـا، وحتـاور بانتظـام مـع كـل مـن               / كانون الثـاين   ٢٣املعنية بالتنمية اليت ُعقدت يف      
ــي      ــصومال واالحتــاد األفريق ــي يف ال ــة االحتــاد األفريق ــة وبعث ــد   . اهليئ ــة تأكي ــاد أعــضاء اهليئ وأع

اديــة والعــشرين اســتعدادهم لــدعم الــسالم واالســتقرار يف الــصومال أثنــاء القمــة االســتثنائية احل 
  . مايو/ أيار٣لرؤساء دول وحكومات اهليئة اليت ُعقدت يف 

 والــرئيس ،ديفيــد كــامريونامللكــة املتحــدة، مــايو، اشــترك رئــيس وزراء  / أيــار٧ويف   - ٦٣
الــذي جنــح يف حــشد الــدعم الــدويل  بــشأن الــصومال حممــود يف استــضافة مــؤمتر لنــدن الثــاين  

ومثـل األمـم   .  جمـاالت األمـن والعدالـة وإدارة املاليـة العامـة     للحكومة االحتادية، مبـا يف ذلـك يف      
وجدد املاحنون الدوليون التزامهم بتحقيـق االسـتقرار يف         . املتحدة وفد يقوده نائب األمني العام     

وتعهدت الواليات املتحدة بتقـدمي مبلـغ       .  مليون دوالر  ٣٠٠الصومال، إذ تعّهدوا بتقدمي مبلغ      
املتحــدة عــن ختــصيص مبلــغ قــدره     ، بينمــا أعلنــت اململكــة    مليــون دوالر٤٠إضــايف قــدره  

 مليــون دوالر ســيقدَّم علــى ١٥,٥مليــون دوالر لألنــشطة األمنيــة، يــشمل مبلغــا قــدره  ٥٤,٢
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 ماليـني   ٢,٣سنتني ملساعدة الصومال على نشر قواهتا املسلحة خارج مقديـشو، ومبلغـا قـدره               
وستـساعد هـذه املبـالغ املاليـة        . قرصـنة دوالر خيصص حلماية السواحل الصومالية مـن أعمـال ال         

وتعّهد االحتاد األورويب بـالتربع     . على زيادة عدد أفراد الشرطة وعلى تدريب القضاة واحملامني        
 مليــون دوالر لتعزيــز نظــام العدالــة وجهــاز الــشرطة يف البلــد، وتعهــدت اململكــة   ٥٧,٦مببلــغ 

ــدره      ــغ إضــايف ق ــالتربع مببل ــس ٢٢٥املتحــدة ب ــون دوالر مل ــى التــصدي    ملي ــصومال عل اعدة ال
  .ملوجات اجملاعة يف املستقبل

وتلقى الصندوق االستئماين لدعم املؤسسات األمنيـة االنتقاليـة الـصومالية تربعـا قـدره          - ٦٤
 دوالر مــن حكومــة الــدامنرك مــن أجــل حتديــد بيئــة القطــاع األمــين يف املنــاطق         ١٧٥ ٠٠٠

وتلقّى الصندوق االسـتئماين أيـضا      . الشباباملستَردَّة حديثا بعد أن كانت حتت سيطرة حركة         
 دوالر من الصندوق االستئماين املتعدد الـشركاء التـابع لربنـامج األمـم              ١٥٠ ٠٠٠تربعا قدره   

  . املتحدة اإلمنائي من أجل دعم إنفاذ القانون البحري يف الصومال
عــا قــدره وتلقــى الــصندوق االســتئماين لــدعم بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال ترب    - ٦٥
ماليــني دوالر مــن اململكــة املتحــدة لــدعم العمليــات واألنــشطة الــيت تقــوم هبــا البعثــة يف     ٦,٥

 ماليــني دوالر، ومعظمــه ٢,٦ويبلــغ الرصــيد اإلضــايف احلــر املتــاح لــدى الــصندوق . الــصومال
  .خمّصص ألنشطة التوعية

  
  إنشاء بعثة األمم املتحدة اجلديدة  -خامسا  

عــن عزمــه االستعاضــة عــن مكتــب  ) ٢٠١٣ (٢٠٩٣يف قــراره أعــرب جملــس األمــن    - ٦٦
 ٣األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال ببعثــة سياســية خاصــة موســعة جديــدة تنــشر حبلــول           

وهلذا الغرض، وبعد التشاور مع احلكومة االحتاديـة واالحتـاد األفريقـي،            . ٢٠١٣يونيه  /حزيران
ــ ــةُْتَدأوِف مــارس، / آذار٢٩إىل  ١٧ مــنيف الفتــرة  تقيــيم تقــين إىل الــصومال وإىل املنطقــة   بعث

ــدة يف الــصومال    ــة األمــم املتحــدة اجلدي ــائج الــيت  . قامــت ببلــورة مفهــوم لبعث وأَبلغــُت عــن النت
) S/2013/239(توّصــلت إليهــا بعثــة التقيــيم الــتقين يف رســاليت املوجَّهــة إىل رئــيس جملــس األمــن 

طــوات املتََّخــذة للتحــضري رد فيمــا يلــي مــستجدات اخليــو. ٢٠١٣أبريــل / نيــسان١٩املؤرخــة 
إلغالق مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال وإنـشاء بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة                  

  ).٢٠١٣ (٢١٠٢إىل الصومال عمال بقرار جملس األمن 
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  سحب مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال  -ألف   
بـأن مكتـب األمـم      اجمللـس   فيـه   الـذي أقـّر     ) ٢٠١٣ (٢٠٩٣عمال بقرار جملـس األمـن         - ٦٧

املتحــدة الــسياسي للــصومال قــد أجنــز واليتــه، شــرعت إدارة الــشؤون الــسياسية علــى الفــور،    
  .يونيه/ حزيران٣بالتشاور مع إدارة الدعم امليداين، يف عملية سحب املكتب وإغالقه حبلول 

 والـيت وافـق   ومتشيا مع التوصيات اليت قدَّمُتها عقب اختتام االسـتعراض االسـتراتيجي،            - ٦٨
عليها جملس األمـن، سـيمثل إنـشاء بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل الـصومال انطالقـة                

وستـستند البعثـة اجلديـدة إىل رؤيـة جديـدة تراعـي             . جديدة لعمـل األمـم املتحـدة يف الـصومال         
ــدة         ــشراكات اجلديـ ــاق الـ ــع نطـ ــوم، وتوّسـ ــه اليـ ــة فيـ ــرص املتاحـ ــصومال والفـ ــات الـ احتياجـ

  .ياجات من املوارد اجلديدةواالحت
 يف  مكتـــب األمـــم املتحـــدة الـــسياسي يف الـــصومالمـــوظفي ويف خطـــاب موّجـــه إىل  - ٦٩
، هّنأ جيفري فيلتمـان، وكيـل األمـني العـام للـشؤون الـسياسية، ممثلـي            ٢٠١٣مارس  /آذار ١٢

نتقــال اخلــاص املنتهيــة واليتــه، أوغــستني ماهيغــا، واملــوظفني علــى إســهامهم يف إمتــام عمليــة اال 
ومـن الواضـح أن هـذه التطـورات         . السياسي اليت أفضت أيـضا إىل تـشكيل احلكومـة االحتاديـة           

ــصومال    ــسياسي يف ال ــرا اســتراتيجيا يف الوضــع ال ــسلس مــن   . تعكــس تغيُّ ــال ال وإلتاحــة االنتق
مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال إىل بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل الـصومال،       

ر أن يتحمــل مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال مــسؤولية    تقــرَّ
تــصفية أصــول الــدعم الــيت ال حتتاجهــا البعثــة اجلديــدة، وأن تنتــهي مجيــع األنــشطة الفنيــة الــيت    

يونيـه، وأن يـتم بعـد ذلـك         / حزيـران  ٣يضطلع هبا مكتب األمم املتحدة السياسي للـصومال يف          
 املعتادة املتصلة بإهنـاء العقـود وفتـرات      املتحدة     األمم  فني حسب قواعد وأنظمة   إهناء عقود املوظ  
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل     . اإلشــعار بإهنائهــا وســيتم شــغل مجيــع الوظــائف يف بعث

الصومال باالعتماد علـى قـوائم املرشـحني لـشغل وظـائف يف األمـم املتحـدة، أو عنـد احلاجـة،                  
ينات جديدة استنادا إىل اختبارات تنافـسية ميكـن ملـوظفي مكتـب األمـم املتحـدة                 من خالل تعي  

وإذا تعـني شـغل وظـائف بالغـة األمهيـة      . السياسي للـصومال األكفـاء واملـؤهلني املـشاركة فيهـا       
مي املــساعدة إىل الــصومال حبلــول وإذا مل تكتمــل عمليــة التوظيــف يف بعثــة األمــم املتحــدة لتقــد 

، ستيــسِّر إدارة الــدعم امليــداين إيفــاد املــوظفني املتــاحني، يف إطــار       ٢٠١٣يونيــه /حزيــران ٣
البعثــات األخــرى، يف انتظــار اكتمــال عمليــة اختيــار املــوظفني    قــر أواملانتــدابات مؤقتــة، مــن  

 إدارة الـــدعم امليـــداين قـــدمتومـــن أجـــل تنفيـــذ هـــذه الـــسياسة، . للعمـــل يف البعثـــة اجلديـــدة
مت إيفــاد فريــق دعــم إىل نــريويب و ،في إىل املــوظفني املعنــينياستــشارات يف جمــال التطــوير الــوظي
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ــسان١٠ إىل ١ومقديــشو مــن   ــة االحتــاد     / ني ــدعم بعث أبريــل ملــساعدة مكتــب األمــم املتحــدة ل
  . جتهيز ملفات املوظفني املغادرين وملفات إعادة االنتدابيفاألفريقي يف الصومال 

  
  حدة لتقدمي املساعدة إىل الصومال لنشر بعثة األمم املتيةالتحضرياألعمال   -باء   

ــا ورد يف رســاليت املؤرخــة     - ٧٠ ــسان١٩كم ــددة     / ني ــين متع ــيم تق ــة تقي ــل، قامــت بعث أبري
وإثـر عـودة    . التخصصات بالتخطيط الفـين لبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل الـصومال                

لـدول األعـضاء وواصـلت      أفراد بعثة التقييم التقين، قّدمت إدارة الشؤون السياسية إحاطـة إىل ا           
ــل          ــاليب العم ــة وأس ــوظيفي وافتراضــات امليزاني ــالك ال ــسودة جــدول امل ــداد م ــى إع العمــل عل
ألغراض نشر بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املـساعدة إىل الـصومال، وذلـك بالتنـسيق مـع املراقـب                    

  .املايل واهليئات التشريعية
 املتحــدة، لالضــطالع مبهــام ويف وقــت الحــق، اختــرُت نيكــوالس كــاي، مــن اململكــة  - ٧١

يونيـه  / حزيـران  ٣وغـستني ماهيغـا، وذلـك اعتبـارا مـن           أل خلفا   ،لصوماللممثلي اخلاص اجلديد    
وسُيـــشرف الـــسيد كـــاي علـــى انطـــالق بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي املـــساعدة إىل  . ٢٠١٣

مـم   إىل األالـيت أوكلـها جملـس األمـن      الصومال، وسيضطلع بدور قيـادي يف حتمـل املـسؤوليات           
  ).٢٠١٣ (٢١٠٢ ه قراريفاملتحدة 

مــايو بإيفــاد فريــق متقــّدم صــغري إىل مقديــشو  / أيــار١٣ويف غــضون ذلــك، قمــُت يف   - ٧٢
وضّم هـذا الفريـق خـرباَء يف      . للتحضري إلنشاء بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل الصومال        

ت موظفو الـدعم الـذين أتـاحهم    الشؤون السياسية والتخطيط واملسائل الفنية، يقّدم هلم اخلدما    
مكتب األمم املتحدة لدعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال وإدارة شـؤون الـسالمة واألمـن،                

 وســيقّدم الفريــق .ويــضّم هــذا الفريــق أيــضا فريقــا مكلّفــا بــالتوظيف مــن إدارة الــدعم امليــداين 
د األفريقــي يف الــصومال، الــدعم املتقــدِّم، بالتــشاور الوثيــق مــع احلكومــة االحتاديــة وبعثــة االحتــا

االحتياطي للتحضري النطالق بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل الـصومال، مبـا يف ذلـك                     
عن طريق اإلشراف على تعيني املوظفني الذين يشغلون وظائف بالغة األمهية، وحتديث مفهـوم              

البعثــة، وبلــورة ، وإعــداد خطــة لنــشر )٢٠١٣ (٢١٠٢البعثــة علــى ضــوء قــرار جملــس األمــن  
  .الصومال لتزامات اجلديدة يفاالاستراتيجية اتصاالت بشأن 

    
  مالحظات  -سادسا   

 حكومة الصومال االحتادية، منذ تشكيلها قبل مثانية أشـهر، جهـدا يف سـعيها               دخرمل ت   - ٧٣
حنو إقامـة مؤسـسات للدولـة ذات مـصداقية وبـسط سـلطتها خـارج مقديـشو لتحقيـق رؤيتـها                      

فالبلد ماض يف الطريق الصحيح لتحقيق االسـتقرار،        . ة تقوم بأدوارها بكل جناح    لدولة صومالي 
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األمر الذي ميكن أن يهيئ الظروف الالزمة لكي يلمـس مجيـع الـصوماليني فوائـد الـسالم، هـم          
ومــع ذلــك، فــإن . الــذين طــال علــيهم الــزمن وهــم يتحملــون العــبء األكــرب لــصراع وحــشي  

 غري قليـل مـن اإلرادة احلـسنة، تواجـه مهمـة غـري عاديـة يف                  احلكومة االحتادية وإن كانت متلك    
سعيها إىل بناء مؤسسات للدولة قادرة على توفري األمن والعدالـة والفـرص االقتـصادية لـشعب              

 عمليـة   ذهوعلى احلكومة أيضاً أن تدخل يف حوار معقد حول مـستقبل الدولـة، وهـ              . الصومال
.  للجميـع بقـصد التوصـل إىل توافـق يف اآلراء           خالفية بطبيعتها وتتطلب جهودا مكثفة وشـاملة      

وأود مرة أخرى أن أكرر التأكيد على دعمي القوي للحوار الذي بدأ بـني احلكومـة االحتاديـة                
ــسلطات يف  ــع األطــراف      . ‘‘صــوماليالند’’وال ــع مجي ــى اســتعداد للعمــل م ــاألمم املتحــدة عل ف

  . األهداف املتوخاةلتحقيق 
مله من أجل هتيئة الظروف املواتية هلـذه اجلهـود، لـيس أقلـها              وهناك الكثري مما ينبغي ع      - ٧٤

فعلى الرغم مما تبذله احلكومة والقوى املتحالفة معهـا وبعثـة           . هتيئة بيئة آمنة يف مجيع أحناء البلد      
االحتاد األفريقي من جهود جديرة بالثناء، ال يزال وجود حركة الشباب يبث انعدام األمـن يف                 

وأمـا يف املنـاطق الــيت   .  ومؤسـسات الدولـة واجلهـات الفاعلـة الدوليـة     أوسـاط الـسكان املـدنيني   
ظهــر فيهــا فــراغ أمــين، فقــد متكــن املتمــردون مــن اســتعادة بعــض املنــاطق وأخــذوا يفرضــون     
عقوبات رهيبة على من يرفـضون تأييـد مذهبـهم الفكـري القـائم علـى العنـف أو يبـدو علـيهم                      

 أشعر بالفزع مما ُيرتكب من أعمـال عنـف شـنيعة            وإنين .هائلحكومة االحتادية وحلفا  تأييدهم ل 
ــصوماليني       ــدنيني ال ــاء يف أوســاط امل ــن األبري ــزال حتــصد أرواح كــثري م ــزام  . ال ت وســيكون الت

احلكومة بالتطوير املؤسسي، وال سيما من خالل إصـالح نظـام العدالـة، أمـرا أساسـيا لـضمان                   
  . وقدرهتا على محاية حقوق اإلنسانممارسة الدولة السيادة الفعلية والشرعية على الصومال،

راً بـالغ  مـ ويف هذا الصدد، يظل استمرار بعثة االحتاد األفريقي يف االضـطالع بـدورها أ     - ٧٥
 قـدرهتا التـشغيلية     ستنفدويساورين القلق من أن بعثة االحتاد األفريقي توشك على أن ت          . األمهية

رة على األرض وتوسـيع نطـاق املنـاطق         اليت تسمح هبا املوارد املتاحة، من حيث احلفاظ بالسيط        
فإنـه للحفـاظ علـى مـا حتقـق يف الـسنة املاضـية مـن زخـم بـاهر، ال بـد مـن                          . اخلاضعة لسيطرهتا 

موارد إضـافية، مبـا يف ذلـك عناصـر الـتمكني ومـضاعفات القـوة، فـضال عـن الوسـائل الالزمـة                
نظـر  ت أن األعـضاء    ميـع الـدول   جب هيـب ولـذلك أ  . إلعادة تشكيل قـوات بعثـة االحتـاد األفريقـي         

  . بعني إجيابية يف الطلبات اليت أعرب عنها االحتاد األفريقي يف هذا الصدد
ويف الوقـت نفــسه، أحــث الـدول األعــضاء علــى أن تبــذل قـصارى جهــدها مــن أجــل      - ٧٦

فرضه اجمللـس علـى الفحـم الـصومايل الـذي مـا زال مـصدرا رئيـسيا للـدخل                    الذي  إنفاذ احلظر   
ــة العمــل الــيت أنــشأها رئــيس الــصومال هبــدف    حلركــة الــشباب، وعلــى   ــدعم إىل فرق  تقــدمي ال

  . نتاج وتصدير الفحم الصومايلإلالتوصل إىل حل شامل 
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أن يـتمكن الـصومال     هـو   على املـدى الطويـل      الذي جيب السعي إىل حتقيقه      اهلدف  إن    - ٧٧
لـب متـويال    وهذا اهلدف يتط  . من تويل أموره األمنية من خالل مؤسسات أمنية مسؤولة وفعالة         

وإنين أرحب باخلطط االسـتراتيجية الـيت أعلنـت عنـها حكومـة             . جيدا وهنجاً استراتيجياً منسقاً   
تطـوير قـوات األمـن الـصومالية     هبـدف  مـايو   / أيـار  ٧الصومال االحتادية يف مؤمتر لندن الثاين يف        

قـوق اإلنـسان    وأشيد أيضا بالتزام احلكومـة بتعزيـز ح       . ونظم إدارة قطاعي العدل واملالية العامة     
يف الصومال، مبا يف ذلك عن طريق منع العنف اجلنسي، وأشجع احلكومة على اختاذ خطـوات                

وأشكر الـدول األعـضاء الـيت       . مجيع الصوماليني ا فيه مصلحة    ملموسة للوفاء هبذه االلتزامات مل    
 بتقدمي موارد جديدة ملـساعدة احلكومـة يف تنفيـذ هـذه اخلطـط، وأحـث                 أبدت تعهدات سخية  

بـدورها   األمـم املتحـدة      قيام أكرر عرض و. ى أن يتم ذلك بصورة منسقة ويف الوقت املناسب        عل
). ٢٠١٣ (٢١٠٢يف دعــم تنــسيق هــذه اجلهــود بالتــشاور مــع احلكومــة، وانــسجاماً مــع القــرار  

  . الصومالوستكون هذه مهمة بالغة األمهية لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل
 القــرار مبوجــبليــق اجلزئــي للحظــر املفــروض علــى توريــد األســلحة  التعخيــص وفيمــا   - ٧٨

فإنـه  ز مؤسـساهتا األمنيـة،      يتعزتقوم ب  احلكومة االحتادية لكي     هبدف مساعدة ) ٢٠١٣ (٢٠٩٣
 .من الضروري احترام القيود املتبقية والتزامات اإلبـالغ الـيت أقرهـا جملـس األمـن احترامـاً تامـاً                   

 علـى أن حتـدد بوضـوح التزاماهتـا بـشأن إخطـار جلنـة جملـس                  وأحث الـدول املـورِّدة واحلكومـة      
 ١٩٠٧و ) ١٩٩٢ (٧٥١األمــن عــن شــحنات األســلحة املوجهــة إىل البلــد، عمــال بــالقرارين 

وأي أسـئلة  . املتعلقني بالصومال وإريتريـا، وأن تكفـل الوفـاء التـام بتلـك االلتزامـات       ) ٢٠٠٩(
ينبغــي أن ) ٢٠١٣ (٢٠٩٣يف مرفــق القــرار عــن إجــراءات اإلعفــاء املتعلقــة باألصــناف املبينــة 

  . ُتوجه إىل اللجنة لكفالة التنفيذ الكامل لنظام اجلزاءات املتعلقة بالصومال من مجيع جوانبه
وأي تقدم ُيحرز على اجلبهة األمنية إال وهو مرتبط يف آخر املطـاف بتحقيـق املـصاحلة        - ٧٩

ــةالــسياسية وإقامــة عقــد اجتمــاعي جديــد بــني مجيــع الــصوما    وأود أن . ليني ودولتــهم االحتادي
أرحب بااللتزامـات الـيت أعـرب عنـها الـرئيس حـسن شـيخ يف خطابـه أمـام مـؤمتر لنـدن الثـاين                       
الذي شدد على ضـرورة حتقيـق املـصاحلة الوطنيـة يف مجيـع أحنـاء الـصومال، وعلـى العمـل مـن                        

مجيـــع وأحـــث . ٢٠١٦أجـــل وضـــع الـــصيغة النهائيـــة للدســـتور والتحـــضري النتخابـــات عـــام 
جياد طريق مشترك للتقـدم يف املـسائل املعلقـة، مبـا يف       إلالصوماليني على املشاركة يف حوار بناء       

 كانـت هنـاك علـى الـصعيد الـدويل العديـد            حـىت وإن  و. ذلك تلبية تطلعات اإلدارات اإلقليميـة     
طـاف  من النماذج الـيت ميكـن االسـتفادة منـها، فـإن هـذه املـسائل ال ميكـن تـسويتها يف هنايـة امل           

  .من خالل احلوار بني الصوماليني أنفسهم إال
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ويتوقــف مــستقبل الــصومال أيــضاً علــى إقامــة عالقــات ســلمية أساســها التعــاون مــع      - ٨٠
فقد بـذلت احلكومـة جهـودا جـديرة بالثنـاء إلعـادة بنـاء عالقـات قائمـة علـى                     . البلدان اجملاورة 

ــز األمــن اجلمــاع     ي ومعاجلــة املــسائل العالقــة  حــسن اجلــوار، األمــر الــذي سيــساعد علــى تعزي
وإنين أهيب باحلكومة وشـركائها اإلقليمـيني مواصـلة التعامـل البنـاء،             . وأسباب الصدام احملتملة  

وأرحـب يف  . إدراكاً بأن متكني الصومال من أسباب القوة واالستقرار أمر فيه مـصلحة اجلميـع    
يـة املعنيـة بالتنميـة لـدعم أولويـات      هذا الصدد باجلهود املستمرة اليت تبذهلا اهليئة احلكومية الدول    

 الذي أُعيَد تأكيده يف مؤمتر القمة االسـتثنائي احلـادي والعـشرين لرؤسـاء     واحلكومة، على النح 
وحيـدوين األمـل يف أن اجلهـود الـيت يبـذهلا قـادة الـصومال وكينيـا وإثيوبيـا           . الدول واحلكومات 

  . ستعطي نتائج إجيابية يف القريب العاجل
ن مــن املــتعني أن تتــوىل الــصومال زمــام األمــور يف املرحلــة الراهنــة مــن بنــاء   ولــئن كــا  - ٨١

السالم، فإن الصومال ستحتاج إىل التزام قوي مـن اجملتمـع الـدويل كـي تظـل سـائرة يف طريـق                      
، ال تـزال  ٢٠١١ورغـم مـا حتقـق مـن حتـسن كـبري يف جمـال األمـن الغـذائي منـذ عـام                   . النجاح

.  حيــوي يف الــصومال بــسبب هــشاشة مــا حتقــق مــن مكاســباملــساعدة اإلنــسانية تقــوم بــدور
عاجلة األسباب الكامنة وراء األزمـات      وموهناك أيضا حاجة إىل دعم بناء القدرة على التكيف          

وأرحـب  . املتكررة يف الصومال ومساعدة الناس على التعامل بشكل أكثر فعالية مع املـصاعب            
 يف ذلـك تلـك الـيت قطعـت يف مـؤمتر لنـدن               بالتعهدات الـيت قطعهـا املـاحنون علـى أنفـسهم، مبـا            

وأكـرر التأكيـد علـى أمهيـة أن         . الثاين، وأهيـب باملـاحنني الوفـاء بالتزامـاهتم يف الوقـت املناسـب             
وأرحـب باألعمـال التحـضريية      . تكون املساعدة منسقة ومتسقة ويف خدمة أولويات الـصومال        

 العمـل معـا لالسـتفادة إىل        اجلارية لعقد اتفـاق مـساعدة موحـد، وأشـجع الـشركاء كافـة علـى               
سـبتمرب  /أقصى حد من الفرصة اليت يتيحها مؤمتر املـاحنني الـذي سـُيعقد يف بروكـسل يف أيلـول                

وأود أن أشــجع بوجــه خــاص الــشركاء علــى العمــل معــا الســتكمال آليــات التمويــل . ٢٠١٣
  .املوحدة لتقدمي املساعدة إىل الصومال

وأود، . قبـل بـضعة أشـهر يعتربونـه مـستحيال         لقد حققت الصومال ما كـان الكـثريون           - ٨٢
واألمــم املتحــدة مقبلــة علــى التــزام جديــد يف الــصومال، أن أنــوه مبــا كــان للــدعم واملــساعدة     
املقدمني من مكتب األمـم املتحـدة الـسياسي يف الـصومال مـن إسـهام يف حتقيـق هـذا النجـاح،                       

سي حتـت قيـادة ممثلـي    وأن أعرب عن خـالص امتنـاين وتقـديري جلميـع مـوظفي املكتـب الـسيا            
 وهـم  تفـاين الشجاعة والـ عزميـة و حتلـوا بال فقـد  . اخلاص املنتهيـة مهامـه، الـسيد أوغـستني ماهيغـا         

يعملون يف كثري من األحيان يف ظل ظـروف بالغـة الـصعوبة دعمـا للـشعب الـصومايل يف فتـرة                      
 قد ساعد عملهم الدؤوب ومـا قـدموه مـن مـسامهات علـى إرسـاء أسـاس                 و. حرجة من تارخيه  
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متني اللتزام األمم املتحدة اجلديد يف الصومال بطرق ختدم قـضية الـسالم واملـصاحلة يف املنطقـة                  
  . على مدى السنوات القادمة

وأتطلع إىل وصول السيد نيكـوالس كـاي، املمثـل اخلـاص املعـني لبعثـة األمـم املتحـدة                      - ٨٣
. يونيـــه/ حزيـــران٣لتقـــدمي املـــساعدة إىل الـــصومال، والـــذي ســـيتوىل مهامـــه يف مقديـــشو يف  

وستسعى منظومة األمم املتحدة بأسرها إىل حتقيق رؤيتنا املشتركة لدعم الـسالم يف الـصومال،           
بالتعــاون مــع االحتــاد األفريقــي والــشركاء الــدوليني اآلخــرين، علــى النحــو املــبني يف تقريــري     

ديـدة، بعـض    وبينمـا ستـستغرق البعثـة، مثـل مجيـع البعثـات اجل            . ينـاير / كانون الثاين  ٣١املؤرخ  
صـلة دعمـه يف الوقـت       االوقت قبل أن تتمكن من العمل بكامل إمكاناهتا، أطلب إىل اجمللس مو           

وأخـريا، أود  . أبريـل / نيـسان ١٩ي نعمل فيه على إعمال املفهوم املـبني يف رسـاليت املؤرخـة       ذال
واح أن أشكر فريق األمـم املتحـدة القطـري وجمتمـع العمـل اإلنـساين الـذين يواصـلون إنقـاذ أر                     

وأعرب عن تقديري أيضا لالحتاد األفريقي والبلـدان املـسامهة بقـوات            . الناس يف ظروف قاسية   
وبأفراد شرطة يف بعثة االحتاد األفريقي، فضال عن البلدان املاحنة واملنظمات املتعـددة األطـراف               

 جهودنـا  وبتـضافر . واملنظمات غري احلكومية اليت تقدم يف الصومال دعماً حامساً ومنقذا للحياة     
واســـتمرارها، ســـنقيم عالقـــات شـــراكة، وسنواصـــل مـــساعدة حكومـــة الـــصومال والـــشعب  

  .البلد من اليأس والرتاع واإلحباطختليص الصومايل يف سعيهما إىل 



S/2013/326  
 

13-34529 25 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


