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 الصومال عن العام األمني تقرير  
  

 مقدمة - أوال 
ــ ا يقـــدم - ١ ــر هـ ــالةقرة عمـــا التقريـ ــرا  مـــن 22 بـ  (20١6) 2275 األمـــن جملـــس قـ

 هــ ين تنةيــ  عــن معلومــا  التقريــر ويقــدم .(20١6) 2297 اجمللــس قــرا  مــن 44 والةقــرة
ــة واليــة عــن ذلــ  يف مبــا القــرا ين   وعــن الصــومال  إىل املســاعدة لتقــدم املتحــدة األمــم بعث

ــا  الصــومال يف للــدعم املتحــدة األمــم مكتــ  واجهــ  عوائــ  أي ــ . تنةيــ  أثن  ويغطــ  واليت
 كــانو  ١ مــن املمتــدة الةتــرة خــال الصــومال يف اســتتد  الــي الرئيســية التطــو ا  التقريــر

 .20١6 أبريلنيسا / 30 إىل الثاين/يناير
  

 واألمنية السياسية للتطو ا  عام استعراض - ثانيًا 
 السياسية التطو ا  - ألف 

 بعمليـة  يتعلـ   فيمـا  سيما ال السياس   للنشاط تكثيةا بالتقرير املشمولة الةترة شهد  - 2
 أصـد   أمـدها   طـال  الي الربملانية اجلمود حالة مواجهة ويف .20١6 عام يف السياس  االنتقال
 االنتخابيـة  العمليـة  معـاي   علـ   في  صدق أيا /مايو 22 يف مرسوما حممود شيخ حسن الرئيس
ــ   الـــي ــ  أ  سـ ــا وافـ ــ  عليهـ ــادة مجيـ ــ  القـ ــل علـ ــن كـ ــتو  مـ ــادي املسـ ــ . االحتـ  واإلقليمـ
ــة االنتخابـــا  بتنةيـــ  املعـــي الةريـــ  أعلـــن آب/أغســـطس  7 ويف ــرة غـــ  االحتاديـ  يف امل اشـ

 يـتم  زمنيـا  جـدوال   20١6 لعـام  االنتخابيـة  العملية بتنةي  مكلةة ةخمصص هيئة وهو الصومال 
 أعضـا   انتخـاب  الصـومال   يف امل اشـرة  غـ   االحتاديـة  االنتخابـا   بتنةي  املعي الةري  مبقتضاه
 مـــن الةتــرة  خـــال النــواب  جملـــس أعضــا   وانتخـــاب أيلول/ســ تمرب  25 يف الشـــيو  جملــس 
ــوبر. تشــرين ١0 إىل أيلول/ســ تمرب 24 ــوبر تشــرين 30 وحــدد األول/أكت  موعــدا األول/أكت

 .الصومال  ئيس النتخاب
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 االحتـاديني  القـادة  مـن  يتـللف  الـ ي  الوطنية  القيادة منتد  أيد آب/أغسطس  9 ويف - 3
 للمؤسســا  حمــدود متديــد علــ  باإلمجــا  ووافــ  لانتخابــا   الــنمي اجلــدول واإلقليمــيني 
 أيلول/سـ تمرب   ١0 يف تنتـه   أ  مقـر ا  كـا   الـي   الـرئيس  واليـة  متديد ذل  يف مبا االحتادية 

ــا ــنمي للتــدول وفق ــا . ال ــ  نةســ   االجتمــا  ويف لانتخاب ــديا  بعــ  أدخل ــ  التع  عل
 وشــ يل  وهــ ا ‘‘صــومالياند’’بنــاد    بتمثيــل يتعلــ  فيمــا الشــيو  جمللــس املنمــ  التشــكيل
 الوسط .

 حنيرا /يونيـ    يف املؤقـ   االحتـادي  الدسـتو   عل  تعديا  االحتادي الربملا  وأدخل - 4
 انتخــاب حلــني احلـا   الربملــا  عمـل  فتــرة مـدد  كمــا  2020 عـام  حــى صـاحيت   مــدد حيـ  
   .20١6 لعام االنتخابية للعملية وفقا جديد برملا 
 منتظمــة اجتماعــا  الوطنيــة القيــادة منتــد  عقــد بــالتقرير  املشــمولة الةتــرة وخــال - 5

 اخلاصـة  القوم  األمن سياسة إقرا  ذل  يف مبا الرئيسية  القضايا من عدد بشل  قرا ا  واخت 
 جديـد  منـوذ   وإقـرا   مقديشـو   العاصـمة  وض  بشل  توصيا  لوض  جلنة وتعيني بالصومال 
 األمــم بعثــة مــن بتيســ  واإلقليميــو  االحتــاديو  املصــلحة أصــحاب وضــع  علــ  قــام للشــرطة
   الصومال. إىل املساعدة لتقدم املتحدة

 القائمــة االحتاديــة األعضــا  الــدول يف واملصــاحلة املؤسســا  بنــا  عمليــا  واســتمر  - 6
 ئــيس اإلدا ة املؤقتــة يف  أعلــن ما يهــا   عشــ ة مــ  املصــاحلة عمليــة إبــرام وعقــ  والناشــئة.
 بينـهم  مـن  عضـوا   34 مـن  مؤلـف  وز ا  جملـس  تشـكيل  ‘‘مـادو  ’’ إسـام  أمحـد  شيخجوبا 
   جوبا. يف اإلقليمية الوطنية اجلمعية الح  وق  يف عليها وافق  واحدة وزيرة

 التنامـــ   واجلماعـــة  الســـنة  أهـــل  تشـــكيل  جـــدد  غـــاملودو    يف املؤقتـــة  اإلدا ة ويف - 7
ــ  باملةاوضــا  ــة م ــة احلكوم ــ  لتيســ  االحتادي ــة تنةي ــة العملي ــ  يف االنتخابي ــي  طومسري  مت ال

 املةاوضـا   أ  بيـد  الناشئة. االحتادية العضو للدولة املق لة العاصمة ه  تكو  أ  عل  االتةاق
 املؤقتة. العاصمة كادادو  يف االنتخابية العملية جتر  أ  املتوق  ومن بعد  ت دأ مل
 بيمــال عشــ ي بــني التــوترا  تــنال ال الغربيــة  اجلنوبيــة للمنطقــة املؤقتــة اإلدا ة ويف - ٨

 االحتاديـة  احلكومـة  وتعمـل  الدولـة.  سـلطة  بسـ   تعـوق  السـةل   وشـ يل   مركا يف جدير وهرب
 حركــة قيــام يعوقهــا احملادثــا  احتمــاال  لكــن العشــ تني بــني املصــاحلة جهــود جتديــد علــ 

 متوز/يولي . ١١ يف مركا من أجنا  مبصاد ة مؤقتا الش اب
 االنتخابـا   قانو  استعراض ل ونتاند االنتقالية االنتخابية اللتنة بدأ  بونتاند  ويف - 9

 مسـتو   علـ   انتخابـا   وإجـرا   سياسـية  مجعيـا   تشكيل يتوخ  ال ي الدولة  مستو  عل 
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ــوفر وســو  .20١٨ عــام يف املقاطعــا  ــة ت ــة إلنشــا  األســا  العملي ــة اجلمعي ــة الوطني  لدول
 .20١9 عام يف الرئاسية واالنتخابا  بونتاند

ــتمر  - ١0 ــة واسـ ــكيل عمليـ ــة تشـ ــ ا  يف الدولـ ــ يل  هـ ــط   وشـ ــا الوسـ ــا  ومهـ  املنطقتـ
 العديـد  مـن  مقاومة تواج  استمر  ناشئة  احتادية عضوا دولة بعد تشكا مل اللتا  الوحيدتا 

 شـيو   من العديد ويشا ك .الكرب  احلواضل  عش ة وخباصة ه ا   يف املستقرة العشائر من
 علـ   االتةـاق  أجـل  مـن  ط الوس ش يل  من أبقال ق يلة من نظرائهم م  حمادثا  يف احلواضل 
 مـن  طلـ   علـ   وبنـا  الواليـة.   لتشـكيل  األسـا   ترسـ   أ  ميكـن  الي السلطة تقاسم ترتي ا 
 الق ائـل   بـني  بالتوسـ   )إيغـاد(  بالتنميـة  املعنيـة  الدوليـة  احلكوميـة  اهليئة تقوم االحتادية احلكومة
 ومــ  االنتخابيــة. العمليــة تنةيــ  ق ــل الواليــة لتشــكيل عمليــة إجنــاز علــ  عنمهــا عــن وأعربــ 
 بـني  مواجهـة  إىل تـؤدي  أ  وميكن الشمول إىل تةتقر عملية تقحم إيغاد أ  ال ع  ير  ذل  

   الق ائل.
 ويف حاهلـا.  علـ   ‘‘صـومالياند ’’سـلطا   و االحتاديـة  احلكومـة  بـني  احملادثا  وظل  - ١١

ــا  ــ  إطـ ــا  التحضـ ــة لانتخابـ ــية الربملانيـ ــر  والرئاسـ ــا املقـ ــا   يف إجراؤهـ   20١7 آذا /مـ
 والسـاحل   توجـدير   منـاط   يف النـاخ ني  أصـوا   لتستيل عمليا  ‘‘صومالياند’’ اختتم 
 واسـتتابة  سـول.  منطقـة  سـو   تت   مل حبي  وسانا   جيكس  وما ودي  وأودل وغابيل  

 انـدلع   عليها  املتناز  سانا  منطقة يف الناخ ني تستيل عملية بإجرا  ‘‘صومالياند’’ لقيام
 ممــا متوز/يوليـ    ١٨ بونتانــد يفو ‘‘صـومالياند ’’ مـن  لكــل التابعـة  القــوا  بـني  االشـت اكا  

 واختـاذ  التوترا  تصعيد وقف عل  الح  وق  يف اجلان ا  واتة  جنود. مخسة مقتل إىل أد 
 قواهتما. نشر إعادة مشل  اإلجرا ا  من عدد
 

 األمنية التطو ا  - با  
 ومـن  الصـومال  وجنـوب  وسـ   أحنا  مجي  يف ضرباهتا توجي  الش اب حركة واصل  - ١2

 مقديشـو   ويف االنتخابية. العملية إىل املةضية الةترة يف جهود من ب  تقوم ما تكثف أ  املتوق 
 حنيرا /يونيـــــ  25 و١ و أيا /مـــــايو  9 يف معقـــــدة هتمـــــا  مخـــــس اجلماعـــــة نةـــــ  

 ذلـ   يف مبـا  وحكوميـة   بلديـة  مواقـ   فيها استهدف  آب/أغسطس  25 و متوز/يولي   3١ و
 األقــل علــ  شخصــا 69 ولقـ   ليــدو. شــاط  علــ  ومطعـم  باملدينــة  وفنــدقا  للشــرطة  م ـا  

 أعضـا   مـن  واثنـا   املتحدة  باألمم الوطنيني املوظةني أحد منهم العمليا   هل ه نتيتة حتةهم
 ســيا تا  فتـر   متوز/يوليـ    26 ويف بنــاد . يف اإلقليميـة  احملكمـة  و ئــيس االحتـادي   الربملـا  
 مطـا   األفريقـ   االحتـاد  بعثـة  االحتـاد  بعثـة  حبمايـة  املشـمولة  املنطقـة  خا   باملتةترا  حمملتا 
 الـــوطنيني املـــوظةني أحـــد بينـــهم مـــن شخصـــا  ١3 وفـــاة يف تســـ   ممـــا الـــدو   مقديشـــو
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 جبـرو..  آخـرين  ١2 إصـابة  عـن  فضـا  اخلصوصـيني   األمن موظة  من ١١ و املتحدة باألمم
ــة الشــ اب حركــة فتــر  آب/أغســطس  30 ويف ــة مرك  ــاملتةترا  حممل ــدق يف ب ــاب  فن  ت

 الصـومال  فـيا  مـ    مـن  االقتـراب  مـن  املرك ـة  احلـرا   منـ   أ  بعـد  الصومالية الش اب لرابطة
 فـيهم  مبـن  آخرين  45 وإصابة شخصا 20 وفاة االنةتا  عن وجنم الرئاسة. قصر يضم ال ي
   الربملا . من أعضا  ومخسة احتاديني وز ا  3
 بعثــة مقــر مســتهدفة الصــومال جنــوب يف امل اشــرة غــ  بــالن ا  اهلتمــا  واســتمر  - ١3

ــاد ــ  االحت ــ  الصــومال  يف األفريق ــم ومكات ــا ا   املتحــدة  األم ــدافا واملط ــة. وأه  ويف مدني
 مطـا   يف األفريقـ   حتـاد الا بعثـة  حبمايـة  املشـمولة  املنطقـة  داخـل  ق يةتا  سقط  أيا /مايو  3

 أصـاب   أيا /مـايو   4 ويف املاديـة.  يف اهلياكـل  أضـرا   حـدو   يف تسـ    مما الدو   مقديشو
 مـ   املتعاقـدين  الطيـا ين  أحد إصابة يف تس   مما السةل   وجوبا كيسمايو مطا  هاو  ق يةة
 ممـا  الـدو   مقديشـو  مطـا   علـ   هـاو   قـ ائف  أطلقـ   حنيرا /يونيـة   4 ويف املتحـدة.  األمم
 حركــة وشــن  املتحــدة. لألمــم تابعــة بلصــول أضــرا  وإحلــاق واحــد جنــدي إصــابة إىل أد 

 آب/أغسـطس.  6 و متوز/يولي  2 يف باي  منطقة بايدوا  يف اهلاو  بق ائف هتما  الش اب
 األمــن حــرا  أحــد إصــابة إىل أد  مــا املتحــدة لألمــم تابعــة وكالــة جممــ  قــ يةتا  وأصــاب 
 قـ ائف  مخـس  سـقط   آب/أغسـطس   2١ ويف الـوطنيني.  املوظةني أحد مبزنل أضرا  وإحلاق
 مســتود  يف الـن ا   إضــرام إىل أد  ممـا  مقديشـو   يف النقــل وزا ة مكتـ   مــن بـالقرب  هـاو  
   ضحايا. أي وقو  عن ي لغ ومل للوقود.
 علـ   السـيطرة  أجـل  مـن  الصـومالية  والقـوا   الشـ اب  حركـة  قوا  بني قتال ونش  - ١4
 م كـا  يف مواقعهـا  الصـومالية  القـوا   أخلـ   متوز/يوليـ    ١١ ويف والقـر .  ال لدا  من عدد
 الشـ اب  حركـة  لقـوا   أتـا.  مـا  التقـا ير   بعـ   أفـاد   حسـ ما  مرت اتـ    عل  حصوهلا لعدم

 اسـتعادة  مـرتني  جوبـا  يف املؤقتة اإلدا ة وحاول  املدينة. يف أحنا  إىل الوصول إمكانية استعادة
 مــرة كــل يف ختســرها كانــ  لكنــها متوز/يوليــ   3١ و 22 يف الســةل   جوبــا يف شــاين  بــ 

 الصـومالية  والقـوا   األفريقـ   االحتـاد  بعثـة  أخل  متوز/يولي   24 ويف الش اب. حركة لصاحل
 حركـة  تولـ   الةـو   وعلـ   تكتيكيـة.  أسـ اب  إىل مشـ ة  باكول  إقليم يف ويي  جا ا  بلدة

 بـــني وقعـــ  اشـــت اكا  أعقـــاب يف آب/أغســـطس  2 ويف ال لـــدة. علـــ  الســـيطرة الشـــ اب
ــيلي ميليشــيا  ــر  ق  ــ  ســيطرهتا الشــ اب حركــة فرضــ   مرصــدي وأي ــن أجــنا  عل ــة م  قري
 غلغدود. إقليم يف كيمكاد 

 علــ  الشــ اب حركــة شــنت  هتومــا األفريقــ  االحتــاد ل عثــة التابعــة القــوا  وصــد  - ١5
ــة قاعــدة ــة تابع ــة هــ ا   هاجلــا   يف لل عث ــ . 9 يف  مبنطق ــاد  حنيرا /يوني ــا ير وأف ــل  التق  ب
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 منيـ   بينمـا  شخص  ١00 و 50 بني تراوح  الش اب حركة أفراد بني األ وا. يف اخلسائر
ــوا  ــة ق ــا ال عث ــل ال مب ــن يق ــيا 30 ع ــا ويف جرحيــا. 53 و قت ــ  الســةل   جوب ــوا  قام  الق

 مـــــايو أيا / 27 يف وبريـــــة  جويـــــة بعمليـــــا   اخلاصـــــة  الصـــــومالية والقـــــوا   األجن يـــــة
 العقـل  أنـ   يف يشـت    الشـ اب  حركـة  أعضـا   ك ـا   أحـد  مقتـل  عن أسةر  حنيرا /يوني  ١ و

 2٨ ويف .20١5 نيسـا /أبريل  يفيف كينيـا   جا يسـا  جامعـة  يف وقعـ   الي اجملن ة و ا  املدبر
 أهنـا  يف يشـت    مـا  علـ   النـا   هتوميـة  عموديـة  طائرا  أطلق  آب/أغسطس  ١ و متوز/يولي 
ــو  يف الشــ اب حلركــة قواعــد ــإقليم مودول ــدو  ب ــول جي ــا يف شــن    وغول  ويف الســةل . جوب
 حركــة خمــاب  أحــد أنــ  يف يشــت   مــا اخلاصــة الصــومالية القــوا  دامهــ  آب/أغســطس  ١١

 أعضـا   ك ـا   أحـد  بـل   بعـد  تتلكـد  مل تقـا ير  وو د  الوسـط .  جوبـا  يف ساكو  يف الش اب
 اهلتوم. يف قتل الش اب حركة
 مـن  اجلنوبيـة  والشمالية الوسط  املناط  أحنا  مجي  يف الرئيسية اإلمداد طرق تنال وال - ١6

 حـواد   يف الكـ    االخنةاض من الرغم وعل  الش اب. حركة من للهتما  عرضة الصومال
 األفريقـ   االحتـاد  بعثـة  قوا  أفراد تستهد  الي الكمائن ونص  الطرق جوان  عل  القنابل

 الـي  الطـرق  مبحـاذاة  الصـومالية  القـوا   مـن  قوافـل  تسـي   انتظـام ب جيـري  الصـومالية   والقوا 
ــرب  ــدوا  الســةل   شــ يل  يف أفتويــة  بــني ت ــد مــن والطريــ  بــاي  إقلــيم يف وباي  إىل واج

 إىل بلـدوين  ومـن  بـاكول   منطقة يف تييغلو إىل حد  ومن  حد  إىل برده كيل ومن   بدو ي
   ه ا . يف بولوبا ده

 التنظـيم  أ  والشام العراق يف اإلسامية الدولة لتنظيم املوالية اإلعام وسائ  وزعم  - ١7
ــ  ــا  ثــا  نة ــوا  ضــد هتم ــايو  5 يف أفغويــ  يف الصــومالية األمــن ق ــدوا أيا /م  يف وباي
   املناعم. ه ه صحة تتلكد مل أن  بيد متوز/يولي . 27 يف ومقديشو متوز/يولي   25
 املــندو  االنتحــا ي الــتةت  عــن مســؤوليتها الشــ اب حركــة أعلنــ  بونتانــد  ويف  - ١٨
 ومـا  قتـيا  27 عـن  وأسةر آب/أغسطس  2١ يف غالكاسيو يف ال لدية مكت  استهد  ال ي
 املتشـددين  مـن  مخسةألق  الشرطة الق   عل    ‘‘صومالياند’’ويف جريح. ١00 عل  ينيد

ــيهم املشــت   ــايو ١5 يف هرجيســة يف ف ــ   4 و أيا /م ــر  ومت حنيرا /يوني ــ  التع  أحــدهم عل
   الش اب. حلركة املتويف القائد غودا   أمحد أ  باعت ا ه
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 الدولة وبنا  السام بنا  جهود دعم - ثالثا 
 السياس  والدعم الدو  التنسي  - ألف 

 فرصـة  أيا /مـايو  ١9 يف الصـومال  إىل األمـن  جملـس  بعثـة  هبـا  قام  الي النيا ة هيل  - ١9
 فيمـا  سـيما  ال واإلقليمـيني   االحتـاديني  القـادة  مـ   اجمللـس  أعضـا   يتةاعـل  لكـ   التوقي  حسنة
 مـ   اجمللـس  أعضـا   اجتماعـا   وأتاحـ   االنتخابيـة.  العمليـة  بشل  التحض ية باألعمال يتعل 
 تقـدم  الصـومال  يف األفريقـ   االحتـاد  وبعثـة  الصـومال  يف للـدعم  املتحـدة  األمم مكت  من كل

 املـدين  اجملتمـ   ممثلـ   مـ   مشـا كتهم  أتاحـ   حـني  يف األساسـية   األمـن  مسـائل  بشل  التوجي 
ملشـا كة املـرأة    دعمًا املتحدة األمم ت  هلا الي اجلهود تعنين باملرأة املعنية واجلماعا  الصوما 

 ومتثيلها السياسيني.
ــ  وواصــل - 20 ــوده اخلــا  ممثل ــة جه ــن إىل الرامي ــني واالتســاق التنســي  تعني  الشــركا  ب

 اخلصـو    وجـ   عل  شر   وقد الصومال. يف الدولة وبنا  السلم بنا  لعمليي دعما الدوليني
قـد ة   تعنيـن  ه : عناصر  مخسة يشمل حنو عل  الصومال  يف األمن حتقي  إزا  شامل هنج يف
 احملليـة  اجملتمعـا   وإنعـا  وتعنيـن قـوا  األمـن الصـومالية       الصومال  يف األفريق  االحتاد بعثة

ــة  ســلطة نطــاق وتوســي  ــ  ومكافحــة الدول ــف  التطــر  ومن ــا العني ــ  يف مب ــن ذل  خــال م
ــدعم وضــما  السياســية  املشــا كة ــن املتســ  ال ــ  م ــدو  اجملتمــ  جان ــ  يف ال  اجملــاال . تل
 ســتة مــن يتــللف الغــرض هلــ ا منتــد  اخلــا  ممثلــ  أنشــل االحتاديــة  احلكومــة مــن وبتشــتي 
 واإلمــا ا  وتركيــا  األو و   االحتــاد  وهــم الصــومال أمــن يف  ئيســيني دولــيني مســتثمرين
 املتحــدة والواليــا  الشــمالية  وأيرلنــدا العظمــ  لربيطانيــا املتحــدة واململكــة املتحــدة  العربيــة

ــة ــ  22 يف عقــد اســتثنائ  اجتمــا  ويف املتحــدة. واألمــم  األمريكي ــد  نــ و   يف متوز/يولي أي
 للـهيكل  اجلمـاع   دعمهـم  لتقـدم  املطروحـة  اخليا ا  وحبثوا الشاملة االستراتيتية املستثمرو 

 الصومال. يف األمي
ــ   29 ويف - 2١ ــة أصــد   حنيرا /يوني ــة احلكوم ــة األوىل املســودة االحتادي ــها خلط  تنميت

 وفريـ   األفريقـ   االحتـاد  بعثـة  مـن  بـدعم  وضـع   الـي   20١9 إىل 20١7 من للةترة الوطنية
 األوىل هـ   الـي  اخلطـة   ومتثـل  اإلمنـائ .  املتحـدة  األمم جبرنام وخباصة القطري  املتحدة األمم
 اسـتراتيت   بنـهج  األخـ   إىل السـع   يف هامـة  خطوة  ١9٨2 عام من  الصومال يف نوعها من
 للتميــ   شــاملة عمليــة إطــا  يف اخلطــة صــياغة متــ  وقــد اإلمنائيــة. الصــومال احتياجــا  إزا 

 مـن  املنيـد  إحـراز  إىل احلاجـة  تـربز  وهـ   املـدين   واجملتمـ   اخلـا    والقطـا   احلكومة  ضم 
 ووضـ   الةقـر   مـن  للحـد  متماسـكة  خطـة  ووضـ   لل لد  السياس  بالربنامج يتعل  فيما التقدم
 اخلا . القطا  لتطوير أساسية ل نا 
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 الدوليـة  املاحنـة  واجلهـا   الدو   وال ن  املتحدة  واألمم االحتادية  احلكومة وأنشل  - 22
 إىل جن ـا  يشـكل   حبي  الدو  واجملتم  الصومال بني املت ادلة للمسا لة إطا  لوض  عمل فرقة

 واحلكومــة الصــومال. يف اجلديــد االتةــاق بعــد مــا ترتيــ  الوطنيــة  اإلمنائيــة اخلطــة مــ  جنــ 
 إطـا   لوضـ   عمل فرقة بإنشا  الدولية املاحنة واجلها  الدو  وال ن  املتحدة  األمم االحتادية 
ــة املســا لة ــني املت ادل ــ  الصــومال ب ــدو  واجملتم ــي ال ــ  إىل ستشــكل  ال ــة اخلطــة جان  اإلمنائي
 وضـ   االحتاديـة  احلكومـة  وتواصـل  الصـومال.  يف الترتيـ   اجلديـدة  اخلطـة  اتةـاق  بعد الوطنية 
 مـن  بـدعم  العنيـف  التطـر   ملكافحـة  برنـامج  وهـ   القوم  الطري  أو ‘‘دوسا  توبتا’’ م اد ة
 املاحنة. واجلها  )إيغاد( بالتنمية املعنية الدولية احلكومية اهليئة
 

 للتمي  الشاملة السياسا  - با  

 حاليـا  اجلهـود  ت  ل السياسية  التلخ ا  بس   النمي  اجلدول ضي  من الرغم عل  - 23
مــ  القيــام   20١6املتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة لعــام  واإلجــرا ا  السياســا  شــةافية لضــما 
ومـــن اجلـــدير  .2020 عـــام يف الشـــاملة االنتخابـــا  أســـس بإ ســـا  أمكـــن  حيثمـــاأيضـــا  

 يف مبـا  االنتخابيـة   للعمليـة  الرئيسـية  الطرائـ   علـ   اتة  قد الوطنية القيادة منتد  أ باملاحظة 
 االنتخابـا   بتنةيـ   املعـي  الةري  وه  بتنةي ها  املكلةة املخصصة اهليئا  أ  عل  النص ذل 

 ين غـ   ال الواليـا    مسـتو   عل  امل اشرة غ  االنتخابا  تنةي  وأفرقة امل اشرة  غ  االحتادية
 األمــم بعثــة وتقــدم ملناصــ . يترشــحو  الــ ين املرشــحني أو النشــطني السياســيني تتضــمن أ 

 االحتاديـة  االنتخابـا   بتنةيـ   املعـي  الةريـ   إىل الـدعم  اإلمنـائ   املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  املتحدة
 وهـو  هلـا   املوحـد  والتنةيـ   االنتخابيـة  العمليـة  إجـرا   مراق ـة  واليتـ   تشـمل ال ي  ة امل اشر غ 

 عواصـم  يف الواليـا   مسـتو   علـ   امل اشـرة  غـ   االنتخابـا   تنةيـ   أفرقة ب  تضطل  أ  املقر 
 االنتخابـا   بتنةيـ   املعـي  الةري  يف عضوا 22 أصل ومن والناشئة. القائمة االحتادية الواليا 
 مـن  كا  حنيرا /يوني   2٨ يف صاد  مرسوم مبوج  تعيينهم مت ال ين امل اشرة  غ  االحتادية
   نسا . س   بينهم

 وافـ   آب/أغسـطس   9 ويف التقـدم.  جمـاال   مـن  آخـر   ئيسـ   جمـال  هو املرأة ومتثيل - 24
 أصـل  مـن  ٨١ يكـو   أ  لضـما   العشـائر  لشيو  تعليما  إصدا  عل  الوطنية القيادة منتد 
 مـن  لكـل  مقعـدا  ١٨ يشـمل  مبـا  املـرأة   علـ   مقصـو ة  النـواب  جملـس  مقاعـد  من مقعدا 275
 تتـللف  أ  أيضـا  نتـد  امل وقـر   املت قية. األقليا  لعشائر مقاعد وتسعة األ ب  الرئيسية العشائر
ــا نســ ة ــل ال م ــن يق ــة يف 30 ع ــن املائ ــا  م ــة اهليئ ــن االنتخابي   ســوم تكــو  وأ  النســا   م

 اآل  املسـؤولية  وتقـ   الـ كو .  للمرشحني املقر ة الرسوم نصف اإلنا  للمرشحا  التستيل
 املـدين  اجملتمـ   جهـود  املتحـدة  األمـم  وتـدعم  األهدا . هب ه الوفا  لكةالة العشائر شيو  عل 
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. الـرئيس  عينـهم  الـ ين  احلسـنة  النوايا سةرا  جلنة جهود ذل  يف مبا الغاية  هل ه حتقيقا امل  ولة
 ولكنـ   اإلنـا   مـن  الشـيو   جمللس املرشحني من املائة يف 50 يكو  أ  إىل أيضا نتد امل ودعا
 اجمللس. ه ا يف للمرأة مقاعد أي ختصيص إىل بالةعل يدُ  مل

 العشـائر  خطـوط  امتـداد  علـ   النـواب  جملـس  مقاعـد  ختصـيص  املقـر   من أ  حني ويف - 25
ــتخدام ــيغة’’ )باســ ــام يف ‘‘(4.5 الصــ ــادة منتــــد  أكــــد فقــــد  20١6 عــ ــة القيــ  يف الوطنيــ

 ذلــ  بعــد ملــا واضــحة سياســية طريــ  خا طــة إىل احلاجــة علــ  أيضــا جمــددا آب/أغســطس 9
 مـن  لانتقـال  تـداب   املنتـد   وأ س  .2020 عام حبلول الشاملة االنتخابا  جتر  أ  لضما 
 يف املنتخـ ني  الربملـا   أعضا  أ  عل  باالتةاق األحناب املتعددة السياسة إىل العشائرية السياسة

 األول/أكتـوبر  تشـرين  20 أقصـاه  موعـد  يف احلن  انتمائهم عن يعلنوا أ  عليهم  20١6 عام
 مقعده. يةقد سو  ذل  يةعل ال الربملا  أعضا  من عضو وأي .20١٨

ــ  ويف - 26 ــعيا نةســ   الوق ــرا  إىل وس ــا اال إج ــاملة نتخاب ــام يف الش ــ   2020 ع  قام
 لتقـدم  املتحـدة  األمم بعثة من املقدم التقي الدعم خال من املستقلة  الوطنية االنتخابية اللتنة

 للمصـــطلحا  اإلطـــاق علـــ  قـــامو  ألول مشـــرو  أول بوضـــ  الصـــومال  إىل املســـاعدة
 تثقيـف  بـرامج  صـياغة  يف الرئيسـية  األداة مبثابـة  القامو  وسيكو  الصومالية. باللغة االنتخابية
ــاخ ني ــة الن ــة  والتربي ــا  املســتخدمة واملصــطلحا  الوطني ــانو  صــياغة أثن  ويف االنتخــا . الق

 اللتنـة  ألعضـا   املقا نـة  االنتخابيـة  الـنظم  بشـل   مشـتركا  تـد ي ا  ال عثـة  عقد  حنيرا /يوني  
 والشــؤو  االحتاديــة  والشــؤو  الداخليــة وزا ا  مــن ومســؤولني املســتقلة الوطنيــة االنتخابيــة
   اإلنسا . حبقوق والنهوض واملرأة الدستو ية 

 للمضـ   أساسـية  تعتـرب  الـي  الرئيسـية   املعلقـة  التشـريعا   بعـ   االحتادي الربملا  وأقر - 27
 األحــناب املتعــدد والنظــام السياســية األحــناب قــانو  ذلــ  يف مبــا الدميقراطيــة  بالعمليــة قــدما

 احملكمـــة إنشــا   وقـــانو  حنيرا /يونيــ   6 يف الصـــاد  اإلنســا   حقـــوق جلنــة  إنشـــا  وقــانو  
 حنيرا /يوني . ١١ يف الصاد  الدستو ية

 وتنةيـ ه  الدستو  ملراجعة املستقلة واللتنة االحتادي للربملا  التابعة الرقابة جلنة وقام  - 2٨
ــ  باســتعراض  بإدخــال توصــياهتا الربملــا  إىل وقــدم  املؤقــ  االحتــادي الدســتو  فصــول مجي
 فقــد التوصــيا   هــ ه الســتعراض الــازم الوقــ  الربملــا  لــد  يكــن مل حــني ويف تعــديا .
 والشـ اب  النسـا   ممثلـو  وقـام  املق ـل.  الربملا  فيها لينظر املقترحة التنقيحا  بإحالة قرا ااعتمد 
 املؤقــ  االحتــادي الدســتو  باســتعراض املتعلقــة أولويــاهتم بتحديــد الصــومال منــاط  مجيــ  مــن

 حصـلتا  واللـتني  مقديشـو   يف عقـدتا  اللـتني  العمل حلقي أثنا  الرقابة جلنة إىل توصياهتم ونقلوا
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 الربملــا  يتــوىل أ منتــد  القيــادة الوطنيــة  واقتــر. املتحــدة. األمــم مــن وتقــي مــا  دعــم علــ 
 الدستو ي. االستعراض عملية بشل  املت قية األعمال مجي  إكمال املق ل االحتادي

 وبرنــامج الصــومال إىل املســاعدة لتقــدم املتحــدة األمــم بعثــة شــرع  متوز/يوليــ   ويف - 29
ــم ــد و  بشــل  عمليــة يف اإلمنــائ  املتحــدة األم  عمليــة يف قــدما املضــ  وســ ل املســتةادة ال

 للعمليـة  مجاعيـا  تقييمـا  أجـر   الـي  والدوليـة  احملليـة  الةاعلة اجلها  مشل  الدستو   استعراض
 عمليـــــة لـــــدو ة املقدمـــــة والتوصـــــيا  والتحـــــديا   الثغـــــرا  حتديـــــد مـــــ  اآل   حـــــى

   املق لة. االستعراض
 

 األمنية واملؤسسا  القانو  سيادة - جيم 

 العمليـة  علـ   ينصـ   الصـومالية  للسـلطا   الرئيسـ   التركيـن  حمـو   أ  من الرغم عل  - 30
ــة  ــد االنتخابي ــدم إحــراز أيضــا جــر  فق ــانو  ســيادة لشــؤو  احتــادي إطــا  وضــ  يف تق  الق
 ُعقـد   الـوطي   األمـن  سياسـة  عل  منتد  القيادة الوطنية مبوافقة وعما األمنية. واملؤسسا 
 هــ ه وســتةيد وكيســمايو. وبايــدواه لعــ اذو اإلقليميــة العواصــم يف السياســة بشــل  مشــاو ا 
 هــيكا يشــمل حبيــ  الصــومال  يف الــوطي األمـن  هيكــل بشــل  املناقشــا  تعنيــن يف السياسـة 
 بتقـدم  الـدوليني   الشـركا   مـ   جنـ   إىل جن ـا  تحـدة  امل األمـم  بعثـة  وتقـوم  االحتاديـة.  لإلدا ة
   املمكنة. النماذ  بشل  الصوماليني املصلحة أصحاب إىل املشو ة

 تــنال ال  لعمــل الشــرطة اجلديــد للنمــوذ منتــد  القيــادة الوطنيــة  تلييــد أعقــاب ويف - 3١
 ومسـتو   االحتـادي  املسـتو   علـ   النمـوذ   تنةي  بشل  جا ية التقي املستو  عل  املناقشا 
 وشــدد لــ ل . وفقــا أيضــا الصــومالية الشــرطة لتطــوير هيغــا  خطــة تنقــيح وجيــري الواليــا .

 الـدعم  تعنيـن  أمهيـة  علـ   متوز/يوليـ   22 يفاملستثمرو  الدوليو  السـتة يف اجتمـاعهم املعقـود    
 2 م لـغ  تقـدم  ملشـرو   وثيقـة  علـ   االتةـاق  وجـر   الشـرطة.  لقطـا   التقنيـة  واملسـاعدة  املا 
 بـني  فيمـا  وذلـ   للشـرطة   الةتاك غ  الدعم مواد جمموعة من األول اجلن  لتنةي  دوال  مليو 
 أنشـئ   وقـد  املنةـ .  الشـري   وهـو  املشـا ي    خلـدما   املتحـدة  األمـم  ومكت  أملانيا حكومة
 الـدعم  وتنسـي   املعلومـا   ت ـادل  حتسـني  أجـل  مـن  مقديشـو  يف الشـرطة  مشا ي  لتنسي  خلية
 الصومالية. للشرطة الدو 

ــة وواصــل  - 32 ــم بعث ــدم املتحــدة األم ــني املناقشــا  دعــم الصــومال إىل املســاعدة لتق  ب
 يف واإلصـــاحيا  العدالـــة بنمـــوذ  يتعلـــ  فيمــا  واإلقليمـــيني االحتـــاديني املصـــلحة أصــحاب 
 مرحلـة  يف هـ   املناقشـا   وهـ ه  ومنس . مستدام منوذ  اعتماد هبد  املستق ل  يف الصومال
للعدالـة   مؤسسـا   إلقامـة  خطوا  االحتاد يف األعضا  الناشئة الواليا  اختاذ م  حى م كرة 
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 يتقاضـو   ال القضـاة  فـإ   ذلـ    إىل وباإلضافة تعقيدا . إىل يؤدي قد ال ي األمرخاصة هبا  
 مؤسسـا   تعنيـن  إىل الراميـة  اجلهـود  يقـوض  الـ ي  األمـر  املينانية  كةاية عدم بس   أجو هم
 حلــل التقليديــة العدالــة آليــا  أجــل مــن وطنيــة سياســة وضــ  املتحــدة األمــم وتــدعم العدالــة.

ــة  احملــاكم وكــ ل  املنازعــا   ــا  املتنقل ــ  باعت  ــة خــدما  نطــاق لتوســي  وســيلة ذل  العدال
 الناشئة. االحتادية األعضا  الواليا  يف التكلةة امليسو ة

 الةتـرة  يف بطيئـا  تقـدما  الصوما  طيالو اجليش يف اإلقليمية املليشيا  دمج حق  وقد - 33
 بشـل   وبونتانـد  االحتاديـة  احلكومـة  بني األساسية الطرائ  عل  االتةاق ومت بالتقرير. املشمولة
 مكتـ   جانـ   مـن  الةتـاك  غـ   الـدعم  مـواد  توف  يتيح مما بونتاند قوا  من 3 000 إدما 
 املسـائل  مـن  العديـد  أ  بيـد  .(20١5) 2232 بـالقرا   عما املشا ي   خلدما  املتحدة األمم

 يـتعني  زال ومـا  والـتحكم   بالقيـادة  يتعل  فيما سيما ال تناوهلا  يتعني زال ما والتقنية السياسية
ــة  جوبـــا إدا ة ويف للـــدعم. املقـــدم التمويـــل حتديـــد ــوا  أفـــراد مـــن ١ 350 كـــا  املؤقتـ  قـ

 أمتـوا  قـد  السـةل    وجوبـا  دوبلـ   يف املليشـيا   عناصـر  مـن  460 و كيسـمايو   يف امليليشيا 
 الــدعم عناصــر جمموعــة علــ  وحيصــلو  اإلنســا  حقــوق جمــال يف الــازم التــد ي  اآل  حــى
ــدم ــن املق ــم م ــد املتحــدة. األم ــة املســائل أ  بي ــة املعلق ــادة احمليط ــتحكم بالقي ــا  وال  إىل واالفتق

 الصوما . الوطي اجليش من جن ا باعت ا ها عملياهتا فعالية تعوق تنال ال واملعدا  األسلحة

 كـ  ا.  شـاغا  يشـكل  األمـن  ألفـراد  منتظمة بصو ة املرت ا  دف  يف التلخ  ينال وال - 34
 للتــيش بالنســ ة شــهرا ١3 و 6 بــني تتــراو. لةتــرة تتــلخر املرت ــا  فــإ  للتقــديرا   ووفقــا
 أهنـا  االحتاديـة  احلكومـة  وتـدع   للشـرطة.  بالنسـ ة  شهرا ١5 إىل تصل ولةترة الصوما  الوطي

 شـواهد  سـو   هنـاك  ليسـ   أنـ   بيـد  املتـلخرا    يف الةتوا  سد يف ك  ا تقدما أحرز  قد
   النعم. ه ا تدعم حمدودة جتري ية

 مـن  ممولـة   واتـ   مسـتا  جنـديا  ١0 536 تلقـ   بـالتقرير   املشـمولة  الةتـرة  وخال - 35
 الــدعم خــال ومــن دوال . مليــو  2.4 جمموعهــا ي لــغ املتحــدة  واململكــة املتحــدة الواليــا 

 أفـراد  مـن  6 500 لنحـو  املسـتحقة  املرت ـا   دفـ   جـر   واليابـا    األو و  االحتـاد  من املقدم
 .20١5 الثــاين/نوفمرب تشــرين إىل الثاين/ينــاير كــانو  مــن الةتــرة يغطــ  مبــا االحتاديــة الشــرطة
 الواليــا  بنيــا ة املــدفوعا  أفرقــة قيــام مــ  اآلخــرين األفــراد مجيــ  مــدفوعا  ســداد وســيتم
 أفــراد مــن 6 500  واتــ  تغطيــة أيضــا األو و  االحتــاد ويعتــنم الناشــئة. االحتاديــة األعضــا 
 بايـدوا  يف  واتـ   املتحـدة  اململكـة  وتقـدم  .20١6 عـام  من أشهر تسعة ملدة االحتادية الشرطة

 إلـيهم   الرواتـ   تقـدم  املتوخ  من ١ 200 أصل من الشرطة  أفراد من 592 إىل وكيسمايو
 الصـومال.  يف األفريقـ   االحتـاد  بعثـة  شرطة أجرهتا أشهر ثاثة ملدة تد ي ية دو ة أكملوا ال ين
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 يف الشـرطة  أفـراد  مـن  600 لــ  املقـر   املرت ـا   ودعـم  التـد ي   الدعم تقدم اآل  حى ي دأ ومل
 بيانــا  تتــوفر ال أنــ  غـ    واتــ   بــدف  أيضـا  املتحــدة العربيــة اإلمـا ا   وتقــوم ويــن. بيليـ  
 األمن. إزا  شامل هنج إطا  يف الدو  التنسي  تعنين إىل احلاجة يعنز مما ذل   بشل 

 مـن  مقـدم  متويـل  خـال  مـن  باأللغـام   املتعلقـة  لإلجرا ا  املتحدة األمم دائرة وقام  - 36
 باالمتثـال  يتعلـ   فيمـا  االحتاديـة  احلكومـة  إىل والـدعم  التقنيـة  املسـاعدة  بتقـدم  املتحدة  اململكة

 باأللغـام  املتعلقـة  اإلجـرا ا   دائـرة  وقامـ   األسـلحة.  علـ   املةروض احلظر مبوج  اللتناماهتا
 قـــدما بالـــدف  الـــداخل  األمـــن ووزيـــر املتةتـــرا  إلدا ة الصـــومالية الســـلطة مـــ  بالتنســـي 
 .الوزا ة يف املتةترا  إلدا ة الصومالية للسلطة لرمس ا االندما  بشل  باملناقشا 

 املشـرو   إىل الـدعم  تقـدم  الصـومال  إىل املساعدة لتقدم املتحدة األمم بعثة وواصل  - 37
 تقييمــا  وضــ  جــر  وقــد بايــدوا. يف اخلطــو ة الشــديدي الســتنا  تلهيــل إلعــادة التتــري 
 احلـاال .  لةـراد   املصـممة  الـربامج  تنةيـ   توجي  أجل من للمخاطر  وتقييما  وبيئية  فردية
 مـن  مرشـحا  30 ختـر   بايـدوا   يف اخلطو ة املنخةض  املسرحني للمقاتلني االنتقال مركن ويف

 األعمـال   مهـا ا   علـ   والتـد ي   املهي بالتد ي  وتنويدهم اللغة  يف تد ي هم بعد ال كو 
 مرفـ   تشـييد  بـدأ  أملانيـا   مـن  املقـدم  التمويـل  خـال  ومـن  اجملتمـ .  يف إدمـاجهم  إعـادة  وجيري

 أ  ويتوقـ   كيسـمايو   يف اخلطـو ة  منخةضـ   السـابقني  للمقاتلني الصومال يف الراب  اإلصا.
   األول/أكتوبر. تشرين حبلول تشغيل  ي دأ
 

 االقتصادية األسس - دال 

ــديرا  تشــ  - 3٨ ــ  تق ــرد نصــي  أ  إىل الــدو  ال ن ــاتج مــن الة  يف اإلمجــا  احمللــ  الن
 االقتصـاد  ويعتمـد  لـ .  الرئيسـ   احملـرك  هـو  االسـتهاك  يظـل  فيمـا  دوال ا  450 هـو  الصومال
 عتــن إىل يــؤد  ممــاوخباصــة األغ يــة ومـواد ال نــا  والوقــود    الــوا دا   علــ  شــديدا اعتمـادا 
 ومعظمهـا  الصـاد ا   قيمـة   وبلغ  الدولية. واملعونة التحويا  من أساسًا ميول ك   جتا ي
 ثـا   تضـاعة   وقـد  اإلمجـا    احمللـ   الناتج من املائة يف ١4 العربية  اخلليج بلدا  إىل موج 
 .20١5 عـام  يف دوال  مليـو   ٨59 بلغـ   حيـ   املاضـية   الس  السنوا  مد  عل  مرا 

 للعمــا  الرئيسـ   املصــد  وهـ   الصـاد ا    مــن املائـة  يف ٨0 حنـو  احليوانيــة الثـروة  وتشـكل 
 األجن ية.

بـدعم   20١6لد اسـة استقصـائية أجريـ  يف الصـومال يف عـام       األولية النتائج وتش  - 39
 املائــة يف 69 حنــو أ  إىل‘‘Somalia High Frequency Survey’’مــن ال نــ  الــدو  حتــ  عنــوا  

 حيــ  مــن اليــوم يف دوال  ١.90 مــن )أقــل الةقــر خــ  حتــ  يعيشــو  الصــومال ســكا  مــن
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 داخليـا   املشـردين  خميما  يف وضوحا أكثر الةقر ويت د  (.20١١ لعام الشرائية القوة تعادل
 احلضـرية   واملنـاط   املائـة   يف 75 بنسـ ة  الريةية  املناط  تليها املائة  يف ٨٨ بنس ة يقد  حي 
  السـكا   ونـنو. انعدام النشاط االقتصـادي    بس   املنمن الةقر ويتةاقم املائة. يف 67 بنس ة

ــامبــا يعــن   واســ   نطــاق علــ  الغــ ائ  األمــن وانعــدام  وظــرو  املتكــر  اجلةــا  إىل جنئي
 األخر .املناوئة  الطقس

ــر - 40 ــن وأكث ــوة نصــف م ــة الق ــراو. )ممــن الصــومال يف العامل ــا أعمــا هم تت ــني م  ١5 ب
 داخليـا.  املشردين مستوطنا  يف ه  ال طالة مستويا  وأعل  عمل  عن ي حثو  سنة( 64 و

 وغال يـة  املعيشـية.  األسـرة  نطـاق  داخـل  ويعملـن  العاملـة  القـوة  خـا    النسـا   تكـو   ما وغال ا
 سـن  دو  هـم  الصـوماليني  مـن  املائـة  يف 75 إ  حيـ   الشـ اب   مـن  هم الصومال يف السكا 

 أفضـل  هـم  عامـا   24 و ١5 بـني  أعمـا هم  تتـراو.  الـ ين  الصـوماليو    والشـ اب  عاما. 29
 العمل. عن عاطلني األحيا  أغل  يف يكونو  ولكنهم تعليما 

 الصـندوق  خـربا   عليـ   يشر  برنامج عل  الدو  النقد صندوق واف  أيا /مايو  ويف - 4١
 مـن  القـد ا   وبنـا   الكل   االقتصاد استقرا  إ سا  إعادة حنو موج  وهو الصومال  أجل من

 إىل وأشــ  احلوكمــة. وحتســني املؤسســا   بنــا  وإعــادة الكلــ   االقتصــاد إدا ة تعنيــن أجــل
 يف  ئيسـية  أهـدافا  باعت ا هـا  ذلـ    لتحقيـ   املطلوبـة  واإلصـاحا   الكلـ    االقتصاد استقرا 
 املق لة. الوطنية اإلمنائية اخلطة
 

 اإليرادا  واخلدما  -  ها 
 سـنوا   أل بـ   إقرا هـا  أجل من الربملا  عل  املالية املينانية االحتادية احلكومة  عرض - 42
 20١2 عـام  يف دوال  مليـو   35.١ مـن  كـ  ة   زيـادة  العامة النةقا  ستل و التوا . عل 
ــو  ١35.4 إىل ــام يف دوال  مليـ ــن جنمـــ   20١5 عـ ــادا  عـ ــة زيـ ــرادا . يف ملحوظـ  اإليـ
 منـواً   20١5 عـام  إىل 20١4 عـام  مـن  املمتـدة  الةتـرة  يف احملليـة   اإليـرادا   حصـيلة   شهدو

 إىل سـا  األ يف نيعُـ   دوال  مليو  ١١4.3 إىل دوال  مليو  ٨4.3 من املائة  يف 36 بنس ة
 اإلمجــا   احمللــ  النــاتج مــن املائــة يف 2.٨ ســو  ميثــل ال النمــو هــ ا أ  غــ  جتا يــة. ضــرائ 

 حتقيـ   عـدم  شـكل و .دوليـة   سـوم  مـن  املتلتيـة  احملليـة  اإليرادا  من املائة يف 70 عن ينيد وما
 حيـ    20١5 عـام  يف عمومـا  اإليـرادا   أدا  سـ يل  اعترضـ   عق ة التناماهتال املاحنة اجلها 

 يشـكل  كمـا  املينانيـة.  يف املد جة املاحنة اجلها  أموال من املائة يف 32 نس ة سو  تتحق  مل
ــة األطــر وانعــدام الضــري ية  القاعــدة وضــي  الضــرائ   حتصــيل علــ  القــد ة ضــعف  القانوني

 وتعتـرب  لإليـرادا .  الكاملـة  التع ئـة  دو  حتـول  عوائ  السياسية واملنازعا  الازمة  والتنظيمية



S/2016/763 
 

 

16-15189 13/28 

 

ــة ســتويا امل ــرادا  احلالي ــة غــ  لإلي ــن الــ ي بالقــد  كافي ــة حلكومــةا ميكِّ  تقــدم مــن االحتادي
 ملواطنيها. اخلدما 

 مـن  املائـة  يف 5 عـن  للتعلـيم  املخصص التمويل متوس  يقل الصومال  أحنا  مجي  ويف - 43
 خـدما   إلدا ة الازمـة  والتقنيـة  ال شـرية  القـد ا   إىل احلكومـة  وتةتقـر  احلكوميـة   املينانيا 
 )تشـكل  آخـر  طةـاً  7١3 ١5 التعلـيم  علـ   حصـل  القيـود   هـ ه  و غم فعالة. بصو ة التعليم
 .20١6 وحنيرا /يوني  الثاين/يناير كانو  بني ما الةترة يف منهم( املائة يف 5٨ نس ة الةتيا 
ــا - 44 ــ  وم ــة زال ــ  احلصــول إمكاني ــية اخلــدما  عل ــود ختضــ  الصــومال يف األساس  لقي

 .كينيا يف دادابخميم  من لاجئني مجاعية عودة حاال  ةبلي تتلثر أ  هلا وحيتمل شديدة 
 

 الشاملة املسائل - واو 
 احملل  اجملتم  إنعا   

 شـامل  لنـهج  األساسـية  األبعـاد  أحـد  الدولـة  سـلطة  وبس  احملل  اجملتم  إنعا  يشكل - 45
 هـو  الصـدد  ه ا يف ت  ل الي اجلهود يف األساسية أمهيت  ل  ومما الصومال. يف األمن حتقي  إزا 
 الرشـيد  احلكـم  تعنيـن  هبـد   صـومالية  قيـادة  ظـل  يف بكاملها احلكومة تت ع  لنهج الدعم تقدم

 داخــل  الضــعف و ا  الكامنــة  األســ اب ملعاجلــة  االقتصــاديةو االجتماعيــة  والتنميــة والعدالــة
 قـد ه  متويـل  هلا صصخ الي الصومال أولويا  خطة أيا /مايو يف ُأقر  وقد احمللية. اجملتمعا 

 امل لـغ  هـ ا  املتحـدة  األمم وظفوست السام  ل نا  املتحدة األمم صندوق من دوال  مليو  ١3
ــ  بالتعــاو  النــهج هبــ ا للنــهوض  مســتو  علــ  احملليــة واجملتمعــا  الصــومالية الســلطا  م

 الصومال. وس  جنوب يف املقاطعا  
 مدينــــة يف تمعــــ اجمل تخطــــي لل دو ة أيا /مــــايو يف جلوبــــا املؤقتــــة اإلدا ة وعقـــد   - 46

 وجسـو   للطائرا  مه   إصا. ق يل من مسائل حتديد فيها جر   جيدو نطقةمب با ده ي 
 جمتمعــ  مركــن وإنشــا  للمقاطعــة إدا ة مكتــ  وتشــييد ال لــدة يف  ئيســية وطريــ   ئيســية

 السـلطا   مـ   الدوليـة  للتنميـة  املتحـدة  الواليـا   وكالـة  وتتعـاو    ئيسـية.  أولويـا   اعت ا هاب
 اجلنوبيـة  للمنطقـة  املؤقتـة  اإلدا ة عقـد   فقـد  وباملثـل   االحتياجـا .  هـ ه  تل ية بشل  اإلدا ية
ــة ــ  يف الغربي ــة دينصــو  يف جمتمعــ  ختطــي  دو ة حنيرا /يوني ــاي. منطقــة يف الكائن  وحــدد ب

 باعت ا هـا  ثانويـة  ومد سـة  وحمكمة  ئيسية طري  وإنشا  الطائرا   مه   إصا. املشا كو 
ــا  ــد أساســية. أولوي ــة أجنــن  وق ــة وكال ــة التنمي ــا  التابعــة الدولي ــة املتحــدة للوالي  األمريكي
 حركـة  وكان  نيسا /أبريل. يف باي مبنطقة بردا  مدينة يف الطائرا  مه   إصا. مشرو 
ــد الشــ اب ــا حــد  ق ــن مضــ  فيم ــدة  إىل الوصــول م ــر ال ل ــ ي األم ــاق ال ــل أع ــني التةاع  ب
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ــد .والســكا  الســلطا  ــةر وق ــ ا أس ــن املشــرو  ه ــ ل حتســني ع ــتةادة س ــن االس ــر  م  الة
 وزيادهتا. االقتصادية

 منـاط   مثـاين  علـ   الصـومال  اسـتقرا   صـندوق  يقدمـ   الـ ي  الـدعم   كـن   اآل  حىو - 47
 السـةل    شـ يل   مبنطقـة  وبرعـاوي   بـاي   مبنطقة وبراد    باكول مبنطقة وواجد  حُد  ه :

 يف الــدعم ويقــدم .جيــدو مبنطقــة وبــا ط ي الوســط   وشــ يل  ومهــاداي وأدا   ووا شــيخ 
 احملليــة اإلدا ة م ــاين إصــا. يشــمل مــا وعــادة احملليــة  املشــاو ا  أســا  علــ  املنــاط  هــ ه

 الـدعم  تقـدم  ذلـ   يف مبـا  احمللـ    االقتصـاد  تعنين إىل رم ت شا ي مو احمللية األساسية واهلياكل
 الكثيةة. بالعمالة اخلاصة العمل وخمططا  احلتم الصغ ة التتا ية األعمال إىل
 

 اإلنسا  حقوق  
 يف عـني  بـالتقرير   املشـمولة  الةتـرة  خـال  تنايـداً  اإلنسـا   حقـوق  انتهاكا  شهد  - 4٨
 املـدنيني  صـةو   يف الضـحايا  عـدد  وبلـغ  الشـ اب.  وحركـة  األمنيـة  العمليـا   إىل األول املقام
 الـي  عمليـا  ال وأسةر  إصابة. 22٨و وفاة حالة١59 ذل  يف مبا شخصًا  3٨7 جمموع  ما

 املــدنيني. صــةو  يف شخصــًا ٨3 بلغــ  األ وا. يف خســائر وقــو  عــن األمــن قــوا  نةــ هتا
 نيوعُـ  الصومالية  األمن قوا  إىل إصابة 3١و وفاة حالة ١6 ني ُع  اخلسائر تل  بني ومن
 مقتـل  نيوعُـ  الصـومال   يف األفريقـ   االحتـاد  بعثـة  إىل آخرين 9 وإصابة أشخا  مخسة مقتل
 شـنتها  جويـة  غـا ا   إىل  جبـرو.  شخصـا  ١١ وإصـابة  أطةـال   4 بينـهم  من أشخا   تسعة

 الضــربا  املنطقــة وجهــا  وشــت  .جيــدومنطقــة  يف بصــو ة ثنائيــة العاملــة الكينيــة قــوا ال
 إبـرام  عـن  أسـةر  الكينيـة  احلكومـة  مـ   حـوا اً  بعـد  فيمـا  وأجـروا   عنـها  اإلبـا   مت الـي  اجلوية
 تقـا ير  تـرد  ومل املـدنيني.  صـةو   بـني  األ وا. يف خسائر وقو  دو  للحيلولة للتعاو  اتةاق
 قـد  الصـوما   الـوز ا    ئـيس  مكتـ   أنشـلها  الـي  التحقيـ   جلنـة  كان  إذا ما  بشل اآل  حى

ــة إىل توصــل  ــائج أي ــة الضــربا  أعقــاب يف نت ــي اجلوي ــوا ال شــنتها ال ــة ق  كــانو  يف الكيني
شخصــا وتســ    يف إتــا   29  والــي أفــاد  التقــا ير بلهنــا أســةر  عــن مقتــل الثاين/ينــاير

 الثروة احليوانية وتدم  اآلبا  واملنازل.  
 جمهـولني  أفراد إىل أو الش اب حركة إىل املنسوبة املدنيني أ وا. يف اخلسائر عدد وبلغ - 49
 أطلقـ   شخصـا  44 مـا جمموعـ    احلركة واختطة  إصابة. ١١6و وفاة حالة 9٨ جمموع  ما

 هتمـا   عـن  املائة يف 5١ بنس ة زيادة اهلتما  ه ه ومتثل الح . وق  يف منهم ١0 سرا.
 خـال  هتومـاً  ١62 شـن   الشـ اب  حركـة  أ  إىل ك   حد إىل ذل  ويعن  السابقة  الةترة
 قـوا   بـني  النـا   إلطـاق  ت ـادل  يف مـدنيني  ٨ ُقتـل  ذلـ    إىل وباإلضـافة  حنيرا /يونيـ .  شهر
   الش اب. حركة أو واملليشيا  األمن
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ــاير  كـــانو  ومنـــ  - 50  منـــها كـــا  الصـــومال  يف باإلعـــدام حكمـــًا 64 صـــد  الثاين/ينـ
ــًا 5١ ــد  يف صــد  حكم ــن 4٨ و بونتان ــ ه م ــام ه ــ  شــهر يف  صــد  األحك  حنيرا /يوني

 حركـة  مقـاتل   مـن  مقـاتاً  43 علـ   باإلعـدام  االبتدائيـة  العسـكرية  احملكمة وحكم  .حصرًا
 سـن  دو  بـلهنم  مسـ قة  بصـو ة  هويتهم املتحدة األمم حدد  مقاتًا ١2 منهم كا  الش اب 
 مــن 52 منــهم احملاكمــة  الشــ اب حركــة مقــاتل  مــن آخــر أســ ًا 63 وينتظــر .عشــرة الثامنــة

 األحدا .
 حريـة  حبمايـة  يتعلـ   فيما وبونتاند ‘‘صومالياند’’ من كل يف ًاسل ي جتاهاال ينال وال - 5١

ــرا  النتقـــادهم صـــحةيني  6 بينـــهم مـــن أشـــخا   9 علـــ  القـــ   ألقـــ  فقـــد التعـــ  .  قـ
 جديـدة  ضـواب   اإلعام وزير وض  بونتاند  ويف بربرة. مينا  تلج  ‘‘صومالياند’’ حكومة
 دو  علــ  واشــترط ‘‘اإل هابيــة اجلماعــا ’’ مــ  مقــابا  اإلعــام وســائ  إجــرا  مــن حتــد

 ملـدة  إذاعيـة  حمطـة  عمـل  أيضـاً  عل و لديها. العاملني املوظةني بقوائم تنوده أ  اإلعام وسائ 
 األمـم  بعثـة  مـن  كـل  ويضـ   بـا ي.  ملنطقـة  السـاب   احلـاكم  م  مقابا  إجرائها إثر يوما ١2

 اللمســا  اإلنســا  حلقــوق الســام  املةــوض ومكتــ  الصــومال إىل املســاعدة لتقــدم املتحــدة
 أيلول/س تمرب. يف يصد  أ  املقر  من الصومال يف التع   حرية عن عام تقرير عل  األخ ة
ــ   و - 52 ــديف حنيرا /يونيـ ــس اعتمـ ــم جملـ ــدة األمـ ــوق املتحـ ــا  حلقـ ــر اإلنسـ ــائج تقريـ  نتـ

 توصـية  22٨ بــ  مشـةوعاً  (A/HRC/32/12) الصومال بشل  املقدم الشامل الدو ي االستعراض
 6 ويف أخــر . توصــية 60 بـــ علمــًا وأحاطــ  منــها توصــية ١6٨ االحتاديــة احلكومــة ق لــ 

 ظـل  الـ ي  اإلنسا   حلقوق وطنية جلنة بإنشا  يقض  ال ي القانو  مشرو  أقر حنيرا /يوني 
ــ  التوقيــ  ومت  20١3 عــام منــ  معلقــًا  كــ   حــد إىل ميتثــل وهــو آب/أغســطس  ١4 يف علي
 با يس. مل ادئ

 
 املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة  

 صـيغ   الـي  الوطنية  اجلنسانية السياسة االحتادي الوز ا  جملس أقر يوني  /حنيرا  يف - 53
 علـ   املؤسسـ   الطـاب   إضـةا   يف قـدما  للمضـ   السـ يل  بـ ل   ممهـداً  املتحدة  األمم من بدعم
 الـي  املسـتمرة  الدعوة أنشطة أد  وقد واألمن. والسام واملرأة اجلنساين املنظو  مراعاة تعميم

 النوايــا سـةرا   جلنــة أعضـا   تعـيني  إىل نيالــدولي والشـركا   املتحــدة األمـم  مـن  كــل هبـا  يضـطل  
ــادة مــ  للعمــل احلســنة ــل  وشــيو  الصــوماليني  الق ــة الق ائ ــا  أجــل مــن اجلمهــو  وعام  الوف
 للمرأة. الربملانية املقاعد من املائة يف 30 تخصيصب بااللتنام

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/12


 S/2016/763 

 

16/28 16-15189 

 

 احلكومـــة يف وزيـــرا  ثـــا  أصـــل مـــن وزيرتـــا  اســـت عد  حنيرا /يونيــ    24 ويف -54
 بـني  التـواز   اخـتال  يف أكـرب  بد جـة  أسـهم  ممـا  الـ كو    من مرشحا  حملهما وحل االحتادية
 السياسـة  الـدين  علمـا  ل  ابطة شت   حنيرا /يوني   2٨ ويف القرا . صن  هيئا  يف اجلنسني
 والنـهوض  املـرأة  شـؤو   وزا ة عمـل  ذل  يف مبا للمرأة  السياسية واملشا كة الوطنية اجلنسانية
ــه اإلنســا   حبقــوق ــر الكن ــل  الحــ  وقــ  يف  أق  أحــد يف حــد  خطــل كــا  جــر  مــا ب

 أوســاط يف والترهيــ  اخلــو  مشــاعر انتشــا  تنايــد وقــد االحتاديــة. احلكومــة اجتماعــا 
 املــرأة مشــا كة ســل ًا تتــلثر أ  احتمــال مــن زاد ممــا الطاحمــا  واملرشــحا  النســائية القيــادا 
   .السياسية احلياة يف ومتثيلها

 
 محاية الطةل  

 506 أصـل  مـن  أنـ  يف الصومال  واإلبا املعنية بالرصد  القطرية العمل فرقة ستل  - 55
 التحقـ   مت  بـالتقرير  املشـمولة  الةتـرة  خـال  األطةال حب  ا تك   جسيمة انتهاكا  حواد 

 مـن  633 و الةتيـا   مـن  ١47) طةـاً  7٨0 عددهم ي لغ مبا أضرا ا أحلق  حادثة 473 من
 تليهـا   (302) واالسـتخدام  التتنيـد  مبما سـا   املتعلقـة  االنتـهاكا   غال ية وتعلق  (.الةتيا 

ــا  ــلال عمليـــ ــوي الو قتـــ ــا االو ( 25٨) تشـــ ــفالو ( 2١7) ختطـــ ــ اجل عنـــ  ( 75) نســـ
 (.4) اإلنســانية املســاعدا  وصــول ومنــ  ( ١3) واملستشــةيا  املــدا   علــ  االعتــدا ا و

 حبـ   صـد    وقد الش اب  حبركة ا ت اطهم بس   بونتاند يف حمتتنًا طةا 66 هناك وكا 
 باإلعدام. أحكاٌم منهم ١2
 املتحـدة  األمـم  منظمـة  تدعمـ   برنـامج  يف مسـتاً  ص يًا 7٨ هناك الراهن  الوق  ويف - 56

 آذا /مـا    يف أسـرهم  مت صـ ياً  43 منـهم و مقديشـو   يف اجملتمـ    يف اإلدمـا   إلعادة للطةولة
 .الش اب وحركة غاملودو  قوا  بني اندلع  قتال أعمال خال 20١6
ــرة ويف - 57 ــ   2١ إىل ١6 مـــن املمتـــدة الةتـ ــثلي اضـــطلع  متوز/يوليـ ــة ممـ ــة اخلاصـ  املعنيـ

 ومتابعـــة األطةــال  علـــ  الــزنا   أثـــر لتقيــيم  الصـــومال إىل بنيــا ة  املســـلح والــزنا   باألطةــال 
 األطةـال  جتنيـد  إهنـا  ب تتعلـ   عمل خط  تنةي  بشل  االحتادية احلكومة قطعتها الي االلتناما 

 احتتــاز إزا  الشــواغل املعنيــة الســلطا  مــ  وناقشــ  .وتشــويههم وقتلــهم واســتخدامهم
 واألمــن االســتخ ا ا  وكالــة بــل  األخــ ة واالدعــا ا  الشــ اب حبركــة ال ت ــاطهم األطةــال
 بونتانـــد  ويف كمخـــربين. للعمـــل لـــديها احملتتـــنين األطةـــال تســـتغل يف الصـــومال القـــوم 
 وتيسـ   باإلعـدام   عليهم احملكوم األطةال من طةًا ١2 إعدام عن االمتنا  السلطا   ناشد
 تقـوم  أ  علـ   وشـدد   األصـلية.  مواطنـهم  يف أسـرهم  مـ   مشلـهم  ومل طةا 66 إدما  إعادة
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 تةــ  حمليــة قــوانني تضــ  وأ  القــائم القــانوين الغمــوض بت ديــد واإلقليميــة االحتاديــة الســلطا 
 الطةل. حقوق اتةاقية مبوج  دولية التناما  من عليها يترت  مبا مبوج ها

 
 من  العنف اجلنس   

  واملشـرد  يتعـرض  إذ ضـعيةة   اجلنسـ   العنـف  ملنـ   املتـوفرة  احلمايـة  أشـكال  زال  ما - 5٨
   .بالغ خلطر الزناعا  من  واملتضر   وواملدني داخليا
 تعرضـــتا  قـــد  ١7و ١5 بـــني  عمرمهـــا يتـــراو.  فتـــاتني  أ  عـــم ُز أيا /مـــايو  7 ويف - 59

 منطقــة يف الصــومال يف األفريقــ  االحتــاد بعثــة جنــود مــن جنــديًا ١4 جانــ  مــن لاغتصــاب
 علـ   الوقـائ   مـن  التث ـ   تعـ    أنـ   إىل أشـا    ولكنـها  ذل   يف ال عثة حقق  وقد غلغدود.

 أعمـا هم  تتـراو.   جـال  سـ عة  ُأديـن  أيا /مـايو   9 ويف للتحقي . جملس عقد لتربير يكة  حنو
 يف الوســــط  شــــ يل  يف عامــــا ١4 عمرهــــا ي لــــغ فتــــاة مالغتصــــاهب عاًمــــا 24 و ١9 بــــني
 باهظة. غراما  دف  إىل باإلضافة عاما 20 ملدة بالستن عليهم وحكم آذا /ما    2١
 

 اجلنا ا  احملددة األهدا   
ــ   20 يف - 60 ــدم متوز/يولي ــيس ق ــرا ين      ئ ــة مبوجــ  الق ــن العامل ــس األم ــة جمل  75١ جلن
ــا   (2009) ١907و  (١992) ــومال وإ يتريـ ــل  الصـ ــس إىل إحاطـــة بشـ ــل  اجمللـ  آخـــر بشـ

 حركـة  بـل   يةيـد  تقييمًا اإلحاطة وتضمن  وإ يتريا. بالصومال املعي الرصد فري  استنتاجا 
 حركــة مــ  الصــومال يف واألمــن الســام يهــدد الــ ي الرئيســ  اخلطــر تعــد زالــ  مــا الشــ اب
 يف اإلسـامية  الدولة لتنظيم الوال  أعلن ال ي مؤمن القاد  ع د يقودها الي بونتاند يف التمرد
 إدا ة يف الشــةافية انعــدام ضــمنها مــن أخــر  بنــود إىل أيضــا االنت ــاه ووجــ . والشــام العــراق
 األمنيـة  القـوا   وا تكـاب    الوطنيـة  قـوا  ال مرت ـا   دفـ   يف التلخر واستمرا  العامة  العقود
 لألطةال. القسري التتنيد ومواصلة املدنيني  ضد انتهاكا  معًا والدولية الوطنية

  
 احلالة اإلنسانية - ابعا  

مايـني شـخص     4.7ما زال  احلالة اإلنسانية يف الصومال غ  مستقرة. فهنـاك حنـو    - 6١
 احلصول عل  املساعدة. ويعتـن قرابـة   يف املائة من السكا   يف حاجة إىل 3٨أو ما ميثل نس ة 

طةـل دو  سـن    305 000مليو  شخص عن سّد احتياجاهتم الغ ائية األساسية  بينما يعـاين  
منــهم إىل تلقــ  عــا  عاجــل. وضــر ب   5٨ 300اخلامســة مــن ســو  التغ يــة احلــاد وحيتــا   

  يعـــاين   حيـــ‘‘صـــومالياند’’ اجلةـــا  النـــاجم عـــن ظـــاهرة النينيـــو أحنـــا  مـــن بونتانـــد و

http://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
http://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
http://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
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مليو  نسمة آخرين خطـر   ١.3نسمة من انعدام األمن الغ ائ  احلاد بينما يواج   3٨5 000
 االننالق إىل حالة من انعدام األمن الغ ائ  احلاد إذا مل يتلقوا املساعدة.  

ويف حــــني أد  موســــم هطــــول أمطــــا  غــــو خــــال الةتــــرة مــــن آذا /مــــا   إىل    - 62
  إال أنـ  مـن املتوقـ     ‘‘صـومالياند ’’  أحنـا  مـن بونتانـد و   حنيرا /يوني  إىل انةرا  مؤق  يف

ــانو        ــ  وكـ ــني متوز/يوليـ ــرة بـ ــد يف الةتـ ــن ال لـ ــا  مـ ــ ائ  يف أحنـ ــن الغـ ــة األمـ ــدهو  حالـ أ  تتـ
األول/ديسمرب بس   عدم انتظام هطول األمطـا  وجـي حماصـيل أقـل مـن املتوسـ  يف موسـم        

 قتا  الرئيسيتا  إلنتا  احل وب.ومها املنطغو  وال سيما يف منطقي باي وش يل  السةل  
واستمر تةش  اإلسهال املائ  احلاد/الكول ا يف جنوب الصومال ووسط . حي  ُأبلـغ   - 63

حالـة مـسأ أكثـر مـن نصـةها أطةـاال دو  سـن         ١2 500عن أكثر من  20١6من  بداية عام 
والـي بلـغ عـددها     20١5ام اخلامسة  وهو ما ميثل زيادة مريعة عن احلاال  امل لـغ عنـها يف عـ   

حالة. وانته  وزا ة الصحة  بـدعم مـن الشـركا   مـن إعـداد املسـودة األوىل خلطـة         5 257
ــام     ــن ع ــد م ــل مخســية )متت ــام  20١7عم ــ  بالتلهــ  والتصــدي حلــاال     2022إىل ع ( تتعل
 اإلسهال املائ  احلاد/الكول ا.  

ـ  مــا أو دتــ  التقــديرا   يف تشــريد ويف أيا /مــايو  تســّ    الةيضــــــــانا   حســـــــ - 64
ــول        70 000 ــا هم حبل ــودة إىل دي ــن الع ــوا مجــيعهم م ــن  غــ  أهنــم متكن ــ  وي نســمة يف بيلي

منتصف متوز/يولي . وقّدم الشركا  مساعدا  ضرو ية لل قا  عل  قيد احلياة  وأصـلحوا الـ     
 التحتية املتضر ة للتخةيف من حدة تلث  الةيضانا  يف املستق ل.

ــل        - 65 ــدم الشــركا  يف جمــال العم ــ   ق ــاير وحنيرا /يوني ــانو  الثاين/ين ــني ك ــرة ب ويف الةت
نسـمة   ١42 400نسـمة  وأنشـطًة لةائـدة     490 500اإلنساين مساعدا  غ ائيـة ملـا عـدده    

هدفها توف  س ل لكس  الـرزق  منـها بـرامج لتقـدم الغـ ا  أو النقـود مقابـل العمـل وبـرامج          
نســمة تقري ــا مــن مــدخا  مومسيــة لتســهيل كســ  الــرزق     490 000تد ي يــة. واســتةاد 

ــدا  لصــيد األمســاك  وقس    ــ و ا  وأدوا   ومع ــ  ب ـــمشل ــية.   ـــ ــرّي  وتلقيحــا  للماش ائم لل
طةل دو  سن اخلامسـة مـن سـو  التغ يـة احلـاد. وتلقـ  أكثـر         ١25 000وعوجل ما جمموع  

من مليـو  نسـمة سـ ل مؤقتـة     مليو  نسمة خدماٍ  صحية أساسية  وُأتيح  ألكثر  ١.6من 
وأخر  دائمة للحصول عل  مياه ملمونة. وقدم  اجملموعة املعنية باحلماية خدماهتا ملـا يقـرب   

مــن مســاعدا  قــدمها الشــركا  يف   طالــ  ٨9 000نســمة  بينمــا اســتةاد   ١23 000مــن 
تلقـ  أكثـر   جمال التعليم ومتثل  يف توف  أماكن مؤقتة للتعلم ولوازم مد سية ومواد تغ ويـة. و 

 نسمة مساعدا  كان  يف شكل مواد غ  غ ائية وأماكن إيوا  مؤقتة.   ٨١ 600من 
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ــام       - 66 ــانية للصــومال لع ــة االســتتابة اإلنس ــ  خط ــا  20١6وحــى اآل   تلق ــدا هم  مق
مليــو   ٨٨5يف املائــة مــن امل لــغ املطلــوب وهــو   36مليــو  دوال   أي مــا ت لــغ نســ ت    3١9

مليــو  دوال  مــن خــا   إطــا  خطــة االســتتابة.  ٨4 لــغ آخــر قــد ه دوال . ويتــلّت  متويــل م
يف املائـة فقـ  مـن التمويـل      2١زال التعليم يعـاين مـن نقـص التمويـل  حيـ  تلقـ  نسـ ة         وما

 املطلوب ل .
حنيرا /يونيـ  بـني مةـوض األمـم املتحـدة السـام  لشـؤو          25ويف اجتما  ُعقـد يف   - 67

الية  أعيد التلكيُد عل  م ادئ االتةاق الثاث  ال ي ُيـنظم  الاجئني والسلطا  الكينية والصوم
العودة الطوعية لاجئني الصوماليني الـ ين يعيشـو  يف كينيـا. وبعـد هـ ا االجتمـا   وّجهـ         

مليـو  دوال    ١١5.4لتـدب  م لـغ   ‘‘ نـدا  تكميليـا  ’’مةوضية األمم املتحدة لشؤو  الاجـئني  
خمـيم داداب يف كينيـا وإعـادة إدمـاجهم. وتعتـنم       من أجـل دعـم عمليـا  عـودة الاجـئني مـن      

حالـة عــــــــودة طــــوعية مـن داداب إىل الصـــــــومال       ١50 000املةوضية تقدم املسـاعدة يف  
ـــام    ــة عـــــ ــول هناي ــن    20١6حبل ــر م ــاد أكث ــد ع ــ  كــانو      ١7 000. وق الجــ  صــوما  من

 وحده. 20١6م الج  عادوا يف عا ١2 000  مبن فيهم 20١4األول/ديسمرب 
ــة   حــاال  وتتواصــل - 6٨ ــداف  مــن انعــدام  بــني الصــومالينياهلتــرة غــ  النظامي   وذلــ  ب

مهــاجر  200ل  بــاحلكومــة االحتاديــة الصــومالية  وأفــاد االســتقرا  وفــر  التعلــيم والعمــل. 
 20١6صوما  كانوا من بني القتل  يف حادثة القا ب امللساوية الـي وقعـ  يف نيسـا /أبريل    

 شخص يف ال حر األبي  املتوس .   500 غرق من جرائها والي
  

ــدم الــ  -خامسا   ــوطي    إىل دعم تق ــ  يف الصــومال واجلــيش ال ــة االحتــاد األفريق بعث
 الصوما  وبعثة األمم املتحدة لتقدم املساعدة إىل الصومال

وُأحـرز تقـدم   تواص ل تقدم الدعم اللوجسـي إىل بعثـة االحتـاد األفريقـ  يف الصـومال        - 69
يف عــدد مــن اجملــاال  الرئيســية. وعلــ  وجــ  التحديــد  شــهد  األعمــال التحضــ ية للعمليــة  
االنتخابية زيادًة يف التنسي  بني ال عثة واألمم املتحدة علـ  الصـعيدين االسـتراتيت  والتنةيـ ي     

 لكةالة توف  القد  الكايف من األمن والدعم اللوجسي.
جنن االستعراض املتعل  مبةهوم عمليـا  بعثـة االحتـاد األفريقـ  يف     ويف حنيرا /يوني   أ - 70

أديـس أبابـا ونـ و . ويؤكـد مةهـوم العمليـا  املـنقح  الـ ي          الصومال  ال ي مت القيام بـ  يف 
وافق  علي  ال لـداُ  املسـامهة بقـوا  وبـلفراد شـرطة يف بعثـة االحتـاد األفريقـ   وجلنـُة تنسـي            

وجملُس السـام واألمـن التـاب  لاحتـاد األفريقـ   علـ  ضـرو ة أ  تـدعم         العمليا  العسكرية  
بعثة االحتاد األفريق  العمليـا  السياسـية واالنتخابيـة اجلا يـة يف الصـومال وأ  تنةـ  عمليـا         
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هتوميــة لتصــةية املــاذا  اآلمنــة حلركــة الشــ اب عــن طريــ  فــرض األمــن يف املراكــن اآلهلــة   
سـية. وُيشـ  املةهـوم املـنقح أيضـا إىل بـد  خةـ  تـد جي  ل عثـة          بالسكا  وطرق اإلمداد الرئي

  بعــد التنةيــ  التــد جي  خلطــة تلهيــل قــوا  األمــن  20١٨االحتــاد األفريقــ  حبلــول هنايــة عــام 
الصومالية. ويعكف مكت  األمم املتحدة لتقـدم الـدعم يف الصـومال علـ  اسـتعراض مةهومـ        

ــدعم ا    ــدعم لكــ  يواصــل تقــدم ال ــ  بال ــوم    املتعل ــة االحتــاد األفريقــ  يف ضــو  مةه ــال ل عث لةع
 العمليا  املنقح.

آب/أغسـطس  جـر  مناقشـا  تقنيـة بـني       ١٨متوز/يولي  إىل  25وخال الةترة من  - 7١
االحتاد األفريق  واألمم املتحدة وال لدا  املسامهة بقوا  وبلفراد شرطة بشـل  مـ كرة التةـاهم    

ف املعدا  اململوكة للوحدا  ومـواد الـدعم الـ اي الـي     الثاثية  تناول  ترتي ا  سداد تكالي
تة  بالشروط لل لدا  املسامهة بقوا  وبلفراد شـرطة  علـ  النحـو املـلذو  بـ  مبوجـ  القـرا         

هم. . واتةقــ  األطــرا  مــن حيــ  امل ــدأ علــ  مشــرو  نــّص ملــ كرة التةــا (20١5) 2245
وأبرز استعراض أّو  وجود ثغرا  ك  ة يف قـد ا  ال لـدا  املسـامهة بقـوا  وبـلفراد شـرطة       
عل  صعيد املعدا  وعناصر أخر   ما قد يتطل  تلق  الدعم من الشركا  الدوليني. ويعمـل  
مكت  األمـم املتحـدة لتقـدم الـدعم يف الصـومال أيضـا علـ  إنشـا  وحـدة متكينيـة لل عثـة مـن             

تــديرها القــوا  التابعــة ل عثــة االحتــاد األفريقــ  وأ  تتلقــ  التوجيــ  مــن دائــرة األمــم  املنمــ  أ 
املتحدة لإلجـرا ا  املتعلقـة باأللغـام ومكتـ  األمـم املتحـدة لتقـدم الـدعم يف الصـومال ومـن           
الشركا   وذل  لتحسني حرية احلركة عل  طرق اإلمداد الرئيسية. وستكو  الصـيغة النهائيـة   

 اهم الثاثية مبثابة أداة يستعا  هبا يف توجي  كيةية تشغيل الوحدة التمكينية لل عثة.مل كرة التة
وبلغ  املناقشا  بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـ  وكينيـا بشـل  طلـ  التو يـد           - 72

الثاث  املتعل  بنشر ثا  مروحيا  عسكرية يف إطا  بعثة االحتـاد األفريقـ  مرحلـًة متقدمـة.     
ــدعم امليــداين علــ  إجيــاد     ويعمــل م ــدعم يف الصــومال وإدا ُة ال ــُ  األمــم املتحــدة لتقــدم ال كت

 مسامهني حمتملني آخرين.
وقــدم  دائــرة اإلجــرا ا  املتعلقــة باأللغــام الــدعم  الــتقي والتــد ي  إىل بعثــة االحتــاد   - 73

جهــنة األفريقــ  يف مجيــ  القطاعــا   مبــا يشــمل الــتخلص مــن الــ خائر املتةتــرة وإبطــال األ    
املتةتــرة اليدويــة الصــن . وقــدم  الــدائرة خــال اســتعراض مةهــوم العمليــا  حتلــيا مةصــا  
للمخاطر املترت ة عن األجهنة املتةترة اليدوية الصن  خال االثي عشر شـهرا املاضـية وكيةيـة    

تنقـل  تلث ها يف عمليا  بعثة االحتاد األفريق   وهو ما شكل املنطل  ملقترٍ. بتعنين عمليـا  ال 
 الي جتري يف إطا  بعثة االحتاد األفريق .
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وواصل املكت  تقـدم الـدعم اللوجسـي جلنـود اجلـيش الـوطي الصـوما  علـ  النحـو           - 74
. وتلّقـ  التـد ي  يف جمـال حقـوق اإلنسـا  حـى اآل        (20١5) 2245امللذو  بـ  يف القـرا    

جنــديا مــن جنــود اجلــيش الــوطي الصــوما  املــلذو  هبــم وال ــالغ عــددهم  ١0 0١4عــدده  مــا
جندي وال ين يعملو  يف مجي  قطاعـا  بعثـة االحتـاد األفريقـ . ويف إطـا  اجلهـود        ١0 900

امل  ولــة علــ  نطــاق أوســ  لتحســني العمليــا  املشــتركة بــني بعثــة االحتــاد األفريقــ  واجلــيش   
شا ك املكت  يف إجرا  تقييم لقد ة اجليش علـ  القيـام بعمليـا  مشـتركة     الوطي الصوما   ي

م  بعثة االحتاد األفريق  من املقـر  تنةيـ ها حبلـول أيلول/سـ تمرب. وسيسـاعد التقيـيم أيضـا يف        
التلكــد مــن أ  الــدعم ُيقــّدم فقــ  لألفــراد الــ ين ُدّ بــوا وفقــا لسياســة بــ ل العنايــة الواج ــة يف  

 ا .مراعاة حقوق اإلنس
فـردا عسـكريا آخـر إىل الصـومال يف متوز/يوليـ   ليصـل        34وأوفد  اململكة املتحدة  - 75

فـردا. وهـم    70فردا من جممو  األفراد املـلذو  هبـم وهـو     42إمجا  عدد األفراد العسكريني 
)كيســمايو(.   6)بايــدوا( والقطــا    3)مقديشــو( والقطــا    ١منتشــرو  حاليــا يف القطــا    

رباهتم ومشو هتم يف جماال  منـها املناقشـا  بشـل  مـ كرة التةـاهم الثاثيـة        وأسهم األفراد خب
 وتعنين تداب  احلماية يف مطا  مقديشو الدو .

 
 سياسة ب ل العناية الواج ة يف مراعاة حقوق اإلنسا   

حنيرا /يوني   أقّر  فرقة العمل املعنية بسياسة ب ل العناية الواج ة يف مراعـاة   2٨يف  - 76
. ويتضــمن بــالقوا  املســلحة الوطنيــة قــوق اإلنســا  التقيــيم  العــام األو  للمخــاطر املتعلــ    ح

فيها وك ل  إىل الشركا  اآلخـرين   للنظر التقييم تداب  ختةيةية موص  هبا سُتحال إىل اجليش 
ومنهم دوائر السل  الدبلوماس  وبعثـة االحتـاد األو و  للتـد ي  وبعثـة االحتـاد األفريقـ  مبـا        
يتيح إمكانية دعـم تنةيـ  التـداب  املقترحـة. وجـر  االسـتعانة بالـد و  املسـتةادة مـن العمـل           
ــة عمــل        ــة يف مراعــاة حقــوق اإلنســا  يف حلق ــة الواج  ــ ل العناي ــ ي لسياســة ب باإلطــا  التنةي
عقد  يف أديس أبابا يف حنيرا /يوني  لتحديد العناصر الرئيسية إلطاٍ  حلقوق اإلنسـا  يتعلـ    

 السام واألمن الي ينة ها االحتاد األفريق . بعمليا 
وتواصل  بعثة األمم املتحدة لتقدم املساعدة إىل الصومال م  بعثة االحتـاد األفريقـ      - 77

ضمن إطا  سياسـة بـ ل العنايـة الواج ـة يف مراعـاة حقـوق اإلنسـا   بشـل  االدعـا ا  امل لـغ           
اإلنسـاين خـال الةتـرة املشـمولة بـالتقرير.       عنها با تكاب انتهاكا  حلقوق اإلنسا  والقانو 

ولـوح  مـن خــال الـردود املتلقـاة مــن بعثـة االحتــاد األفريقـ  علـ  الرســائل املوجهـة يف هــ ا         
الصدد أ  تقدما واضـحا قـد ُأحـرز  وإ  تطلـ  األمـر بـ ل املنيـد مـن اجلهـود بشـل  التـداب             

 التخةيةية واملسا لة وس ل إنصا  الضحايا.
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 د األمم املتحدة يف الصومالوجو -سادسا  
 توسي  وجود األمم املتحدة -ألف  

  ‘‘صــومالياند’’تراجـ  إمجـا  احلـد األقصـ  لعــدد املـوظةني يف الصـومال  باسـتثنا          - 7٨
مــوظةني خــال الةتــرة املشــمولة   606موظةــا إىل  622تراجعــا طةيةــا  حيــ  اخنةــ  مــن   

ــة    ــالتقرير. ويف املتوســ   يوجــد قراب ــدوليني يف    موظةــا 470ب مــن مــوظة  األمــم املتحــدة ال
الصومال. ويوجد أكرب عدد للمـوظةني يف مقديشـو  حيـ  ي لـغ احلـد األقصـ  لعـددهم فيهـا         

ــغ عــددهم يف املتوســ      445 ــا يف حــني ي ل ــدد     327موظة ــغ احلــد األقصــ  لع ــا. وي ل موظة
ــوظةني يف بوساســو   ــغ عــددهم يف املتوســ       29امل ــا  يف حــني ي ل ا يف موظةــا  أمــ  20موظة

موظةـا    34موظةا  بينما ي لـغ عـددهم يف املتوسـ      42احلد األقص  لعددهم  غا وي  في لغ
ــغ احلــد األقصــ  لعــددهم    ــد ه   ١٨ويف غالكــايو  ي ل ــا  مبتوســ  ق موظةــا  أمــا يف   ١١موظة

مـوظةني  ويف دولـو     7موظةـا  مبتوسـ  قـد ه     ١3  في لغ احلد األقصـ  لعـددهم   بيلي  وين
مـوظةني    ٨موظةـا  يف حـني ي لـغ عـددهم يف املتوسـ        ١3لعدد املوظةني ي لغ احلد األقص  

مـوظةني. وال يوجـد    ١0مبتوس  قـد ه   موظةا  30وي لغ احلد األقص  لعددهم يف كيسمايو 
ــغ عــددهم يف املتوســ  حنــو       ــوظةني يف هرجيســة  وي ل ــا. ويف  40حــد أقصــ  لعــدد امل موظة

ستتي  للمعاي  األمنية الدنيا للعمـل  فـ   احلـد    كيسمايو  استدع  بناُ  أماكن إقامة جديدة ت
خةـ  احلـد األقصـ  لعـدد      علـ  موظةا  بينما ترتـ    30إىل  ١7األقص  لعدد املوظةني من 

ــة         ــا بصــو ة اعتيادي ــدوليني املوجــودين فيهــا حالي ــوظةني ال ــوُ  عــدد امل ــدوا بل ــوظةني يف باي امل
 موظةا دوليا. ١6املستو  األقص  وهو 

 
 ملوظةني وأمنهمسامة ا -با   

أيا /مايو  ُ ف  مسـتو  املخـاطر األمنيـة بالنسـ ة للمنطقـة مـن مطـا  مقديشـو          24يف  - 79
الــدو  الــي تشــر  علــ  محايتــها بعثــة االحتــاد األفريقــ  مــن متوســ  إىل مرتةــ . وبنــا  علــ  

مج. ذل   ُأدخل  تعديا  عل  وجود األمم املتحدة بعـد إجـرا  تقيـيم لألمهيـة احليويـة للـربا      
ونّةــ  مكتــ  األمــم املتحــدة لتقــدم الــدعم يف الصــومال تــداب   للتخةيــف مــن حــدة املخــاطر  
مشل  تعنين اجلد ا  اجلان يـة جلميـ  أمـاكن اإلقامـة واملكاتـ  ذا  اجلـد ا  اللينـة  وتركيـ          
 قـائ  مانعـة للتشــظ  علـ  مجيــ  النوافـ . ويعمــل املكتـ  علـ  بنــا  عـدد كــا  مـن أمــاكن         

 تستتي  للمعاي  األمنية الـدنيا للعمـل لُيـوّفر أمـاكن حمميـة بسـقف حمّصـن جلميـ          اإلقامة الي
 ملتحدة داخل مطا  مقديشو الدو .موظة  األمم ا
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متوز/يوليـ     26ويف أعقاب اهلتوم ال ي شّن بالقرب مـن مطـا  مقديشـو الـدو  يف      - ٨0
د األفريق  يف الصـومال  مـ    اجتم  ممثل  اخلا   بصح ة املمثل اخلا  لرئيس مةوضية االحتا

ــن األمــن يف املطــا .      ــا  مســؤو  األمــن الصــوماليني ملناقشــة تعني ــرئيس وك  ــداب   وتشــملال ت
التخةيــف مــن حــدة املخــاطر الــي جيــري النظــر فيهــا منــ  املرك ــا  التتا يــة اخلةيةــة والثقيلــة  

قديشو الدو   وحظـر  واملرك ا  غ  امللذو  هلا من استخدام طري  املطا  القري ة من مطا  م
ع ــو  الشــاحنا  التتا يــة بوابــة  املدينــة يف املطــا   وختصــيص مــداخل بديلــة لــدخول املطــا     
ــة االحتــاد األفريقــ        ــو  حلســاب األمــم املتحــدة وبعث ــوطنيني الــ ين يعمل بالنســ ة للمــوظةني ال

ــة االســتخ ا ا  واأل       ــن وكال ــا م ــ   ســيكو  مطلوب ــدو . وباإلضــافة إىل ذل ــن واجملتمــ  ال م
الوطنية والشرطة الصومالية وقوا  بعثة االحتاد األفريق  أ  يعنزوا نقاط التةتيش املقامـة علـ    

 طري  املطا  بالقرب من بوابة املدينة.
تنايد عدد احلواد  األمنية يف مقديشـو  يعكـف ممثلـ  اخلـا  علـ  إعـداد        ضو ويف  - ٨١

مل تد   يف مينانيا  كيانـا  األمـم املتحـدة    حتليل للتكاليف األمنية اإلضافية غ  املتوقعة الي 
 املوجودة يف الصومال  وسُيقدم ه ا التحليل يف املستق ل القري .

  
 ماحظا  -سابعا  

وجعلـ  هـ ه    طوال فترة واليي كلمني عام  أولي  اهتمامًا شخصيًا ك  ًا للصـومال  - ٨2
ا جمموعـ  أ بـ  مـرا   إىل هـ ا     بالسـةر  مبـ  ونـائ   . وقـد قمـ  أنـا    املسللة يف صدا ة أولويـاي 

ال لد ال ي كا  يف وق  من األوقا  مضرب املثل عل  الدولة الةاشـلة  ولكنـ  يشـكل اليـوم     
ــة  وإ  هشأــ  ــة     شــهادة مثين ــة االحتادي ــدأ  احلكوم ــ  أ  ب ــا  الســام. فمن ــا  بن ــ  إمكاني ة  عل

ــوماليا  لواليتـــهما يف عـــام   ــومال تقـــدمًا ي 20١2والربملـــا  الصـ ــرز الصـ ــا     أحـ ــتح  الثنـ سـ
ــدخل          ــ ا الشــهر  ي ــدو . ويف ه ــ  ال ــن اجملتم ــدعم م ــا  وتصــميم شــع   وب مسترشــدًا بتطلع
الصومال مرحلة نقل السلطة إىل هيئتني جديدتني  تشريعية وتنةي يـة  مـا يشـكل حلظـة فا قـة      
وعامــة بــا زة يف طريــ  هــ ا ال لــد حنــو التحــول إىل دولــة دميقراطيــة كاملــة األ كــا  وشــاملة  

ينال التقدم احملرز قابًا للنكـو . وإنـي أشـدد علـ         وتنعم باالستقرا . وم  ذل   الللتمي
 أمهية تنشي  اجلهود من أجل املض  قدما بعملية بنا  الدولة.

ــ        - ٨3 ــة شــةافة وذا  مصــداقية  مبشــا كة مجي ــة انتخابي ــ  عملي ــة مبكــا  تنةي ومــن األمهي
والشـ اب واألقليـا . وأ حـ  مبـا مت القيـام بـ         شرائح اجملتمـ  الصـوما   مبـا يف ذلـ  النسـا      

ــة      حــى اآل  مــن أعمــال حتضــ ية يف هــ ا الصــدد  وال ســيما تةعيــل هيئــا  التنةيــ  االنتخابي
 املخصصة  وأدعو إىل تنةي  العملية االنتخابية وفقا للتداول النمنية املعلنة.
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لشـمول والشـةافية والـي    وين غ  أ  حتتـرم هـ ه العمليـة الـدعوا  الراميـة إىل تـوخ  ا       - ٨4
أعرب عنها الشع  الصوما  يف املنتد  االستشا ي الوطي والـي و د  يف إعـا  مقديشـو    

بــد مــن  فــإ  املــرأة الصــومالية ال . وعلــ  وجــ  اخلصــو    20١5يف كــانو  األول/ديســمرب 
ــن إمســا  صــوهتا     ــها م ــن أ      متكين ــ  م ــية الصــومالية. ويســاو ين القل ــاة السياس ــادة يف احلي الق

الصوماليني مل يتةقوا بعد م  شيو  الق ائل بشل  آلية تنةي  التنامهم بتخصيص مقاعـد حمـددة   
للنســا  املرشــحا . وأدعــو مجيــ  أصــحاب املصــلحة  وال ســيما القــادة الصــوماليني و ؤســا     

يف املائـة مـن املقاعـد     30الق ائل والعشائر إىل كةالـة حتقيـ  اهلـد  املتمثـل يف ختصـيص نسـ ة       
ربملانية للنسا . وأثي عل  اجلهود الي ي  هلا كل من جلنة سـةرا  النوايـا احلسـنة  والناشـطو      ال

 يف جمال حقوق املرأة  وأعضا  اجملتم  املدين  يف ه ا الصدد.
ــالغ إزا  التهديــدا  األخــ ة والتخويــف املــوجهني ضــد املرشــحني      - ٨5 ويســاو ين قلــ  ب

والنشـطا  والصـحةيني يف سـياق العمليـة االنتخابيـة. وأدعـو        واجملتم  املـدين والقـادة النسـائيني   
مجي  السلطا  االحتادية ويف الواليا  إىل كةالة محاية حقـوق اإلنسـا   ال سـيما فيمـا يتعلـ       
حبريــة التعــ   واملشــا كة يف العمليــة السياســية. وجيــ  أ  ختضــ  املؤسســا  األمنيــة للمســا لة 

ن كةالـة سـيادة القـانو . فمـن شـل  فـرض أي قيـود علـ          أمام القادة السياسيني املسـؤولني عـ  
 احلقوق األساسية أ  يعنز نةوذ أولئ  ال ين يعا ضو  مشرو  بنا  الدولة الصومالية.

وأ حــ  بقــرا  الةريــ  املعــي بتنةيــ  االنتخابــا  االحتاديــة غــ  امل اشــرة يف الصــومال   - ٨6
الوطنيـة لـ .    القيـادة   وتلييـد منتـد    20١6استكمال اجلدول الـنمي للعمليـة االنتخابيـة لعـام     

وإذ أحي  علمًا بالتلخ  ألسـ اب تقنيـة يف هـ ه املواعيـد مقا نـة باجلـداول النمنيـة الدسـتو ية         
الصومالية  وباحلاجـة إىل تةـادي فـرا  مؤسسـ  بينمـا العمليـة االنتخابيـة قـد اكتملـ   فـإني           

بصــةة مؤقتــة إىل حــني انتخــاب  ئــيس  أســلم بقــرا  املنتــد  مواصــلة اجلهــاز التنةيــ ي ملهامــ   
جديـد. كمــا أحـي  علمــًا بقــرا  الربملـا  االحتــادي متديـد واليتــ  إىل حــني اإلعـا  عــن نتــائج      
العملية االنتخابية. وتتوق  األمـم املتحـدة أ  هـ ه الترتي ـا  االسـتثنائية سـو  ُتسـتخدم علـ          

نتقـال السياسـ  بشـكل    حنو مسؤول  وأ  ال يتخ  أي طر  أي إجرا  مـن شـلن  تقـوي  اال   
 سلس وذي مصداقية.

وأثي عل  الدو  ال ي أداه منتـد  القيـادة الوطنيـة يف األشـهر األخـ ة للـدف  جبـدول         - ٨7
األعمال السياس  يف الصـومال إىل األمـام. ويف حـني أ  املنتـد  ليسـ  لـ  صـةة  مسيـة  فقـد          

قـ  ميكـن ات اعـ  يف العمليـة     برز كمنتد  سياس  بالغ األمهية  وشكل نواة لنـهج احتـادي حقي  
السياســية. وإنــي أحــ  املنتــد  علــ  مواصــلة أدا  دو ه احليــوي وال نــا  يف أعقــاب االنتقــال   
السياسـ   بينمـا يواصـل الصــومال بنـا  نةسـ  كدولـة احتاديــة  وال سـيما يف املسـاعدة يف بنــا          
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دد  أ حـــ  توافـــ  اآل ا  حـــول زيـــادة حتســـني الدســـتو  االحتـــادي املؤقـــ . ويف هـــ ا الصـــ 
باستعراض الدستو  االحتادي املؤق  من جان  كل من جلنة الرقابة الربملانية واللتنـة املسـتقلة   
السـتعراض الدســتو  وتنةيــ ه  وأدعــو مجيــ  أصــحاب املصــلحة املعنــيني بــالنظر يف التنقيحــا   

 املقترحة عل  الةو  مبترد أ  يتللف الربملا  االحتادي اجلديد.
واليــة الربملــا  االحتــادي  فــإني أثــي عليــ  للــدو  األساســ  الــ ي أداه  وحبلــول انتــها   - ٨٨

خال السنوا  األ ب  املاضية  حت  قيـادة  ئيسـ  حممـد عثمـا  جـوا ي. وأثـي علـ  أعضـا          
الربملا  املنتهية واليت  إلصدا هم تشريعا   ئيسية وعلـ  التـنامهم بتقـدم الصـومال ومبسـتق ل       

 من أعضا  الربملا  حياهتم بس   األعمال اإل هابية. ١٨ يف بيئة صع ة للغاية  كلة 
ومما ي ع  عل  القل  عدم إحـراز تقـّدم ملمـو  يف العمليـة الوحيـدة املت قيـة لتشـكيل         - ٨9

والية يف ه ا  وش يل  الوسط . وأ ح  باجلهود املتواصلة الي ي  هلا كل من األمم املتحـدة  
لتنمية والشـركا  اآلخـرو  حلـل املسـائل املعلقـة بالتشـاو  مـ         واهليئة احلكومية الدولية املعنية با

 اجلها  الةاعلة املختلةة يف املنطقتني  من خال عملية شاملة تستهد  املصاحلة الدائمة.
من ه ا التقدم السياس  ما مل يكـن هنـاك أمـن. وأود أ  أشـيد        بيد أن  لن يتلت  ش - 90

اد األفريق  يف الصومال وقوا  األمن الصـومالية علـ    بالرجال والنسا  الشتعا  يف بعثة االحت
ــث  ممــ       ــنال هنــاك الك ــ لوهنا. وال ي ــود والتضــحيا  الــي ي  ــ   ال ســيما    اجله ــام ب ا ين غــ  القي

يتعلــ  بكةالــة اســتةادة مجيــ  الصــوماليني مــن املكاســ  األمنيــة الــي حتققــ  وبــل  هــ ه   فيمــا
ــدوام. وجيــ  أ  تكــو  اجلهــ    ــة االحتــاد األفريقــ    املكاســ  ســيكت  هلــا ال ــ هلا بعث ــي ت  ود ال

واجليش الوطي الصـوما  جـن ًا ال يتتـنأ مـن هنـج شـامل إزا  األمـن يراعـ  حقـوق اإلنسـا            
ويشمل بنا  قطا  أمن صوما  احتادي حقيق   وانتعا  اجملتم  وتوسـي  سـلطا  الواليـا      

 الدوليني الرئيسيني. ويكافح التطر  العنيف ومينع   ويعنز التنسي  فيما بني الشركا 
ويعد تطـوير املؤسسـا  األمنيـة الصـومالية  علـ  وجـ  اخلصـو   أمـرًا بـالغ األمهيـة            - 9١

ــ         ــة االحتــاد األفريق ــد جي  ل عث ــي  الت ــ   ال ســيما يف ضــو  التخة وين غــ  اإلســرا  يف حتقيق
لسياسـة   . وأ ح  بتلييـد منتـد  القيـادة الوطنيـة    20١٨املتوخ  الشرو  في  حبلول هناية عام 

األمن الوطي وللنموذ  اجلديد للشرطة  وأح  مجي  أصحاب املصلحة عل  ال نا  علـ  هـ ه   
األطر الوطنية إلنشا  قطا  أمـي يتسـم بالةعاليـة والكةـا ة  وقـاد  علـ  تـوف  األمـن للشـع           
الصوما  ضد التهديدا  الداخلية واخلا جية. وبدو  دعم متواصـل ومتسـ  وتصـميم وتقـدم     

يما يتعل  باجلهود األمنية الشاملة  سيظل الصومال ضعيةًا  وستكو  املكاسـ  احملققـة   سري  ف
 عرضة لانتكا .
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وجيــ  أ  تتخطــ  اجلهــود الــي ن ــ هلا لكــ ح هتديــد حركــة الشــ اب اجلــيش وحــده.     - 92
وأشدد عل  أمهية ات ا  هنج شامل يف استعادة األمن يف الصـومال  يرتكـن علـ  محايـة حقـوق      

وجي  أ  يشمل ذل   عل  حنو شـامل  استكشـا  مسـا ا  مـن شـلهنا أ  تةضـ         اإلنسا .
ــدائمني يف الصــومال. والبــد مــن استكشــا  مجيــ  الســ ل ســعيا إىل      إىل الســام واملصــاحلة ال
حتقي  ه ا الغرض. وإني أتطل  إىل تنةي  خطة الطري  القوم الـي وضـعتها احلكومـة االحتاديـة     

 وة حنو هنج أكثر مشواًل.ملكافحة التطر  العنيف كخط
وما زال يساو ين قل  بالغ إزا  حالة حقوق اإلنسا  يف الصومال  مبـا يف ذلـ  زيـادة     - 93

عدد أحكام اإلعدام  ومحاية النسا  واألطةال. وعل  الرغم من االلتناما  اهلامـة الـي قدمتـها    
ال  ال يــنال احتتــاز السـلطا  الصــومالية يف الســنوا  القليلـة املاضــية مــن أجــل محايـة األطةــ   

األطةــال بســ   ا ت ــاطهم حبركــة الشــ اب ميثــل شــاغا مســتمرا. وإنــي أحــ  الســلطا           
الصومالية عل  معاملة أولئ  األطةـال كضـحايا يف املقـام األول  مـ  مراعـاة مصـاحل األطةـال        
ام الةضل  ومعاي  احلماية الدولية بوصةها م ادئ توجيهية يف ه ا الشل . وتعـد أحكـام اإلعـد   

الصاد ة ضد األطةـال يف بونتانـد غـ  مق ولـة  وأحـ  سـلطا  بونتانـد علـ  تيسـ  إعـادة           
 إدما  مجي  األطةال ومج  مشلهم بلسرهم.

وأحي  اجلهود الـي ت ـ هلا السـلطا  احملليـة والشـركا  يف اجملـال اإلنسـاين فيمـا يتعلـ            - 94
. ومـ  ذلـ   ال تـنال احلالـة اإلنسـانية      بالتله  للحد من أثـر الةيضـانا  املتصـلة بتيـا  النينيـو     

من ية  ويتوق  أ  تتةـاقم أكثـر يف األشـهر املق لـة بسـ   تـدهو  آفـاق األمـن الغـ ائ  وعـودة           
الاجئني من داداب. وإني أح  اجملتم  الدو  عل  مضاعةة الدعم املقدم لألعمال اإلنسـانية  

 ال الغة األمهية وللحلول املستدامة يف الصومال.
وأ ح  بنشر احلكومـة االحتاديـة للمسـودة األوىل للخطـة اإلمنائيـة الوطنيـة  الـي تعـد          - 95

خطة هامة صوب معاجلـة األسـ اب اجل  يـة للتحـديا  االجتماعيـة االقتصـادية و سـم مسـا          
إمنائ  للصومال. كما يتوقف تقدم الصومال علـ  قـد ة الدولـة علـ  توليـد اإليـرادا  وتـوف         

 يـل األمـن والتعلـيم. وجيـ  مواصـلة خلـ  الشـراكا  بـني القطـاعني العـام           املناف  العامة مـن ق 
ــيهم          ــن ف ــال احلــرة بشــكل ملحــو   مب ــن م اشــرة الصــوماليني لألعم واخلــا  واالســتةادة م

 املغتربو  الصوماليو  ال ين يتمتعو  بدينامية ك  ة.
راق ني وأود أ  أعــرب عــن شــكري العميــ  لكــل مــن االحتــاد األفريقــ   وبعثــة املــ          - 96

العســكريني التابعــة لاحتــاد األفريقــ  يف الصــومال  واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة    
واالحتــاد األو و   والـــدول األعضــا   واملنظمـــا  غـــ  احلكوميــة  والشـــركا  اآلخـــرين يف    

 صومال.التنمية  عل  الدعم املستمر وعل  املشا كة يف بنا  السام وعملية بنا  الدولة يف ال
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ــاة اثــنني مــن      - 97 ــة الــي أود  حبي وإنــي أشــعر بــاحلن  العميــ   وأديــن األعمــال اإل هابي
من أفراد األمن اخلا   مـن بـني آخـرين  يف مقديشـو. وأود أ       ١١موظةني األمم املتحدة و 

أثي عل  ممثل  اخلا   مايكـل كيتينـغ  ونـائ  ممثلـ  اخلـا  االثـنني  وعلـ  مـوظة  مكتـ           
مم املتحدة لتقدم املساعدة إىل الصومال  ومكت  األمـم املتحـدة للـدعم يف الصـومال      بعثة األ

ووكاال  األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها يف الصومال. فعملـهم الشـاق والتـنامهم الثابـ       
يف ظل ظرو  صع ة وخط ة يف كث  من األحيا   هو ما يعرب عن أفضل مـا تتمتـ  بـ  األمـم     

  .املتحدة من صةا
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