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لقد بدأت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل الصومال
افتتحت اجللسة الساعة .15/05
السنة اجلديدة مبواجهة أزمة أمنية نتيجة هلجوم بقذائف اهلاون
إقرار جدول األعمال
جممع األمم املتحدة يف األول من كانون الثاين/يناير،
على ّ
أُ ّقر جدول األعمال.
وبأزمة سياسية جراء طرد املمثل اخلاص لألمني العام نيكوالس
الحالة في الصومال
هايسوم يف اليوم نفسه .وعطلت احلادثتان تعطيال شديدا تنفيذ
الوالية وتواصل البعثة مع حكومة الصومال االحتادية .كما رفعتا
تقرير األمين العام عن الصومال ()S/2019/393
مستوى املخاطر األمنية ملوظفي األمم املتحدة وتركتا موظفينا يف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقا للمادة  37من النظام
حالة معنوية سيئة للغاية.
الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو ممثل الصومال إىل املشاركة يف
وقمنا على الفور بإعطاء أولوية لسالمة وأمن موظفينا،
هذه اجللسة.
بينما ركزنا جهودنا على رأب صدع العالقات مع احلكومة
ووفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
االحتادية ووضع تنفيذ الوالية على املسار الصحيح .ومن خالل
أدعو مقدمي اإلحاطات التالية أمساؤهم إىل املشاركة يف هذه
العمل مع مكتب األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف الصومال وفريق
اجللسة :السيد رايسيدون زينينغا ،نائب املمثل اخلاص لألمني
األمم املتحدة القطري ،اختذنا تدابري لتوفري أماكن إقامة وعمل
العام للصومال واملوظف املسؤول عن بعثة األمم املتحدة لتقدمي
أكثر أمناً ملوظفينا ولتعزيز قدرتنا على الصمود أمام اهلجمات
املساعدة إىل الصومال ،والسيد فرانسيسكو كايتانو خوسيه
بقذائف اهلاون .وأشكر املكتب على الدعم الذي يقدمه.
ماديرا ،املمثل اخلاص لرئيس مفوضية االحتاد األفريقي يف
بيد أن التوصل إىل حلول دائمة للتهديد األمين املستمر
الصومال ورئيس بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال .والسيدة
أورسوال مولر ،مساعدة األمني العام للشؤون اإلنسانية ونائبة سوف يأيت من حرمان حركة الشباب من احليز والفرص لإلعداد
منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ التابعة ملكتب األمم املتحدة للهجمات وشنها .وتتعاون منظومة األمم املتحدة والشركاء
الدوليني لتمكني قوات األمن الصومالية من السيطرة على
لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
املناطق املستخدمة إلطالق قذائف اهلاون ودعم تنفيذ اخلطة
ويشارك السيدان زينينغا وماديرا يف هذه اجللسة عن طريق
األمنية الشاملة ملقديشو.
التداول بالفيديو من مقديشو.
وحنرز تقدماً جيداً يف إعادة ضبط عالقات البعثة مع
يبدأ جملس األمن اآلن النظر يف البند املدرج يف جدول
احلكومة االحتادية .واستناداً إىل الزيارة اليت قامت هبا وكيلة
أعماله.
األمني العام ديكارلو إىل مقديشو يف شباط/فرباير ،كانت
وأود أن ألفت انتباه أعضاء اجمللس إىل الوثيقة  ،S/2019/393املناقشات اليت أجريتُها مع رئيس الوزراء حسن خريي بناءة.
اليت تتضمن تقرير األمني العام عن الصومال.
وقد اتفقنا على ترتيبات الستعادة مشاركة البعثة مع احلكومة
وتعزيزها ،وأكد يل رئيس الوزراء التزامه بتعزيز العالقة قبل وصول
وأعطي الكلمة اآلن للسيد زينينغا.
السيد زينينغا (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعرب لكم عن املمثل اخلاص اجلديد لألمني العام.
ّ
أطيب متنيايت مبناسبة شهر رمضان املبارك.
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وستكون هناك حتديات على الطريق إىل األمام ،وال تزال
هناك مسائل ستخترب العالقة مع احلكومة االحتادية .لكننا نشعر
بالتأكيد بأننا يف مكان أفضل مما كنا عليه يف بداية العام.
فتنفيذ الوالية قد عاد إىل املسار الصحيح ،ال سيما يف اجملاالت
اليت نق ّدم فيها الدعم التقين .وهي تشمل األعمال التحضريية
النتخابات عام  ،٢٠٢٠وعملية مراجعة الدستور ،وبناء قدرات
الشرطة واملسامهة يف التخطيط للعمليات األمنية املستمرة ،مبا
يف ذلك أنشطة حتقيق االستقرار .وبالعمل مع الشركاء الدوليني
اآلخرين ،نستخدم أيضاً مساعينا احلميدة من أجل تشجيع
احلوار بني احلكومة االحتادية والواليات االحتادية األعضاء.
وقد ظل الصومال على مسار إجيايب على الرغم من
صعوبة البيئة األمنية واألزمات السياسية املتكررة ،فض ً
ال عن
القيود املتعلقة بالقدرات والتحديات اليت تواجه إدارة العقبات
السياسية اليت تعرتض برناجمه اإلصالحي .وخالل الفرتة املشمولة
بالتقرير ،حقق البلد تقدماً كبرياً يف اإلصالحات االقتصادية
واملتعلقة بالقطاع األمين .وأُحرز تقدم أيضاً بشأن خطة السياسة
الشاملة ،مبا يف ذلك عملية مراجعة الدستور واألعمال التحضريية
لالنتخابات باالقرتاع العام.
ويف اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل
يف نيسان/أبريل ،أثىن املشاركون على الصومال لإلجنازات اليت
حققها يف اإلصالحات االقتصادية .فقد ّ
مكن االستكمال
املرضي للربنامج الثالث الذي يشرف عليه موظفو الصندوق من
وضع برنامج رابع من هذا القبيل سيم ّهد الطريق لنقطة اختاذ
القرار للمبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون ،املتوقعة
يف أوائل عام .٢٠٢٠
وقررت احلكومة االحتادية تطبيق نفس النهج الصارم لتحقيق
املساءلة والشفافية يف قطاع األمن .فعلى سبيل املثال ،مت إجناز
التسجيل البيومرتي جلميع جنود اجليش الوطين الصومايل يف ٣
آذار/مارس .ويتلقى اآلن مجيع اجلنود املسجلني البالغ عددهم
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 ١٦ ٠٠٠مرتباهتم مباشرة يف حساباهتم املصرفية .وقد أدى
ذلك إىل إلغاء الوسطاء واحلد من الفساد وضمان دفع املرتبات
بانتظام لألفراد العسكريني .كما مي ّهد الطريق أيضاً لتحديد
احلجم الصحيح لقوات اجليش الوطين.
وبالتوازي مع إصالحات القطاع األمين تلك ،أطلقت
احلكومة االحتادية عمليات عسكرية يف منطقة شبيلي السفلى
للنهوض باخلطة االنتقالية ،وإضعاف حركة الشباب يف معاقل
متامخة ملقديشو ،وبالتايل ،وقف الزيادة األخرية يف اهلجمات
اليت تشنها حركة الشباب على مقديشو .ويف تطور مل يسبق
له مثيل ،حفزت العمليات العسكرية اجلارية ،بدعم من بعثة
املراقبني العسكريني التابعة لالحتاد األفريقي يف الصومال
ومكتب األمم املتحدة والشركاء الدوليني ،على التخطيط
املشرتك واإلنشاء املنهجي لوحدات اجليش الوطين الصومايل
القادرة واخلاضعة للمساءلة واملقبولة وامليسورة التكلفة .كما دلّت
على أمهية اعتماد هنج شامل لألمن من خالل إدماج عناصر
االستقرار والشرطة يف العمليات العسكرية وإعادة تنشيط تنفيذ
اخلطة االنتقالية.
إن التحضريات التقنية لالنتخابات باالقرتاع العام لسنة
ُ ٢٠٢٠ترز تقدماً .فقد بدأت عملية حتديد وتسجيل الناخبني
احملتملني يف هذا الشهر .وفتحت اللجنة الوطنية املستقلة
لالنتخابات مكاتب هلا يف معظم الواليات االحتادية األعضاء.
وقد أقر جملس الوزراء االحتادي مشروع قانون األحزاب السياسية
والقانون االنتخايب وأحاهلما إىل الربملان .بيد أن قانون االنتخابات
ال يزال مسألة خالفية مع الواليات االحتادية األعضاء .وال غىن
عن اعتماد هذين القانونني لتظل خارطة الطريق السياسية على
املسار الصحيح ،وحنث مجيع أصحاب املصلحة على العمل
من أجل التوصل إىل اتفاق ميكن ترمجته إىل املوافقة الربملانية يف
األشهر املقبلة.
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وقد جرى تنقيح تقين لـ  ٩من فصول الدستور االحتادي
املؤقت للصومال البالغ عددها  15فصالً .وهذا إجناز كبري .غري
أن التقدم احملرز سيُقاس يف هناية املطاف باالتفاقات السياسية
بني قادة احلكومة االحتادية والواليات االحتادية األعضاء بشأن
النواحي الرئيسية للدستور ،مبا يف ذلك تقاسم السلطة واملوارد.

22/05/2019

احلكومة االحتادية والواليات االحتادية األعضاء يف غاروي من 5
إىل  ١٠أيار/مايو قد فشل يف التوصل إىل اتفاق بشأن أي من
املسائل اجلوهرية وبشأن تاريخ وشكل ومكان انعقاد االجتماع
املقبل ،إال أنه كان خطوة هامة حنو استئناف احلوار.

نواصل بالتعاون مع الشركاء الدوليني اآلخرين تشجيع
وقد أُحرز تق ّدم هام أيضاً يف جمال حقوق اإلنسان .ففي احلكومة االحتادية وقادة الواليات األعضاء يف االحتاد على
أعقاب أعمال العنف اليت أدت إىل وقوع إصابات يف صفوف التعجيل باستئناف احلوار والتعاون ،وهو ما يعد أمرا ضروريا
املدنيني خالل االنتخابات اليت أجريت يف كانون األول/ديسمرب للتنفيذ املستدام لإلصالحات.
املاضي بوالية جنوب غرب الصومال ،أجنزت احلكومة االحتادية
نوقشت العمليتان االنتخابيتان املتنازع عليهما يف جلمدج
وسلطات والية جنوب غرب الصومال على السواء حتقيقات وجوباالند ،املقرر إجراؤمها يف متوز/يوليه وآب/أغسطس على
يف قتل املدنيني .كما عقدت والية جنوب غرب الصومال التوايل خالل االجتماع التشاوري .وقد أصبحتا مصدرا للقلق.
اجتماعات مصاحلة مع اجملتمعات احمللية املعنية ووافقت على وكما كان احلال يف والية اجلنوب الغريب العام املاضي ،فإن خطر
دفع تعويضات ألسر الضحايا.
اندالع العنف متزايد للغاية .وما زلنا حنث السلطات االحتادية
ويف  ١٨أيار/مايو ،صدق الربملان االحتادي على اتفاقية واإلقليمية على استخالص الدروس من والية اجلنوب الغريب
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وسيُحال التصديق اآلن إىل وكذلك املمارسات اجليدة من االنتخابات يف بونتالند وإدارة
الرئيس للتوقيع عليه .وأهنئ احلكومة االحتادية على تلك اخلطوة املنازعات يف العمليات االنتخابية املقبلة على حنو جينب اندالع
اهلامة الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .صراع ويكفل الشفافية والنزاهة.
ويظل احلوار بني الصومال وصوماليالند والذي له أيضا
آثار على االنتهاء من عملية االستعراض الدستوري متعثرا .ومع
ذلك ،فإننا نشعر بالتفاؤل حيال املالحظات اليت أدىل هبا رئيس
صوماليالند موسى بيهي عبدي يف  ١٨أيار/مايو ،واليت أعرب
فيها عن استعداده لتعزيز السالم مع بونتالند ،مبا يف ذلك
من خالل تبادل األسرى ،والتعاون مع الصومال بشأن املسائل
املتصلة باألمن والتجارة والتعليم.

ال يزال الصومال يعاين من حتديات كبرية .فجهود اإلصالح
اليت تبذهلا احلكومة االحتادية قد واجهت مقاومة حتمية.
فاإلصالحات االقتصادية وإصالحات القطاع األمين على وجه
اخلصوص تستتبع تفكيك اقتصاد احلرب الذي ازدهر على مدى
عقود من الزمن .وهناك العديد من املصاحل املكتسبة ،اليت تشكل
عقبات أمام زيادة املساءلة .وال يتطلب التص ّدي لتلك املصاحل
املكتسبة تصميماً فحسب ،وهو ما أبدته احلكومة االحتادية ،بل
أيضاً هنجاً شام ً
ال لبناء العالقات مع مجيع أصحاب املصلحة
متثل الديناميات اإلجيابية يف منطقة القرن األفريقي
للربهنة على أن اإلصالحات ستعود بالفوائد على األمة بأسرها .فرصا كبرية للصومال لتحقيق أهدافه االسرتاتيجية وإمكاناته
ويتوقف التنفيذ الكامل واملستدام ألولويات الصومال على االقتصادية .ومع ذلك ،فإن التدهور املستمر يف العالقات
استعادة التعاون بني قيادة احلكومة االحتادية والواليات االحتادية بني الصومال وكينيا الناجم عن النزاع على احلدود البحرية
األعضاء .ولئن كان االجتماع االستشاري املعقود بني قادة مثري للقلق .يؤثر ذلك على جهود بناء الدولة وبناء السالم يف
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الصومال .وإجراء حوار بني كينيا والصومال بل ومع سائر الدول
األعضاء يف اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية أمر ضروري
خلفض حدة التوترات ومعاجلة املسائل األساسية اليت أدت إىل
التوترات املستمرة.
والصومال أمامه فرص هائلة إلحراز مزيد من التقدم يف
األشهر املقبلة .ولكي حيدث ذلك ،جيب أن يتفق القادة على
الصعيدين االحتادي ودون االحتادي على العمل معا بروح من
التوافق .وجيب أن يركز الربملان على إصدار التشريعات ذات
األولوية يف الوقت املناسب .وجيب على مجيع اجلهات املعنية
الوطنية التعاون بشكل فعال يف مواجهة موجة اجلفاف الوشيكة
وجتنب حدوث جماعة .وجيب تعزيز العالقات الرئيسية ،مبا يف
ذلك مع أصحاب املصلحة الوطنيني والشركاء الدوليني والقوى
اإلقليمية ،يف القرن األفريقي ويف منطقة اخلليج على حد سواء.
املسار ميضي قدما إىل األمام وبشكل إجيايب .ميكننا مجيعا
العمل معا حلث شعب الصومال وشركائه الدوليني على حتقيق
اإلصالح والتقدم.

S/PV.8533

بالنيابة عن مفوضية االحتاد األفريقي ،أود أيضا أن أحيي
الراحلة القائمة بأعمال مفوض الشرطة يف البعثة السيدة كريستني
أاللو اليت قضت أيضا يف حادث حتطم الطائرة يف آذار/مارس.
لقد كانت مقوماهتا القيادية االستثنائية والتزامها وشغفها بالغة
األمهية يف األداء اإلجيايب لعنصر الشرطة يف بعثة االحتاد األفريقي
يف ظل ظروف صعبة للغاية .سنتذكرها دائما ملسامهتها القيمة
يف جهود السالم واالستقرار يف قارتنا.

يف الفرتات السابقة املشمولة بالتقارير ،طغت اخلالفات بني
احلكومة االحتادية والواليات األعضاء يف االحتاد على املشهد
السياسي يف البلد واستدعت قلقنا اجلماعي واملربر .واليوم يف
الصومال نشهد عالمات مشجعة على املشاركة السياسية .كان
حفل تنصيب السيد سعيد عبد اهلل حممد دين رئيسا لبونتالند
يف كانون الثاين/يناير حلظة هامة للتجمع والتفكري اجلماعي يف
ذلك الصدد .مجعت هذه املناسبة الطبقة السياسية الصومالية
مبختلف أطيافها يف غاروي .وحضر احلفل الرئيس الصومايل
السابق شيخ شريف وحسن شيخ حممود وقادة الواليات والوزراء
الرئيس (تكلم باإلكليزية) :أشكر السيد زينينغا على واملشرعون والقادة الوطنيون .وأشاد اجلميع دون استثناء بقيم
املصاحلة والتضامن ودعوا إىل وحدة الصومال.
إحاطته.
ويف املالحظات اليت أدىل هبا خالل هذه املناسبة ،دعا
أعطي الكلمة اآلن للسيد ماديرا.
الرئيس عبد اهلل فرماجو إىل التسامح والتعاون وتعهد بأال يدخر
السيد ماديرا (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم ،سيدي
جهدا يف تسوية املواجهة السياسية بني حكومته والواليات
الرئيس ،على إتاحة هذه الفرصة يل ملخاطبة جملس األمن بشأن
األعضاء يف االحتاد .ومنذ كانون الثاين/يناير من هذا العام،
احلالة يف الصومال.
الحظت البعثة التطور التدرجيي للعالقات بني املركز واألطراف.
أود أن أبدأ باإلعراب عن التعازي ألسرة األمم املتحدة وتستثمر احلكومة االحتادية والواليات األعضاء يف االحتاد اجلهود
وأسر  ٢١من الزمالء يف األمم املتحدة الذين قضوا يف الكارثة يف احلوار إلعادة العالقات فيما بينها .من مصلحة اجملتمع
اجلوية اإلثيوبية يف آذار/مارس .حنن يف بعثة االحتاد األفريقي يف الدويل مواصلة تشجيع األطراف الفاعلة السياسية الصومالية
الصومال حنييهم على ما قدموه من خدمات للبشرية وجهودهم واالستفادة من استعدادها للتعاون مع بعضها البعض.
جلعل عاملنا عاملا أفضل.
كما الحظنا املناخ املشجع للحوار يف  ١١آذار/مارس،
عندما قام رئيس الوزراء حسن خريي بزيارة عمل إىل مدينة
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5/32

S/PV.8533

لاموصلا يف ةلاحلا

كيسمايو ،حيث قضى عدة أيام يف ضيافة السيد مذوبيه،
الرئيس اإلقليمي جلوباالند ،وناقش معه سبل تعزيز التوافق يف
اآلراء يف الصومال .وميثل االجتماع الذي اختتم مؤخرا يف غاروي
والذي استمر أسبوعا ،بالرغم من تضارب اآلراء بشأن نتائجه،
خطوة هامة يف االجتاه الصحيح يف أعقاب فرتة طويلة من عدم
املشاركة التعاونية بني احلكومة االحتادية للصومال والواليات
اإلقليمية األعضاء يف االحتاد .وشجع االحتاد األفريقي تلك
اجلهود ،وحنن نتطلع إىل جولة جديدة من احملادثات لتسريع
تنفيذ اخلطة السياسية الشاملة للجميع يف الصومال.

22/05/2019

املاضية ،سجلت اللجنة إحراز تقدم يف األعمال التحضريية قبل
تسجيل الناخبني ،مبا يف ذلك مسح املواقع احملتملة هلذا الغرض
عرب الصومال .وعند اإلنتهاء من ذلك ،سوف يُعهد إىل قوات
األمن الصومالية والبعثة تأمني املواقع.
ويف إطار دعم للجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات،
تعمل بعثة االحتاد األفريقي بشكل وثيق مع الرئيسة وفريقها،
وال سيما يف جمال بناء القدرات .ويف إطار ذلك ،ومتشيا مع
الوالية اجلديدة للبعثة وفقا لبيان جملس السلم واألمن لالحتاد
األفريقي الصادر يف جلسته  848اليت عقدها يف  9أيار/مايو
 ،2019وافقت بعثة االحتاد األفريقي يف اآلونة األخرية على
حزمة الدعم مع اللجنة .وستشمل احلزمة التدريب على وضع
اسرتاتيجية أمنية انتخابية لتسوية املنازعات االنتخابية ،ودورة
لتدريب املدربني بشأن أمن االنتخابات ،لفائدة قوة الشرطة
الصومالية .وحنيط علما مع التقدير بتعيني رئيس الوزراء خريي
ملسؤول رفيع ملعاجلة املسائل املتعلقة بإنشاء فرقة العمل االحتادية
املعنية باألمن االنتخايب.

وفيما يتعلق بعملية مراجعة الدستور ،أحرزت اللجنتان
الدستوريتان املكلفتان حىت اآلن بالعملية  -اللجنة املشرتكة
للرقابة على االستعراض الربملاين للدستور واللجنة املستقلة ملراجعة
الدستور وتنفيذه  -قدرا من التقدم .ويف ذلك الصدد ،تشيد
البعثة مبا تبذالنه من جهود ،وال سيما عقد سلسلة من الدورات
االسرتاتيجية ،وآخرها الدورة اليت عقدت يف جيبويت يف آذار/
مارس .ومن بني النتائج الرئيسية اليت حتققت يف دورة جيبويت
القرار بتوسيع نطاق عملية املراجعة لتشمل املناطق .وذلك جزء
ويف  ١نيسان/أبريل ،جنحت كتيبة مدربة وجمهزة بشكل
من محلة التوعية العامة والتشاور بشأن الدستور املؤقت.
جيد من اجليش الوطين الصومايل وقوات داناب اخلاصة مع بعثة
وفيما يتعلق باالنتخابات ،كانت اجلهود الرامية إىل التعجيل االحتاد األفريقي ،يف طرد حركة الشباب من بلدة جسر سبيد
مبراجعة القانون االنتخايب الذي طال انتظاره وقانون األحزاب االسرتاتيجية يف سهول هنر شبيلي اخلصبة .وبعد ذلك بشهر،
السياسية واضحة متاما .ويف أواخر نيسان/أبريل ،عرض مشروع استعادت كتيبة أخرى من اجليش الوطين الصومايل ،بدعم من
القانون االنتخايب على جملس الوزراء ،وأقر يف  ٢أيار/مايو بعثة االحتاد األفريقي والشركاء بلدة بريره ،املمتدة على جانيب
وأحيل فيما بعد إىل الربملان االحتادي .وعلى الرغم من أن البعثة هنر شبيلي.
حتيط علما بردود الفعل األولية على مشروع القانون االنتخايب،
وطوال سبع سنوات كانت بلدة سبيد معقال اسرتاتيجيا
من الضروري أن تكثف األطراف الفاعلة مشاركتها من أجل من معاقل حركة الشباب .وأتاحت هلذه اجلماعة املتطرفة مركزا
حتقيق االعتماد النهائي لتلك القوانني اهلامة يف األشهر املقبلة .لتجميع األجهزة املتفجرة املرجتلة احملمولة على مركبات واليت
والعمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات كانت تنقل بشكل روتيين إىل مقديشو ،وتستهدف األبرياء
لكفالة إجراء انتخابات عامة يف  ٢٠٢١-٢٠٢٠بطريقة من الرجال والنساء واألطفال الصوماليني فتؤدي إىل تشويههم
حرة ونزيهة وشفافة جدير بالثناء .وعلى مدى األشهر الثالثة وقتلهم بشكل عشوائي .إن هذا املعقل قد أخذ منهم اآلن.
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وبعد شهر وثالثة أسابيع ال يزال اجليش الوطين الصومايل
يسيطر على بلدة جسر سبيد .وجتري إعادة بناء البلدة والعمل
على استقرارها .وقد قد عاد اآلن تسعون يف املائة من سكان
البلدة الذين فروا منها يف وقت االحتالل إىل ديارهم.

النجاح يف التخطيط والتنسيق بصورة مشرتكة وشاملة ،من حيث
املهام العسكرية واملدنية على حد سواء .وحيتاج هذا النهج
والدعم املقدم له إىل أن يكون مستداما وميكن التنبؤ به ومؤكدا،
حىت ال تسقط سبيد وبريره ،وغريها من البلدات اليت سيتم
حتريرها من حركة الشباب نتيجة لتنفيذ اخلطة االنتقالية ،يف
أيدي اجلماعات املتطرفة مرة ثانية.

والناموسيات ،والبطانيات ،واأللواح احلديدية والبالستيكية،
وغريها من االحتياجات الطارئة ،والقيام بتوزيعها .ويستجيب
الشركاء بصورة إجيابية لنداء احلكومة خبصوص املشاريع السريعة
األثر من أجل فتح الطرق وبناء املدارس ،ومراكز الشرطة ،وغريها
من اهلياكل األساسية العامة ،وتزويد السكان مبصادر مستدامة
للمياه واخلدمات الصحية ،واملدارس ،واألسواق ،واخلدمات
األساسية.

كذلك ،ولضمان أن يتم حتقيق االستقرار ترحب بعثة
االحتاد األفريقي باملبادرة اليت أعلنها رئيس الوزراء خريي يف ١٨
أيار/مايو نيابة عن احلكومة االحتادية من أجل مواءمة األنشطة
العسكرية والشرطية يف سبيد .ويف هذا الصدد ،فإن البعثة تقف
على أهبة االستعداد للعمل مع الشركاء الدوليني ،واحلكومة
االحتادية ووالية جنوب غرب الصومال لتحديد وفرز وتدريب
قوة الشرطة احمللية ،سواء يف سبيد وبريره أو يف غريها من املناطق
املستعادة.

ويقوم اجليش الوطين الصومايل بدوريات يف شوارع سبيد
حلماية املراكز السكانية ،وتأمني اهلياكل األساسية احليوية،
وبينما أتناول موضوع حتقيق االستقرار وأنشطة اإلنعاش
واملواقع احلساسة .ويتواصل حاكم منطقة شبيلي السفلى بال كلل
مع السكان ،منتقال من قرية إىل قرية ،ويستمع إىل احتياجاهتم املبكر ،يسرين أن أعلن أن بعثة االحتاد األفريقي ستوسع نطاق
وشواغلهم ويساعدهم على معاجلتها .وقد طلب من السكان دعمها لسكان سبيد .ويأيت هذا بعد حزمة الدعم األويل من
املواد غري الغذائية املقدمة إىل  600من األسر املعيشية ،وتتألف
حتديد شخص مناسب من بينهم لتعيينه مديرا للبلدة.
وقد أنشأت احلكومة اهلياكل األساسية لتلقي وتوزيع من  ٢ ٧٠٠من البطانيات ،و  ٢ ٧٠٠من األلواح البالستيكية
املساعدة اإلنسانية واالهتمام باالحتياجات امللحة األخرى و  3 050من الناموسيات .وسينصب تركيزنا اجلديد اآلن،
للسكان .وتستجيب الوكاالت اإلنسانية بسخاء من خالل عقب تفاعلنا مع أصحاب املصلحة يف شبيلي السفلى على
االستفادة من املواد الغذائية ،واألدوية ،وأقراص تنقية املياه ،االحتياجات العاجلة لسبيد ،وبريره.

إن ما حيدث يف منطقة شبيلي السفلى يغري قواعد اللعبة،
فالتدخل املشرتك املنسق واملتكامل الذي تقوده احلكومة ،وجيري
جنبا إىل جنب مع بعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة واالحتاد
األورويب ،والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة والشركاء
اآلخرين ،ينفذ هنجا شامال إزاء األمن يف سبيد وبريره ،يف إطار
اخلطة االنتقالية.

وإذا كان هناك درس يستفاد من سبيد وبريره فهو أن
العمليات الناجحة اليت يقودها اجليش الوطين الصومايل يف ظل
الشروط الصحيحة ممكنة وقابلة للتحقيق .إن الصوماليني هلم
القدرة على تويل مسؤولية األمن يف بلدهم .وتلك الشروط هي:
قدرة اجليش الوطين الصومايل على تشكيل القوات؛ وأن يكون
وميثل استعادة سبيد جناحا عاما للجيش الوطين الصومايل ،اجليش مدربا على النحو الواجب؛ وأن يكون اجليش جمهزا على
وبعثة االحتاد األفريقي والشركاء .ويتمثل العامل األساسي هلذا النحو الواجب ؛ وأن تكون مرتبات اجليش مضمونة .وحلسن
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احلظ ،فإن مجيع هذه الشروط كانت متوفرة وجرت تلبيتها قبل إىل قوات األمن الصومالية ،وسلمنا مؤخرا يف  ٢٨شباط/فرباير،
وأثناء عمليات سبيد وبريره .هذا هو طريق املضي قدما .وحنن كلية جاال سياد العسكرية.
حباجة إىل التأكد من أن قوات األمن الصومالية جمهزة ومزودة
ويف الفرتة بني منتصف شباط/فرباير و  5نيسان/إبريل،
باملعدات األساسية والوسائل اليت ميكنها هبا احتواء حركة أكملنا خفض عدد القوات بواقع  1 000فرد .ويف الوقت
الشباب .فتلك اجلماعة ال تزال تشكل هتديدا قويا ،وال سيما نفسه ،واستعدادا لتأمني طريق اإلمداد الرئيسي بني مقديشو
بسب قدرهتا على التجنيد والتمويل الذايت ،واستهداف املسؤولني وبيدوا والسرتجاع ليغو ،قمنا بعمليات شحن رئيسية يف سابيد
احلكوميني واملؤسسات التجارية واملواطنني .وعلى الرغم من أننا وباريري ،واليت تكلمت عنها من فوري.
نشهد اجتاها نزوليا متقطعا يف األنشطة التنفيذية حلركة الشباب،
سجلُت البعثة أيضا معلما رئيسيا على ركيزة بناء القدرات
مبا يف ذلك عمليات فرار من الصفوف الوسطى ،إال أننا جيب
املؤسسية ،بوصف ذلك جزءا من هنجنا الشامل إزاء األمن ،ومع
أن نظل يقظني عندما يتعلق األمر باخلطر الناشئ من تنظيم
استكمال تقييم التأهب العمليايت للقوات اإلقليمية يف منتصف
الدولة اإلسالمية.
شباط/فرباير ،ال تزال البعثة واضحة بشأن مسار املرحلة االنتقالية
وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،الحظنا أن تنظيم الدولة وخروجنا النهائي من الصومال ،بتوجيه من جملس السالم واألمن
اإلسالمية رمبا قد يستغل التحول التكتيكي حلركة الشباب يف األفريقي ،واالحتاد األورويب ،وجملس األمن .وهلذا السبب ،من
اآلونة األخرية .ويف هذا الصدد ،جتري البعثة تقييما للتقارير املهم أن نتصدى بصورة مجاعية لبعض التحديات الرئيسية اليت
اليت تفيد بأن تنظيم الدولة اإلسالمية يسعى إىل االنتقال إىل تؤثر على تنفيذ املرحلة االنتقالية.
املناطق اليت كانت تسيطر عليها حركة الشباب .وإذ نضع يف
أوال ،ستحتاج احلكومة االحتادية إىل مزيد من املساعدة
اعتبارنا هذا اخلطر ،ومع اقرتاب ذروة رمضان ،فإن بعثة االحتاد
يف إحضار القوات الالزمة للقيام بعمليات مشرتكة مع بعثة
األفريقي ،بالتعاون مع الشركاء الصوماليني ،مستعدة لصد أي
االحتاد األفريقي ،واالضطالع باملسؤوليات األمنية ،واالحتفاظ
هجمات مضادة على سبيد وبريره ،وأي هجمات انتقامية على
باألراضي ،والتأكد من أن السكان معها وال يفرون منها.
مقديشو .ونتوقع بنفس القدر التصدي لعمليات حركة الشباب
ثانيا ،تقتضي املرحلة االنتقالية تسوية سياسية شاملة
يف مواقعها اجلديدة عرب مناطق باي وباكول وهريان ،كما نضع
معجلة بني احلكومة والواليات اإلقليمية ،وكذلك بني العشائر،
التدابري من أجل ذلك.
وال سيما االتفاقات املتعلقة بتقاسم املوارد والسلطة ،واحلكم،
وأود اآلن أن أنتقل إىل حالة اخلطة االنتقالية .لقد مضى
وقضايا األراضي ،وهياكل الرقابة وإدماج القوات.
عام واحد منذ أيد جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي
يف القرار  ،)2018( 2431أوعز اجمللس إىل البعثة بأن
اخلطة االنتقالية ،يف بيان جلسته  ٧٦٩املؤرخ  ٣٠نيسان/
أبريل  .٢٠١٨ومنذ ذلك احلني ،واصلت البعثة تسجيل التقدم تضع مفهوما جديدا للعمليات يتوائم مع دعم تنفيذ اخلطة
احملرز يف تنفيذ اخلطة االنتقالية ،استنادا إىل قدراتنا املتاحة .االنتقالية .وقد اكتملت هذه العملية يف تشرين الثاين/نوفمرب
ففيما يتعلق بركيزة العمليات أجنزت بعثة االحتاد األفريقي املهام املاضي .ومع ذلك ،ومن أجل التفعيل الكامل ملفهوم العمليات،
الرئيسية بنجاح .فلقد نقلنا املسؤولية عن أمن استاد مقديشو ،اجتمع قادة القطاعات يف البعثة يف الفرتة من  11إىل 14
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شباط/فرباير مع نظرائهم من اجليش الوطين الصومايل يف
مقديشو .إن نتائج مؤمتر قادة القطاعات اآلن تشكل األساس
الشرطية واملدنية.
إلعادة تشكيل البعثة لعناصرها العسكرية و ُ
ويشمل ذلك خطط تنفيذ خمصصة جلميع قطاعات البعثة ،مع
األخذ يف احلسبان هدم قواعد العمليات األمامية أو تسليمها
إىل قوات األمن الصومالية ،وإنشاء قوات للرد السريع وقوات
متنقلة لعنصر اجليش.
يسعدين أن أبلغكم بأنه ،متاشيا مع مفهوم العمليات،
خضعت حىت اآلن ثالثة من قطاعات البعثة لعملية إعادة
تشكيل ،مع إنشاء قوات للرد السريع وقوات متنقلة .وجتري
العمليات يف القطاعات من  1إىل  .6وسلمت البعثة أيضا
قاعدة العمليات األمامية لقوات األمن يف جوباالند يف نيسان/
إبريل .ويف األسابيع املقبلة ،ومع بدء قوات األمن الصومالية
يف زيادة قدرهتا على إحضار القوات واالضطالع باملسؤوليات
األمنية ،ستشرع البعثة يف عملية إعادة تشكيل يف القطاعات
املتبقية ،وال سيما يف القطاع  .5ونناقش حاليا طرائق تسليم
بلدة وارشيخ ،يف القطاع  ،5إىل قوه الشرطة الصومالية.
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التابع لالحتاد األفريقي يف  9أيار/مايو ،وذلك لكي ينظر فيه
اجمللس .وعلى النحو املبني يف هاتني الوثيقتني ،سجلت البعثة
تقدما كبريا يف تنفيذ اخلطة االنتقالية .ومن أجل احلفاظ على
هذا التقدم وكفالة اتباع هنج شامل إزاء األمن ،استنادا إىل نتائج
االستعراض املشرتك يف عام  ،2018نشرت البعثة أفرقة القطاع
املدين التابعة هلا .وتعمل األفرقة حاليا على زيادة مسامهة البعثة
يف بناء القدرات املؤسسية يف الواليات اإلقليمية ،فضال عن
توسيع نطاق االستقرار وإنعاش املناطق.

جيب دعم هذه اجلهود املدنية اجلديدة واستدامتها من
حيث املوارد البشرية واللوجستيات لكي تتمكن من تقدمي الدعم
الكايف لتنفيذ املرحلة االنتقالية يف الواليات اإلقليمية .وعلى غرار
عنصر املدنيني يف بعثة االحتاد األفريقي ،قام عنصر الشرطة أيضا
بتوسيع نطاق وجوده ،وتوفري الدعم التشغيلي والتدريب والتوجيه
لقوات الشرطة االحتادية واإلقليمية .ستواصل وحدتا شرطة
إضافيتان ،مت تشكيلهما ،و  67فردا من أفراد الشرطة ،على
النحو الذي أوصى به االستعراض املشرتك اخلامس لبعثة االحتاد
األفريقي واألمم املتحدة ،تعزيز دور البعثة يف التدريب والتوجيه،
ويسرين أن أبلغ بأنه باإلضافة إىل تفعيل مفهوم البعثة واالهم من ذلك دعم االنتخابات يف .2021-2020
خالل االستعراض املشرتك الذي جرى يف آذار/مارس،
للعمليات يف مجيع القطاعات ،أنشأت البعثة آلية للرصد
والتقييم .ومجيع كبار املسؤولني يف البعثة ،بدءا بنائيب ،يعملون أجرى كل من االحتاد األفريقي واألمم املتحدة تقييما لتنفيذ
يف قطاعات خمتلفة لكي يتابعوا عن كثب التطورات وينفذوا اخلطة االنتقالية واتفقا على انه يف حني أحرزت البعثة تقدما،
مفهوم العمليات والتحديات اليت يوجهوهنا ،وكذلك لضمان ال يزال يتعني إجناز املهام املتبقية من املرحلة األوىل قبل الشروع
دعمنا للقادة لدينا للتأكيد بأننا ننفذ خطتنا االنتقالية .إن قدرتنا يف املرحلة الثانية يف حزيران/يونيه .ويف هذا الصدد ،ال يزال من
على تتبع التقدم احملرز يف مفهوم العمليات ستزود البعثة اآلن املهم أن يأخذ اجمللس يف االعتبار اقرتاح اخليار  1لالستعراض
بالبيانات الالزمة إلجراء التعديالت املطلوبة من حيث حتقيق املشرتك عند النظر يف التخفيضات املستقبلية لقوات البعثة .إن
السماح للبعثة باحلفاظ على املستوى احلايل لقواهتا سيفضي
هدف اخلطة االنتقالية.
تلقى اجمللس مؤخرا تقرير رئيس االحتاد األفريقي عن إىل تعزيز أمن الصومال وتوطيد املكاسب األمنية اليت حتققت
االستعراض املشرتك اخلامس لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة منذ بداية املرحلة االنتقالية .سيهيئ األخذ باخليار  1أيضا بيئة
لعمل البعثة ،يف إطار البالغ الصادر عن جملس السالم واألمن
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متكينية للعملية السياسية ،مبا يف ذلك توفري األمن املناسب وفقدان احملاصيل الزراعية على نطاق واسع ،جراء األحوال غري
املواتية لرتبية املاشية .ويف هذه املرحلة من املوسم ،سيكون أي
لالنتخابات العامة املقبلة يف الصومال.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :اشكر السيد ماديرا على تساقط لألمطار قليال جدا ومتأخرا جدا مبا ال يسمح بعكس
أثر اجلفاف.
إحاطته اإلعالمية.
أعطي الكلمة اآلن للسيدة مولر.
السيدة مولر (تكلمت باإلنكليزية) :أشكركم على هذه
الفرصة الطالع جملس األمن على احلالة اإلنسانية يف الصومال.
ال تزال احلالة اإلنسانية يف الصومال من بني أكثر
األزمات اليت طال أمدها يف العامل .وال يزال الصراع املسلح
والعنف املستمر ،فضال عن الصدمات املناخية املتكررة ،حترك
االحتياجات اإلنسانية .أما التحديات اليت تواجه اإلدارة
احلكومية والضعف املركب الناجم عن التخلف جيعل من
الصعب على اجملتمعات احمللية وضع آليات قوية للتكيف.
وحددت خطة االستجابة اإلنسانية لعام  ،2019اليت أطلقت
يف كانون الثاين/يناير ،أنه يوجد  4.2مليون صومايل  -ثلث
السكان  -حباجة إىل املساعدة واحلماية املنقذتني لألرواح.
ويظهر ذلك اخنفاضا يف االحتياجات عما كان عليه الوضع
يف عام  ،2017عندما مت تفادي اجملاعة ،مما زاد من األمل يف
أن تؤدي أعمال بناء القدرات اليت تقودها احلكومة والشركاء
يف التنمية إىل حتقيق املزيد من املكاسب .بيد أن املؤشرات
اإلنسانية احلالية تظهر تدهورا يف مجيع أحناء البلد .وأود أن
أسلط الضوء على ثالثة جماالت رئيسية تبعث على القلق وهي:
أوال ،األثر اإلنساين للجفاف احلايل؛ ثانيا ،حالة األشخاص
املشردين داخليا؛ وثالثا ،توفري احلماية.
فيما يتعلق بنقطيت األوىل ،تتدهور احلالة اإلنسانية بسرعة
بسبب الظروف الشديدة للجفاف الذي انتشر من املناطق
الشمالية والوسطى حىت مشل مجيع أحناء البلد .وقد أخفق
مومسان متتاليني من األمطار ،مما أدى إىل نقص خطري يف املياه،
10/32

ومنذ شباط/فرباير ،زاد انعدام األمن الغذائي احلاد بالفعل
بنسبة  10يف املائة .ومن املتوقع أن تزداد احلالة سوءا .وحبلول
متوز/يوليه ،لن يكون  5.4ماليني شخص  -مبن فيهم مليون
طفل  -متأكدين من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.
وقد أُعدت هذه التقديرات استنادا إىل التنبؤات اجلوية بانتعاش
موسم أمطار “غو” يف شهري أيار/مايو وحزيران/يونيه .ولكن
مل حيدث انتعاش يف موسم األمطار ،وال شك يف أن عدد
احملتاجني سيستمر يف االرتفاع .وتشهد معدالت سوء التغذية
احلاد بني األطفال ،وال سيما يف صفوف املشردين داخليا،
ازديادا سريعا .ومع حمدودية إمكانية احلصول على املياه النظيفة،
يتفاقم خطر تفشي األمراض.
وجيب علينا أن نتصرف اآلن لتفادي حدوث أزمة إنسانية
كربى .ويقف الشركاء يف اجملال اإلنساين على أهبة االستعداد
لتقدمي املعونة ملن هم يف أمس احلاجة إليها ،وهم قادرون على
التعجيل بتوسيع نطاق استجاباهتم ،كما ثبت خالل جهود
الوقاية من اجملاعة يف عام  .2017ولكن النقص الكبري يف
التمويل يعوق االستجابة ويؤدي إىل اخنفاض املساعدات املقدمة
يف جماالت بالغة األمهية ،مبا يف ذلك الصحة والتغذية واألمن
الغذائي واملياه والصرف الصحي والنظافة الصحية .وال يزال
هناك الكثري الذي يتعني القيام به.

ومن أجل تلبية االحتياجات الناشئة عن اجلفاف ،هناك
حاجة إىل زيادة اجلهود يف اجملاالت الرئيسية إلنقاذ األرواح .ويف
 ٢٠أيار/مايو ،أطلق الفريق القطري للعمل اإلنساين من أجل
الصومال خط َة مواجهة اجلفاف لعام  ٢٠١٩واليت تستهدف
مجع  ٧١٠ماليني دوالر لتلبية االحتياجات النامجة عن اجلفاف
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من اآلن وحىت كانون األول/ديسمرب .وغالبية الربامج يف خطة
مواجهة اجلفاف مدرجة بالفعل يف خطة االستجابة اإلنسانية
السنوية .وجيري إعادة تنظيم أولويات خطة االستجابة اإلنسانية
وتنقيحها لتتضمن املوارد اإلضافية الالزمة ملواجهة اجلفاف.

والتشرد الداخلي هو الشاغل الثاين الذي أود تناوله .فهناك
أكثر من  2.6مليون شخص مشردين داخليا يف الصومال،
الذي حيتل املرتبة الرابعة يف التشرد الداخلي على الصعيد
العاملي .وما زال التشرد حيدث بفعل استمرار النزاع املسلح
والصدمات املناخية والبحث عن فرص كسب العيش .ومبا أنه
من املتوقع أن تزداد شدة االحتياجات اإلنسانية خالل األشهر
القادمة ،سيتزايد خطر حدوث التشرد الناجم عن اجلفاف
وتفاقم التحديات املتعلقة باحلماية ،ال سيما يف أوساط النساء
واألطفال ،حيث سيضطر الناس ملغادرة ديارهم حبثا عن املعونة
وفرص كسب العيش.

اجملتمعات اليت ال تزال هشة بفعل نوبة اجلفاف اليت حدثت يف
عام  .٢٠١٧وأشجع اجملتمع الدويل على زيادة الدعم بشكل
عاجل جلهود مواجهة اجلفاف الرامية إلنقاذ األرواح وعلى محاية
املكاسب اليت حتققت يف عام  .٢٠١٨وحيدوين األمل يف استالم
املوارد فورا ملساعدتنا على منع تصاعد األزمة بشكل مأساوي.

إن جمتمعات املشردين هي من بني أكثر الفئات ضعفا.
إذ إهنم يواجهون احتياجات ملحة ومتعددة ويتعرضون ملخاطر
النساء والفتيات
أكرب تتعلق باحلماية .وجيعل تفرق مشل األسر
َ
املشردات ضعيفات جدا ويعرضهن للعنف اجلنسي واجلنساين.

وما برحت اجلهات املاحنة تساهم يف خطة االستجابة
اإلنسانية اليت تبلغ نسبة متويلها  ٢٠يف املائة حاليا .وأود أن
أغتنم هذه الفرصة لكي أشكر املاحنني على دعمهم املتواصل.
ففي نيسان/أبريل ،خصص صندوق االستجابة للطوارئ املركزي
وصندوق املساعدة اإلنسانية للصومال حوايل  ٤٦مليون دوالر
لتقدمي املعونة وتوسيع نطاق األنشطة يف املناطق املتأثرة باجلفاف
ولكي نقلل من التشرد املرتبط باجلفاف إىل احلد األدىن،
يف مشال الصومال ولتوفري املساعدة املنقذة للحياة واحلماية يف
حيثما أمكن ،توجد بالفعل أنظمة وهياكل متكننا من توسيع
املناطق اجلنوبية والوسطى من البلد.
وأعتقد أنين دعيت إىل تقدمي إحاطة إعالمية إىل جملس نطاق االستجابة سريعا بالقرب من املناطق األشد تضرراً .وقد
ُ
األمن اليوم للفت االنتباه إىل اخلطر املتزايد حلدوث أزمة إنسانية يزداد التشرد الناجم عن النزاع أيضا نتيجة للجفاف حيث تزداد
كربى تلوح يف األفق .والتوسع الفوري يف االستجابة اإلنسانية يف ظل هذه الظروف احتماالت نشوب نزاعات قبلية وعشائرية
أمر ضروري للتخفيف من آثار اجلفاف وملنع استمرار تفتيت للتنافس على املوارد الشحيحة.

إن الطابع املتكرر للصدمات املناخية هو تذكري صارخ بأن
الصومال أصبح أكثر عرضة لتأثريات تغري املناخ .ومن أجل
معاجلة أسباب األزمة يف الصومال ،هناك حاجة إىل مزيد من
االستثمار لتعزيز الصلة بني العمل اإلنساين وبرامج التنمية.
وجيب أن نركز يف جهودنا على االستجابات العاجلة املنقذة
للحياة ،ولكن ال ميكننا أن نغفل حقيقة أن جهود التنمية
ضرورية لتحقيق اهلدف املتمثل يف إهناء التأثري السليب هلذه
الدورات يف هناية املطاف.
1914911

ويواجه املشردون داخلياً خطرا متزايدا من أن يطردهم مالك
األراضي بالقوة من مناطق االستيطان .ففي عام  ،٢٠١٨مت
طرد أكثر من  ٣٠٠ ٠٠٠مشرد بالقوة ،وهو ما ميثل زيادة
قدرها  ٣٦يف املائة مقارنة بالعام السابق .ويف ضوء االجتاهات
اليت شهدناها حىت اآلن يف هذا العام ،نتوقع أن تستمر أعمال
ات التشرد
الطرد .وتدمي
عمليات اإلخالء القسري هذه دور َ
ُ
وتقوض باستمرار اجلهود الرامية إىل حتقيق االعتماد على الذات
والقدرة على الصمود.
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أما بالنسبة لنقطيت الثالثة واألخرية ،فأود أن أسلط الضوء املساعدات اإلنسانية دون عوائق إىل من هم يف حاجة إليها،
على أن احلالة اإلنسانية يف الصومال هي أزمة محاية .فعلى ال سيما يف هذا الوقت احلرج.
مدى سنوات ،حتمل املدنيون الصوماليون العبء األكرب
وتظل االستجابة لتدهور احلالة اإلنسانية بتدخالت منقذة
ألعمال النزاع والعنف املسلح اجلارية ،زاليت ال تزال تتسبب يف للحياة وبتوفري احلماية إحدى أولوياتنا ،ولكن ال بد يل من
احتياجات إنسانية ويف إطالة أمد التشرد الداخلي .ويتعرض التأكيد على أنه ال ميكن معاجلة أوجه الضعف املزمنة اليت تشكل
املدنيون لالعتداءات واالغتياالت احملددة األهداف واهلجمات أساس األزمة يف الصومال من خالل تقدمي املعونة اإلنسانية.
العشوائية .وال يزال األطفال يتعرضون للقتل والتشويه ،وهو
وال بد من إحراز التقدم يف بناء الدولة واستتباب األمن،
ما يشكل انتهاكات جسيمة .ويف عام  ،٢٠١٨سجل الصومال
فضال عن زيادة االستثمارات يف املبادرات اإلمنائية الرامية إىل
أعلى معدالت التجنيد القسري لألطفال على الصعيد العاملي.
بناء القدرة على الصمود ،إلخراج الصوماليني من حالة الفاقة
وهناك زيادة يف املخاطر املتعلقة باحلماية يف سياق يف هناية املطاف.
اإلصالحات األمنية اجلارية وتنفيذ اخلطة االنتقالية ،مبا يف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيدة مولر على
ذلك املخاطر النامجة عن التغيريات يف قوام ووضع بعثة االحتاد
إحاطتها اإلعالمية.
األفريقي يف الصومال .وعلى الرغم من أن اهلدف من اخلطة
أعطي الكلمة اآلن ألعضاء اجمللس الذين يرغبون يف
االنتقالية هو نقل املسؤوليات األمنية من البعثة إىل السلطات
الصومالية ،فإن جناح العملية االنتقالية يتوقف أيضا على عوامل اإلدالء ببيانات.
مهمة أخرى .ومن الضروري أن تطور حكومة الصومال قدرة
السيدة بيرس (اململكة املتحدة) (تكلمت باإلنكليزية):
كافية ملعاجلة محاية املدنيني وأن تنفذ هياكل وآليات مناسبة أود أن أتقدم جبزيل الشكر إىل مقدمي اإلحاطات اإلعالمية
للحوكمة وأن تعزز السلطات املدنية لضمان تقدمي اخلدمات السيد زينينغا ،والسيد ماديرا واألمينة العامة املساعدة .يسعدنا
األساسية للمجتمعات احمللية.
كثريا حضورهم ،ألن تلك اإلحاطات اإلعالمية كانت األوىل
ال يزال الصومال ميثل بيئة عمليات صعبة بالنسبة اليت قُ ّدمت إلينا منذ جتديد والية بعثة االحتاد األفريقي يف
للمنظمات اإلنسانية ،حيث يعوق النزاع وانعدام األمن والقيود الصومال (انظر .)S/PV.8494
البريوقراطية والبنية التحتية اللوجستية احملدودة قدرتنا على
وأود أن أبدأ بالقول إننا مجيعا  -أو العديد منا  -قد
الوصول إىل احملتاجني .وجيب وضع حد للعنف الذي يستهدف ال حظنا عند عقد آخر جلسة أن  ٢٠١٩ستكون سنة هامة
الكيانات ذات الواليات السياسية واإلمنائية واإلنسانية .وحىت جدا بالنسبة للصومال .بل ميكن أن أقول إن من شأهنا أن
اآلن هذا العام ،وقع  ١٨حادث عنف أثرت على املنظمات حتدد مسار التنمية يف الصومال للسنوات املقبلة .وأعتقد أن من
اإلنسانية ،وأسفرت عن مقتل ثالثة أشخاص وإصابة شخصني أهم املؤشرات على ذلك تعيني املمثل اخلاص اجلديد لألمني
وعن سبع حاالت اختطاف .وأشجع حكومة الصومال ،بدعم العام ،الذي نأمل أن يتوىل منصبه قريبا .ونأمل أيضا أن ميثل
من الشركاء الدوليني ،على تعزيز اجلهود املبذولة لتيسري وصول ذلك بدوره فرصة إلعادة صياغة عالقة األمم املتحدة بالصومال
وإجياد سبيل للمضي قدما بشأن فريق اخلرباء.
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إن جتديد التعاون مع األمم املتحدة واجملتمع الدويل أمر بني احلكومة االحتادية والواليات االحتادية األعضاء ،ال سيما
يف غاية األمهية .وأعلم أن احلكومة الصومالية تفكر يف هذا بشأن عملية مراجعة الدستور ،والقانون االنتخايب ،وتنفيذ ميثاق
الشأن أيضا ،وهو أمر حممود للغاية .وتُبني النقطة األخرية اليت األمن واخلطة االنتقالية.
تطرقت إليها األمينة العامة املساعدة سبب األمهية البالغة لذلك
وقد كنت مهتمة بآفاق منتدى الشراكة املعين بالصومال،
التعاون .فالصومال حباجة إىل توجيهات األمم املتحدة وقدراهتا الذي سيعقد يف صيف هذا العام .وأعتقد أن اجمللس سيجد
التقنية ملساعدته على معاجلة بعض املسائل التفصيلية اليت ذكرهتا أنه من املفيد عقد جلسات وتقدمي إحاطات إعالمية منتظمة
األمينة العامة املساعدة .وأود أن أشكر السيد زينينغا على توليه هبدف املساعدة على رصد التقدم احملرز .ومن املهم أن نفكر
زمام األمور خالل الفرتة االنتقالية بني والييت املمثلني اخلاصني يف السبل اليت تتيح لنا دعم مجيع األطراف ،حىت تتمكن من
لألمني العام.
الوفاء مببادئ الشراكة املتفق عليها يف ذلك املنتدى .وسيكون

ومن املهم أن نشيد يف مناسبة كهذه مبا تتحلى به بعثة من املفيد أن نتوصل مبعلومات ضافية عم اجملاالت اليت تعتربها
االحتاد األفريقي يف الصومال من شجاعة ،فضال عن اجلهود األمم املتحدة جماالت ذات أولوية يف ذلك الصدد وصلتها خبطة
الكبرية اليت بذهلا االحتاد األفريقي ،واليت حتظى بتقديرنا .وال بد التنمية الوطنية.
أن تعمل األمم املتحدة والصومال والشركاء الدوليون جنبا إىل
وأود أن أقول بضع كلمات عن احلالة اإلنسانية .أردنا
جنب لتنفيذ اخلطة االنتقالية .فالعمل يداً بيد وجنبا إىل جنب االستماع إىل إحاطة إعالمية بشأن احلالة اإلنسانية بسبب
على حنو متسق جزء حيوي من آفاق النجاح ،وكلنا نوّد بلوغ التدهور الناجم عن اجلفاف .وبشكل ما ،فإن مؤشرات اإلنذار
مرحلة يتوىل فيها الصومال زمام األمور يف توفري األمن ألبناء املبكر احلالية أسوأ من تلك اليت شهدناها قبل عامني .وسنعلن
شعبه.
قريباً عن مزيد من الدعم؛ ونأمل أن يكون بوسع اآلخرين أن
ولذلك ،فإن اململكة املتحدة ترحب حقا باجلهود الرامية حيذوا حذونا.
إىل دفع عجلة الزخم يف عملية جتديد والية بعثة االحتاد األفريقي
ونعلم مجيعا أن هناك فرصة حقيقية متاحة ملساعدة
اجلارية حاليا .ولكن أود أن أشدد على أن تلك األمور ،من الصومال على العودة إىل املسار الصحيح ،ولكنها تضم العديد
واقع جتربيت ،حتقق أفضل النتائج عندما يوافق قوام القوات املهام من العناصر ،من بينها التعاون مع األمم املتحدة .ومن الواضح
املسندة إليها ،وليس العكس.
أن اخلطة االنتقالية هامة ،بل هي يف الواقع بالغة األمهية .وكل

وكما قلت ،فإن عام  ٢٠١٩عام مهم .والواقع أنه من ما ميكن لبعثة االحتاد األفريقي القيام به لدعم أولويات املرحلة
األرجح أن تكون األشهر الـ  ١٢املقبلة حامسة يف إحراز التقدم االنتقالية يع ّد بالغ األمهية أيضاً.
على صعيد اإلصالحات السياسية واالقتصادية واألمنية قبل
السيد مبانياني (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية) :تود
االنتخابات املقررة يف الفرتة  .٢٠٢١-٢٠٢٠ونعلم مجيعا أن جنوب أفريقيا أن تشكر نائب املمثل اخلاص لألمني العام،
االتفاقات السياسية بني احلكومة االحتادية والواليات االحتادية زينينغا ،واملمثل اخلاص لرئيس مفوضية االحتاد األفريقي يف
األعضاء ستكون يف صميم حتقيق استقرار الصومال وازدهاره .الصومال ،ماديرا ،واألمينة العامة املساعدة مولر على إحاطاهتم
وسعيا إىل حتقيق ذلك ،من املهم جدا إقامة حوار منتظم وبنّاء
1914911

13/32

S/PV.8533

لاموصلا يف ةلاحلا

اإلعالمية ،فضال عن األمني العام أنطونيو غوترييش على تقريره
(.)S/2019/393
ويثين وفد بلدي على األمني العام غوترييش ،وعلى الدور
الذي ما فتئت تضطلع به بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة
إىل الصومال ومكتب األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف الصومال
يف تيسري عملييت بناء الدولة وبناء السالم يف الصومال ،متاشيا
مع الوالية اليت أسندها إليهما جملس األمن .ومما ال شك فيه
أن بعثة األمم املتحدة واملكتب ،وكذلك بعثة االحتاد األفريقي
شق مسار التنمية
يف الصومال قد أسهمت إسهاما إجيابيا يف ّ
السائد يف الصومال.
وترحب جنوب أفريقيا خبطة اإلصالح الشامل حلكومة
الصومال االحتادية ،اليت تشمل أربع خرائط طريق ترمي إىل
احلفاظ على التقدم احملرز على صعيد املمارسة السياسية
الشاملة للجميع ،واألمن والعدالة واالنتعاش االقتصادي والتنمية
االجتماعية والبشرية.
وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا بعثة االحتاد األفريقي،
وبعثة األمم املتحدة واملكتب ،بالتعاون مع قوات األمن الصومالية
والشركاء الدوليني يف قطاع األمن ،نالحظ مع القلق الشديد أن
حركة الشباب وغريها من اجلماعات املسلحة ال تزال مصدرا
من مصادر زعزعة االستقرار يف بعض أحناء الصومال ،مبا فيها
مقديشو .إن استمرار الفظائع اليت ترتكبها حركة الشباب حبق
املدنيني واملرافق احلكومية واملسؤولني احلكوميني وقوات األمن
الصومالية وأفراد بعثة االحتاد األفريقي أمر يثري القلق وجيب
إدانته.
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دوليا مستمرا ومنسقا .ويف هذا الصدد ،تدعو جنوب أفريقيا
إىل مواصلة تنفيذ هنج شامل لألمن ،يشمل التنسيق الدويل
والتخطيط املشرتك بني بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال،
واحلكومة االحتادية والواليات االحتادية األعضاء وبعثة األمم
املتحدة ،واملكتب والشركاء الدوليني ،وغريها من اجلهات.
ونعتقد اعتقادا راسخا أن إقامة حوار متواصل وشامل
للجميع بني حكومة الصومال االحتادية والواليات االحتادية
األعضاء أمر ال بد منه حلل خالفاهتا من أجل املضي قدماً
بعملييت بناء الدولة وبناء السالم .وباملثل ،من املناسب حل
املأزق الراهن القائم بني جملسي الربملان االحتادي.
يعد التعاون بني جملسي الربملان مهماً لتجهيز اإلطار
التشريعي املتوخى يف تنفيذ اخلطة االنتقالية .ونشجع على أن
تكون عمليتا بناء الدولة وبناء السالم شاملتني للجميع ،مع
مشاركة حقيقية من جانب النساء والشباب .ونشيد ببعثة األمم
املتحدة لتقدمي املساعدة إىل الصومال ،على تقدمي املساعدة إىل
السلطات الصومالية فيما خيص تعزيز مشاركة املرأة والشباب يف
عملييت بناء الدولة وبناء السالم.

ومن دواعي سرور جنوب أفريقيا التقدم امللحوظ الذي
مت إحرازه يف عملية مراجعة الدستور .وحنث حكومة الصومال
االحتادية على االنتهاء من القضايا املعلقة املتعلقة بالدستور،
هبدف اعتماده قبل إجراء االنتخابات .ويعترب التقدم الذي مت
إحرازه يف اجتاه وضع اللمسات األخرية على إطار املصاحلة
الوطنية ،الوثيقة التوجيهية للمصاحلة على الصعيد الوطين ،تطورا
مرحبا به .عالوة على ذلك ،فإننا نشيد باللجنة االنتخابية
ولئن كنا نوافق على أن الصومال ،يف األجل الطويل ،الوطنية املستقلة على ما أحرزته من تقدم يف االستعدادات
ينبغي أن يكون بوسعه تويل زمام معاجلة التحديات األمنية لتسجيل الناخبني لتنظيم االنتخابات خالل .2021-2020
وفيما يتعلق باملسائل اإلنسانية ،يظل الدعم املستمر
اليت تواجهه ،فإننا ندرك أيضا أن حكومة الصومال االحتادية
ال تستطيع القيام بذلك مبفردها ،نظراً إىل حمدودية قدرات قوات لتحسني احلالة اإلنسانية يف الصومال أمرا بالغ األمهية .ويف هذا
األمن الصومالية .وبناء القدرات من اجملاالت اليت تتطلب دعما الصدد ،فإننا حنث اجملتمع الدويل على دعم خطة االستجابة
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اإلنسانية للصومال لعام  ،2019حىت يتمكن جمتمع العمل األطراف بالتنسيق عن كثب لتجنب فجوات التغطية األمنية اليت
اإلنساين من تقدمي اخلدمات الالزمة للمدنيني احملتاجني ،مبا يف ميكن أن تستغلها األطراف الفاعلة الشريرة.
ذلك ضمان أمنهم ،وحل املشاكل املرتبطة ببناء الدولة وقدرهتا
وفيما يتعلق بانتخابات الصومال  ،2021-2020حنث
على الصمود ،واليت أشارت إليها السيدة مولر يف وقت سابق .احل كومة على االنتهاء من مشروع قانوهنا االنتخايب لتحديد

يف اخلتام ،نود أن نشيد بالبعثة على دورها يف دعم تنفيذ نظام انتخايب نزيه وشفاف .كما نؤكد احلاجة إىل التنسيق الوثيق
اخلطة االنتقالية يف الصومال ،وكذلك يف تدريب وبناء قدرات بني احلكومة وبعثة االحتاد األفريقي وبعثة األمم املتحدة لتقدمي
املساعدة يف الصومال ،لضمان أمن الناخبني يف كل مرحلة من
قوات األمن الوطنية الصومالية.
السيد كوهين (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم مراحل اإلعداد لالنتخابات.
وفيما يتعلق باإلصالح الدستوري ،فإننا نشدد على أن
باإلنكليزية) :أشكر مقدمي اإلحاطات اليوم.
من الواضح أن الصومال ال يزال يواجه حتديات كبرية االستقرار السياسي على املدى الطويل يعتمد على حتديد
يف طريقه حنو بناء دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة .وحنن ندين العالقات وتقاسم السلطة واملسؤولية بني حكومة الصومال
بشدة اهلجمات األخرية اليت شنتها حركة الشباب وغريها االحتادية ،والواليات األعضاء يف االحتاد .وعلى هذا النحو،
من العناصر اإلرهابية ونعرب عن دعمنا الكامل للحكومة فإننا حنث مجيع أصحاب املصلحة احلكوميني على توحيد
الصومالية واالحتاد األفريقي وبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال ،الصف واالنتهاء من هذا اإلصالح احلاسم.
وفيما يتعلق حبظر األسلحة ،فقد شجعنا الصومال على
التعاون بشكل مثمر مع فريق اخلرباء املعين بالصومال وسنواصل
القيام بذلك .يبدو أن الصومال يعتقد أن جملس األمن سريفع
اجلزاءات يف هناية املطاف على الرغم من عدم التعاون مع الفريق.
لن تؤيد الواليات املتحدة وجهة النظر هذه ،اليت ال تفعل شيئًا
ملعاجلة املشكالت اليت صمم نظام اجلزاءات للتصدي هلا ،بل
هي يف الواقع تقوض إجراءات جملس األمن.

يف تلك املعركة .كما أننا سعداء بالتقدم اجلاري من خالل
جهود اإلصالح السياسي واألمين  والدستوري بدعم من األمم
املتحدة واالحتاد األفريقي والشركاء الدوليني .ويعطي النهوض
بتنفيذ تلك اإلصالحات للبلد أكرب أمل يف حتقيق االستقرار
والنمو االقتصادي بشكل مستدام .ونشري إىل أن أيا من تلك
اإلصالحات ما كان سيكون ممكنا بدون إسهامات وتضحيات
الدول األعضاء املسامهة بقوات وبأفراد شرطة يف بعثة االحتاد
األفريقي يف الصومال ،مما أتاح حلكومة الصومال االحتادية اجملال
أخريا ،وكما أشارت إىل ذلك مساعدة األمني العام مولر،
واالستقرار الالزمني للحكومة لتطوير هيكل األمن الوطين وتنفيذ فإن األزمة اإلنسانية املستمرة اليت تؤثر على أكثر من  5ماليني
تلك اإلصالحات.
صومايل متثل خلفية مهمة لإلصالحات السياسية واألمنية اليت
ويشكل نقل املسؤوليات األمنية من بعثة االحتاد األفريقي ناقشناها .وقدمت الواليات املتحدة منذ عام  ،2018أكثر
يف الصومال إىل قوات األمن الوطنية الصومالية ،أولوية قصوى .من  487مليون دوالر من املساعدات اإلنسانية .وحنن نعمل
وحنن حنث حكومة الصومال االحتادية على مواصلة بذل اجلهود مع األمم املتحدة والشركاء اآلخرين لتقدمي املساعدات الغذائية
إلنشاء ونشر قوات األمن مما سيسمح بتنفيذ اخلطة االنتقالية والتغذوية الضرورية لنحو  1.5مليون شخص يف مجيع أحناء
يف الوقت املناسب وبشكل منظم .ونؤكد ضرورة قيام مجيع الصومال .ونشجع استمرار الدعم الدويل على اجلبهة اإلنسانية.
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السيد ياو شاوجون (الصني) (تكلم بالصينية) :تشكر
الصني نائب املمثل اخلاص زيننغا؛ والسيد ماديرا ،املمثل اخلاص
لرئيس مفوضية االحتاد األفريقي يف الصومال؛ واألمينة العامة
املساعدة مولر على إحاطاهتم.
منذ هناية العام املاضي ،وبفضل اجلهود املتضافرة اليت بذلتها
حكومة الصومال االحتادية واألمم املتحدة واالحتاد األفريقي
وبقية اجملتمع الدويل ،شهد الصومال تقدماً إجيابياً يف إعادة
بناء الدولة ،ال سيما فيما يتعلق باألمن وبناء القدرات .وتشيد
الصني حبكومة الصومال االحتادية ووكاالت األمم املتحدة ذات
الصلة العاملة يف امليدان ،وبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال،
على جهودهم.
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ثانياً ،ينبغي أن نواصل دعم اجلهود اليت يبذهلا االحتاد
األفريقي واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية األخرى اليت تساعد
يف احلفاظ على السالم واألمن يف الصومال .يف الوقت احلاضر،
ال يزال الصومال يواجه هتديدات خطرية من حركة الشباب .ومن
الضروري أن تواصل بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال انتشارها
فيه .وتؤيد الصني متديد والية جملس األمن لبعثة االحتاد األفريقي
يف الصومال واحملافظة على املستوى الضروري من قوات البعثة
يف البلد .ونأمل أن تقدم األمم املتحدة واجملتمع الدويل دعما
ماليا مستقرا وميكن التنبؤ به ومستداما لبعثة االحتاد األفريقي يف
الصومال ،ومساعدة البلدان املعنية املسامهة بقوات على بناء
القدرات من أجل مكافحة حركة الشباب بشكل أكثر فعالية.
ويف الوقت نفسه ،ينبغي للمجتمع الدويل أن يواصل مساعدة
الصومال على حتسني بناء قدراته األمنية لضمان أن قوات األمن
الصومالية ستكون قادرة على حتمل املسؤوليات األمنية من بعثة
االحتاد األفريقي بطريقة تدرجيية ومطردة.

إن الصومال بلد مهم يف منطقة القرن األفريقي .واحلفاظ
على السالم واالستقرار هناك خيدم املصاحل املشرتكة للمنطقة
واجملتمع الدويل بأسره .وال تزال احلالة العامة الراهنة يف الصومال
معقدة ،وهو يواجه فيما يتطلع إىل املستقبل حتديات على
ثالثا ،يتعني أن نواصل زيادة تقدمي املساعدات اإلنسانية
جبهات متعددة .وينبغي جمللس األمن واألمم املتحدة واجملتمع
الدويل االستفادة من التجارب والدروس السابقة يف املساعدة ودعم التنمية االجتماعية واالقتصادية للصومال .إن األساس
على معاجلة قضايا البؤر الساخنة يف أفريقيا ،مثل هذه ،وتكثيف االجتماعي واالقتصادي يف الصومال ضعيف ،وال تزال هناك
فجوة كبرية نسبيا يف تقدمي املساعدة اإلنسانية الدولية .ونأمل
الدعم واملساعدة.
أن حيرتم مجيع الشركاء الدوليني التزاماهتم حبسن نية وأن يقدموا
تود الصني تسليط الضوء على النقاط الثالث التالية.
مساعدات مناسبة من حيث التوقيت .وستواصل الصني دعمها
أوالً ،يتعني علينا احرتام امللكية الوطنية للحكومة االحتادية النشط لعملية السالم يف الصومال ،وستقوم بدور بناء يف إحالل
يف الصومال بالكامل فيما خيص شؤوهنا الداخلية .وينبغي أن السالم واالستقرار وحتقيق التنمية يف الصومال ومنطقة القرن
حنرتم سيادة الصومال واستقالله وسالمته اإلقليمية ،وأن نساعد األفريقي.
على إنشاء حكومة احتادية موثوقة وقادرة على حتسني مؤسساهتا
السيد إيبو (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية) :يرحب وفد
االحتادية .كما ينبغي أن نعزز االتصاالت والتنسيق مع حكومة
بلدي بعقد هذه اجللسة بشأن تقرير األمني العام عن التطورات
الصومال ،وأن ندعم مبادراهتا اخلاصة وحنسن قدرهتا على حتقيق
يف الصومال خالل الفرتة من  14كانون األول/ديسمرب 2018
التنمية بشكل مستقل.
إىل  4أيار/مايو  2019وتنفيذ والييت بعثة األمم املتحدة لتقدمي
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املساعدة إىل الصومال ،ومكتب األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف
الصومال.
ونشيد بالسيد رايسيدون زينينغا ،نائب املمثل اخلاص
لألمني العام واملوظف املسؤول يف بعثة األمم املتحدة لتقدمي
املساعدة إىل الصومال؛ والسيد فرانسيسكو كايتانو خوسيه
ماديرا ،املمثل اخلاص لرئيس مفوضية االحتاد األفريقي للصومال
ورئيس بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال؛ والسيدة أورسوال مولر،
األمينة العامة املساعدة للشؤون اإلنسانية ونائبة منسق اإلغاثة
يف حاالت الطوارئ مبكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ،على إحاطاهتم املفيدة للغاية .وقد حفزت إحاطاهتم
وفد بلدي على التعليق على احلالة السياسية واالقتصادية واألمنية
واإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان.
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وفيما يتعلق باحلالة األمنية ،يشعر وفد بلدي بالقلق إزاء
تفشي عدم االستقرار يف الصومال واستمرار التهديد اخلطري
الذي تشكله حركة الشباب ،اليت تزيد من هجماهتا واستهدافها
ألشخاص بعينهم بالقتل ،على الرغم من نكساهتا .ويدين
بلدي تلك اهلجمات إدانة قاطعة ويدعو احلكومة الصومالية
إىل تكثيف جهودها ،بدعم من اجملتمع الدويل ،للقضاء على
التهديد الذي تشكله حركة الشباب.
وفيما يتعلق حبقوق اإلنسان ،يظل يساور كوت ديفوار
قلق شديد إزاء تزايد عدد الضحايا املدنيني وحاالت االختطاف
املنسوبة إىل حركة الشباب وعمليات اإلعدام التعسفي
وانتهاكات حرية التعبري والعنف اجلنسي والعنف ضد األطفال.
وحنث مجيع األطراف املعنية على احرتام ومحاية وتعزيز حقوق
اإلنسان ،وندعو إىل حماسبة املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة
حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين .ويرحب بلدي ،يف
ذلك الصدد ،بإعادة تأكيد رئيس وزراء الصومال ،يف  ٤آذار/
مارس ،استعداد بلده ،بصفته عضوا جديدا منتخبا يف جملس
حقوق اإلنسان اعتبارا من تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠١٨للوفاء
بالتزاماته املتعلقة حبقوق اإلنسان.

على الصعيد السياسي ،ترحب كوت ديفوار باملبادرات
األخرية الستئناف العملية السياسية وعملية املصاحلة بني
احلكومة االحتادية الصومالية والواليات االحتادية األعضاء ،واليت
كانت قد توقفت قبل عدة أشهر بسبب خالفات عميقة.
ويدعو بلدي األطراف املعنية إىل احملافظة على هذا الزخم
اإلجيايب والتعجيل بتنفيذ خريطة الطريق ،مبا يف ذلك من خالل
وفيما يتعلق باحلالة اإلنسانية ،تالحظ كوت ديفوار مع
إبرام اتفاقات بشأن تقاسم السلطة واملوارد ومراجعة الدستور
وإنشاء منوذج الصومال االحتادي .وكذلك ندعو جملسي الربملان بالغ القلق تزايد عدد احملتاجني إىل املساعدة واحلماية ،والذين
االحتادي إىل حل خالفاهتما وإقامة تعاون صادق من أجل سيصل عددهم إىل  4.2ماليني شخص يف عام .٢٠١٩
وذلك الوضع ،الناجم عن النزاع الدائر وانعدام األمن الغذائي
اعتماد التشريعات العاجلة ،وال سيما القانون االنتخايب.
وفيما يتعلق باحلالة االقتصادية ،تالحظ كوت ديفوار مع جراء قصور موسم األمطار ،وما أعقبه من زيادة يف عدد
االرتياح التقدم الكبري الذي حققته احلكومة االحتادية يف تنفيذ األشخاص املشردين ،يستدعي تصرف اجملتمع الدويل .وبالتايل،
سياستها املالية ،وال سيما التحسن الكبري يف حتصيل الضرائب ال بد من االستجابة بسرعة لنداء األمني العام لتمويل خطة
من خالل توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز القدرات التحصيلية .االستجابة اإلنسانية لعام  ،٢٠١٩اليت تقدر احتياجاهتا لفرتة
ونشجع احلكومة االحتادية على مضاعفة جهودها يف سياق األشهر الستة املقبلة مببلغ  ٦٧٤مليون دوالر .ولن توفر جهودنا
تنفيذها للربنامج الذي يرصده خرباء صندوق النقد الدويل لتعزيز للتعبئة مساعدة طارئة حيوية للكثري من الصوماليني املعرضني

النمو االقتصادي وحتسني األحوال املعيشية للشعب الصومايل.
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للخطر فحسب ،بل إهنا ستدعمهم كذلك على الطريق حنو
حتقيق القدرة على الصمود والتعايف.

وينبغي للسياسيني الصوماليني أن يبذلوا اجلهود الالزمة للتغلب
على هذه احلالة ،اليت ال تليق ببلد مير بعملية حساسة كهذه.
ولذلك ،فإننا نشجع القادة السياسيني الصوماليني على تنفيذ
تدابري املصاحلة اليت اعتمدت يف غاروي يف  ٢٦كانون الثاين/
يناير.

املساعدة إىل الصومال لدورها الذي ال غىن عنه يف تقدمي املشورة
االسرتاتيجية والقيام مبساع محيدة وأنشطة لبناء القدرات وتنسيق
الدعم املقدم من الشركاء الدوليني .ونعرب كذلك عن تقديرنا
للتضحيات اليت يقدمها أفراد بعثة االحتاد األفريقي من أجل
استتباب األمن يف الصومال .وكذلك يعيد وفد بلدي تأكيد
دعمه ملكتب األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف الصومال والشركاء
الدوليني اآلخرين يف الصومال .ونشجعهم على تعزيز تعاوهنم
من أجل اإلسهام يف تعزيز املصاحلة والسالم يف ذلك البلد.

ونرحب بربنامج اإلصالح الشامل الذي قدمته احلكومة
االحتادية يف إطار جهودها الرامية إىل بناء دولة احتادية قادرة
على أداء وظائفها ،والذي يتمحور حول أربع خرائط طريق
ترمي إىل حتقيق مزيد من التقدم يف جماالت العمل السياسي
الشامل للجميع واألمن والعدالة واالنتعاش االقتصادي والتنمية
االجتماعية والبشرية .وحنث األمم املتحدة واالحتاد األفريقي
واالحتاد األورويب وغريهم من الشركاء الدوليني على دعم هذا
الربنامج اهلام.

السيد ندونغ مانغي (غينيا االستوائية) (تكلم باإلسبانية):
يف البداية ،أشكر وفد بلدكم ،السيد الرئيس ،على عقد هذه
اجللسة اهلامة خالل شهر رئاستكم .وكذلك أشكر مجيع مقدمي
اإلحاطات بعد ظهر اليوم على تقاريرهم الشاملة واحلافلة
باملعلومات واليت قدمت لنا حملة عامة مفصلة عن األحداث
اجلارية يف الصومال.

ونأمل يف أال يستمر احلال على ما هو عليه اليوم فيما
يتعلق مبحدودية املشاركة السياسية للمرأة ودورها الضعيف يف
اختاذ القرارات يف املرحلة اجلديدة اليت تتأهب احلكومة االحتادية
لدخوهلا .ويف هذا الصدد ،حنث السلطات االحتادية واإلقليمية،
وكذلك اجملتمع املدين واجملتمع الدويل ،على السعي إىل زيادة
إبراز مشاركة املرأة.

ما فتئ وفد بلدنا يتابع عن كثب التطورات اجلارية يف
مجهورية الصومال االحتادية الشقيقة والصديقة .وإننا ندرك
املأزق السياسي بني احلكومة االحتادية والواليات االحتادية
األعضاء ،وهو وضع ينعكس يف التقرير السابق لألمني العام
( )S/2018/1149ويف التقرير الذي ننظر فيه اليوم (.)S/2019/393

وفيما يتعلق مبسألة األمن ،نشجب استمرار اهلجمات
بالقنابل وأعمال القتل اليت تنفذها حركة الشباب املتطرفة يف
الصومال بصورة دورية ،األمر الذي يشكل هتديدا حمتمال ميكن
أن يزرع بذور الفوضى يف الصومال والقرن األفريقي .وحيدونا
األمل يف أن تكون األحكام املتعلقة بإصالح األمن اليت مت

وباإلضافة إىل ذلك ،يشعر وفد بلدي بالقلق إزاء تزايد
صعوبة السياق التشغيلي الذي تعمل فيه اجلهات الفاعلة يف
جمال العمل اإلنساين ،خاصة بسبب أعمال العنف املرتكبة
وباملثل ،فإننا ندعو أعضاء جملسي الربملان االحتادي ،الذين
ضدها والعدد املتزايد من العقبات على طول طرق اإلمداد
الرئيسية .وحيث مجيع أصحاب املصلحة على محاية العاملني أوقفوا تعاوهنم يف  ١كانون الثاين/يناير من هذا العام ،إىل الوفاء
يف اجملال اإلنساين وعلى تعزيز حرية املرور اآلمن وغري املقيد بالتزاماهتم واستئناف التعاون بني اجمللسني من أجل تنفيذ جدول
األعمال الربملاين وسن القوانني اليت متس حاجة شعب الصومال
للمساعدات.
يف اخلتام ،تثين كوت ديفوار على بعثة األمم املتحدة لتقدمي وخمتلف قطاعات اجملتمع الصومايل إليها.
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التفاوض بشأهنا مع الشركاء الدوليني مفيدة يف احلد من هذا
التهديد.
ونعرب عن أسفنا لتدهور احلالة اإلنسانية يف الصومال
ونأمل يف أن يتم إيالء مزيد من االهتمام لتلك األولويات يف
سياق اإلصالحات اجلارية.
نرحب بتعزيز العالقات بني الصومال وغريه من بلدان
القرن األفريقي ،وحيدونا األمل يف تطوير تلك العالقات لتعزيز
القطاعات اليت تعود بالفائدة املتبادلة على مجيع البلدان يف
املنطقة ،مثل قطاع األمن ،الذي يكتسي أمهية بالغة يف هذه
املرحلة اليت يواجه فيها البلد هتديدات إرهابية .وكذلك نشجع
اجلهود اليت يبذهلا رئيسا الصومال وكينيا ،اللذان بدآ عملية
لتطبيع العالقات بني بلديهما .ونأمل يف أن يتمكن سفريامها
من العودة إىل موقعيهما الدبلوماسيني ،كما ذكر وزيرا خارجييت
الدولتني يف نريويب يف  ٣نيسان/أبريل.
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وأشكر كذلك املمثل اخلاص لرئيس مفوضية االحتاد
األفريقي يف الصومال ورئيس بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال،
السيد فرانسيسكو كايتانو خوسيه ماديرا ،على معلوماته القيّمة
ومساعي بعثة االحتاد األفريقي يف احلفاظ على األمن وإعادة
تأهيل صالح قوات األمن الوطنية الصومالية ،وهو اليت توليها
املفوضية لنقل الصومال إىل بر األمان .ونتطلع إىل جتديد والية
البعثة األسبوع املقبل وبعد انتهاء املفاوضات اجلارية حاليا حول
مشروع قرار لتمديد واليتها.

وأشكر أيضا أن أشكر السيدة أورسوال مولر ،األمينة العامة
املساعدة للشؤون اإلنسانية ،على إحاطتها اليت عكست حجم
املعاناة اإلنسانية اليت يواجهها الشعب الصومايل لعقود من
الزمن نتيجة للفقر والتهميش والعنف املسلح ،وعدم االستقرار
السياسي ،واملخاطر الطبيعية وانعدام التنمية ،واليت أدت مجيعا
إىل زيادة االحتياجات اإلنسانية يف الصومال يف ظل حاجة
ثلث السكان إىل املعونة واحلماية يف عام  ،٢٠١٩وانعدام
يف اخلتام ،أشكر بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة
األمن الغذائي لـ  4.9مليون شخص ،ووصول عدد األشخاص
إىل الصومال على استعدادها ملواصلة تقدمي الدعم واملشورة
املشردين داخليا إىل  2.6مليون شخص.
االسرتاتيجيني للصومال ولبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال
قام اجمللس يف أواخر آذار/مارس ،بتوجيه رسالة واضحة
بشـأن بناء السالم وبناء الدولة يف جماالت احلكم وإصالح
عكست جمددا وحدة جملس األمن يف دعم ومساعدة الصومال
قطاع األمن ومراجعة الدستور.
عرب جتديد والية بعثة األمم املتحدة باإلمجاع مبوجب القرار
وبالنظر إىل احلالة اهلشة وغري املستقرة اليت ال يزال يعاين ( )٢٠١٩( ٢٤٦١انظر  )S/PV.8494إن هذا القرار الذي ُّ
يعد
منها البلد ،فإن الدعم الذي تقدمه بعثة األمم املتحدة لتقدمي
صكا دوليا ودليال على وقوف جملس األمن جبانب الصومال
املساعدة إىل الصومال أمر بالغ األمهية وسيكون كذلك من
وخلف األمم املتحدة يف جهود بناء دولة فيدرالية قادرة على
أجل تعزيز النتائج اليت حتققت بصورة دائمة وال رجعة فيها.
التغلب على الصعوبات اليت استمعنا إليها للتو من قبل مقدمي
السيد األحمد (الكويت) :بداية ،أتقدم بالشكر إىل اإلحاطات ،فإهنا قد راعت الظروف اخلاصة لألزمة يف الصومال
نائب املمثل اخلاص لألمني العام يف الصومال ،السيد ريزدون ووضعها الفريد .ولذلك نود تسليط الضوء على املواضيع
زيننغا ،واملوظف املسؤول عن بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة الرئيسية التالية:
إىل الصومال ،لتحقيق االستقرار يف الصومال ودعم احلكومة
أوال ،التطورات السياسية :ونرحب بالتقدم امللحوظ
الفيدرالية يف حتقيق السالم والتنمية للشعب الصومايل.
يف مساعي احلكومة الفيدرالية الصومالية لتحقيق االستقرار
1914911
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واملصاحلة وبناء الدولة ،على الرغم من التحديات العديدة
اليت تقوض إجناز األولويات املطلوبة .وهو ما ينعكس يف ظل
حرصها على اإلسراع يف تنفيذ اخلطة االنتقالية اليت التزمت
مبوجبها احلكومة الفيدرالية باألخذ بزمام املهام .ونعول هنا
على خريطة الطريق املوضوعة من قبل احلكومة الفيدرالية إلجناز
أجندهتا اإلصالحية السياسية الشاملة .ويأيت يف مقدمتها
االنتهاء من مراجعة الدستور االنتقايل يف غضون هناية العام،
وااللتزام بتقدمي اإلطار القانوين لالنتخابات خالل دورة انعقاد
الربملان احلايل ،واعتماد جملس الوزراء لقانون االنتخابات املؤقت
وقانون األحزاب السياسية مطلع الشهر اجلاري ،باإلضافة إىل
التقدم احملرز من قبل اللجنة الوطنية االنتخابية املستقلة على
صعيد تسجيل الناخبني عرب استخدام النظام البيومرتي.
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كدولة فقرية مثقلة بالديون .ومن الواضح أن احلكومة الفيدرالية
بدأت تقطف مثار جهودها يف ضوء تعزيز قدرهتا الذاتية على
تعبئة املوارد احمللية وزيادة اإليردات ،وذلك بإقرار من صندوق
النقد الدويل .ونتطلع إىل املزيد من التقدم عرب مترير قانون
احملاسبة وحماربة الفساد ،وإدخال التعديالت اهليكلية الالزمة
للبنك املركزي بعد تعيني حمافظ له مؤخرا ،وهو ما يعترب خطوة
إضافية يف طريق حتقيق أهداف اإلصالح االقتصادي.

ختاما ،ال خيفى عليكم أن العام احلايل يف غاية األمهية
جلهود تعزيز الفيدرالية من أجل حتقيق االتفاقات السياسية
العالقة ،وهو ما يضع على عاتقنا كأعضاء مسؤولية خاصة فيما
يتعلق مبواصلة رؤيتنا املشرتكة ملساعدة الصوماليني على بناء
دولة صومالية فيدرالية شاملة حتمي حقوق اإلنسان واحلريات
ثانيا احلالة األمنية :وال تزال حركة الشباب متثل التهديد األساسية جلميع مواطنيها.
األكرب كما مسعنا للتو من مقدمي اإلحاطات ،ال سيما يف زيادة
السيد ميلكي (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :بداية ،أود أن
عدد اهلجمات مؤخرا .ونكرر إدانتنا هلذه اهلجمات ،وخاصة أشكر مقدمي اإلحاطات على عروضهم الوافية ،وأود أن أتناول
تلك اليت تعرض هال جممع األمم املتحدة يف مطار مقديشو ثالث نقاط.
يف بداية السنة ،باإلضافة إىل اهلجمات اليت استهدفت عددا
أوال ،يف سياق احلالة األمنية واإلنسانية اهلشة هذه ،فإننا
من الفنادق واملراكز ،وباألخص ،تلك اليت تعرض هلا مبىن
نشعر بالقلق إزاء التأخري يف تنفيذ خطة االنتقال وااللتزامات
وزارة العمل واألشغال العامة ،واليت راح ضحيتها نائب وزير
املعلنة يف االتفاق الضماين الذي مت التوقيع عليه يف لندن يف
العمل الصومايل .إن هذه األحداث تضاعف من أمهية تنفيذ
أيار/مايو  ،٢٠١٧وكذلك يف إدماج القوات اإلقليمية يف هيكل
إطار النهج الشامل لألمن من أجل تعزيز فاعلية بعثة االحتاد
األمن الوطين ،على النحو املبني يف التقرير عن االستعراض
األفريقي وقدرهتا على احملاسبة ،وحملاربة العنف املتطرف .ونرحب
املشرتك لألمم املتحدة واالحتاد األفريقي لبعثة املراقبني العسكريني
هنا باالستعراض املشرتك للبعثة من قبل األمم املتحدة واالحتاد
التابعة لالحتاد األفريقي يف الصومال.
األفريقي ،وما متخض عنه من إنشاء مفهوم جديد للبعثة،
ومن الضروري أيضا استئناف احلوار البناء بني حكومة
ينسجم مع اخلطة االنتقالية وهيكل األمن الوطين ،ويصاحب
الصومال االحتادية والواليات االحتادية األعضاء من أجل
اخلفض التدرجيي لقوات البعثة.
التوصل إىل اختتام ناجح يف أقرب وقت ممكن ،والعمل على
ثالثا ،التطورات االقتصادية :إن التقدم الذي شهده
النظام االحتادي واالستعراض الدستوري والتحضري لالنتخابات
الصومال على صعيد التنمية االقتصادية أمر مرحب به ،ونأمل
املقرر إجراؤها خالل الفرتة  ٢٠٢٠إىل  .٢٠٢١ويؤكد التقدم
أين يبىن على هذا الزخم اإلجيايب الستيفاء الشروط املطلوبة منها
الذي أحرزته السلطات الصومالية أن باإلمكان إحراز تقدم
20/32

1914911

22/05/2019

لاموصلا يف ةلاحلا

S/PV.8533

حقيقي عندما تتوفر اإلرادة السياسية .وكنا نود أن نأمل يف إبداء التعاون الكامل من جانب السلطات االحتادية الصومالية مع
هذه اإلرادة السياسية مبزيد من الوضوح يف االجتماع الذي عقد األمم املتحدة ،على النحو الذي طلبه اجمللس يف قراره ٢٤٦١
يف غاروي يف بونتالند ،الذي نأمل أن ميهد الطريق على الرغم ( )٢٠١٩عن بعثة األمم املتحدة ،وخاصة بعد تعيني املمثل
اخلاص اجلديد لألمني العام ،والذي نأمل أن يتم قريبا.
من ذلك الستئناف احلوار الفعال.
وأود أن أختتم بياين بطرح سؤال على مقدمي اإلحاطات
اإلعالمية .هل ميكنهم أن يوافونا مبعلومات عن آفاق تنفيذ
اخلطة االنتقالية وإدماج القوات اإلقليمية يف هيكل األمن
الوطين؟

ثانيا ،نرى ،ألجل عملية نقل املسؤوليات األمنية  -أنه
جيب استمرار إعادة تشكيل بعثة االحتاد األفريقي لدعم اخلطة
االنتقالية .وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشيد بعمل موظفي
بعثة االحتاد األفريقي اليت تنشر يف سياق بالغ الصعوبة .وتعد
عملية بادبادو املستمرة اآلن لبعثة االحتاد األفريقي اليت يقدم
السيد ميثا  -كوادرا (بريو) (تكلم باإلسبانية) :نشكركم،
من خالهلا الدعم للجيش الصومايل لتحرير بعض املناطق يف سيدي الرئيس ،على عقد جلسة اليوم .ونشكر أيضاً السيد
جنوب مقديشو ،مثاال على التعاون املطلوب لدعم تنفيذ اخلطة ريسيدون زيننغا والسيدة أورسوال مولر والسيد فرانسيسكو
االنتقالية.
كايتانو ماديرا على إحاطاهتم اإلعالمية اهلامة.
ونرى يف ذلك السياق ،أن من املمكن والضروري ملواصلة
يسلّط التقرير األخري لألمني العام ( )S/2019/393الضوء
اخلفض املعتدل للحد األقصى لقوات بعثة االحتاد األفريقي على اخلطوات اهلامة اليت اختذهتا حكومة الصومال االحتادية
هبدف مواصلة التشجيع على تنفيذ عملية انتقال املسؤوليات لبناء دولة احتادية قادرة على أداء وظائفها .ونأمل أن برنامج
األمنية .وهي ليست مسألة سحب القوات من املناطق احلساسة اإلصالح الذي قدمته احلكومة سيمكنها من املضي قدما صوب
بالذات أو من مقديشو ،بل من أكثر املناطق استقرارا .ونرى وضع سياسات شاملة للجميع وحتقيق األمن والعدالة وحتقيق
أن من الضروري أيضا التزام الشركاء اجلدد ،وخاصة أولئك االنتعاش االقتصادي والتنمية املستدامة .ونثين على اإلدارة املالية
الذين ذكروا حتديدا يف تقرير املبعوثني اخلاصني املعنيني بتمويل للحكومة ،اليت أدت يف السنوات األخرية إىل زيادة اإليرادات.
بعثة االحتاد األفريقي التابعني لألمم املتحدة واالحتاد األفريقي ،ومع ذلك ،فمن املقلق أن جزءاً كبرياً من السكان ال يزال عرضة
واملشاركة يف هذا التمويل .وبالنظر إىل عدد طلبات الدعم للفقر وانعدام األمن الغذائي وأن  ٩٠يف املائة من األسر املعيشية
املقدمة من االحتاد األفريقي ،فلن يكون بوسع االحتاد األورويب تفتقر إىل إمكانية احلصول على اخلدمات األساسية ،مثل التعليم
أن يواصل متويل مرتبات جنود البعثة مبفرده.
واملياه والصرف الصحي.
وأنتقل أخريا إىل نقطيت الثالثة واألخرية ،وأود أن أعود إىل
مسألة التعاون بني السلطات الصومالية واألمم املتحدة .وإذا
كان للمجتمع الدويل أن يواصل دعم الصومال ،فإنه جيب أن
يكون ذلك الدعم يف سياق التعاون على أساس االلتزامات
املشرتكة واالحرتام املتبادل .وذلك هو النهج الذي اعتمده
االحتاد األورويب ودوله األعضاء .عليه ،فإننا نتطلع إىل استئناف
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وتتفاقم هذه التحديات ،يف مجلة أمور ،باستمرار التطرف
العنيف واإلرهاب والنزاع املسلح .ونشري بقلق إىل ازدياد
اهلجمات اليت تشنها حركة الشباب باألجهزة املتفجرة املرجتلة يف
األشهر األخرية .وندين بشدة هذه اهلجمات اإلرهابية ونُشيد
ببعثة االحتاد األفريقي يف الصومال وبقوات األمن الصومالية
على ما أبدته من شجاعة وتضحية .وجيب أن نتذكر أن شعب
21/32

S/PV.8533

لاموصلا يف ةلاحلا

22/05/2019

تبذهلا السلطات الصومالية والشعب الصومايل لتحقيق السالم
واالستقرار .وأود أيضاً أن أسلّط الضوء على اجلهود اليت يبذهلا
االحتاد األفريقي واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واألمم
املتحدة.

الصومال لن يقدر على مواجهة تلك التحديات إال من خالل
التعاون واملصاحلة .ويف هذا الصدد ،فإن اخلطوات اليت اختذهتا
مؤخراً احلكومة االحتادية والواليات االحتادية األعضاء لتعزيز
احلوار واملصاحلة تبعث على التشجيع ،على غرار االجتماع
الذي عقد يف غاروي ،يف بونتالند ،يف كانون الثاين/يناير.
السيدة فرونيتسكا (بولندا) (تكلمت باإلنكليزية) :أوّد أن
ّ
ونأمل أن تشكل هذه اخلطوات بداية حوار سياسي مستمر أبدأ بتوجيه الشكر إىل مقدمي اإلحاطات اإلعالمية اليوم على
يتيح إحراز مزيد من التقدم يف تنفيذ األولويات السياسية ،من عروضهم الزاخرة باملعلومات.
قبيل إجراء االنتخابات وفقاً للجدول الزمين احملدد ،وعملية
ترحب بولندا بالتقدم احملرز حىت اآلن يف الصومال حنو بناء
ّ
مراجعة الدستور ،والنظام االحتادي واملصاحلة.
السالم وبناء الدولة ،وتثين على خطة اإلصالح الطموحة اليت
ونكرر التأكيد على أمهية تشجيع املشاركة النشطة للمرأة وضعتها احلكومة االحتادية .ويف الوقت نفسه ،ندرك هشاشة
يف احلياة السياسية يف البلد ،فض ً
ال عن اجملاالت االجتماعية احلالة .ويساورنا بالغ القلق إزاء تزايد عدد اهلجمات اليت تشنها
واالقتصادية .وحيدونا األمل يف أن تشمل اإلصالحات اليت حركة الشباب وزيادة وجود تنظيم “الدولة اإلسالمية يف العراق
اختذهتا احلكومة أحكاماً تتضمن منظوراً جنسانياً.
والشام” يف الصومال.
ونشعر بالقلق إزاء احلالة اإلنسانية اخلطرية للماليني
ويساورنا القلق أيضاً إزاء املأزق السياسي بني احلكومة
من الصوماليني ،ال سيما املشردين داخلياً واجملتمعات احمللية االحتادية والواليات االحتادية األعضاء ،وتعليق التعاون بني
املهمشة ،اليت ميكن أن تتفاقم من جراء اجلفاف املتوقع .ونعتقد
يعرض للخطر
جملسي الربملان االحتادي .إن اجلمود املستمر ّ
أنه جيب على اجملتمع الدويل أن يزيد من دعمه املايل وأن املكاسب اليت حتققت حىت اآلن يف الصومال ويهدد اجلداول
يستكمل ذلك باملعونة اليت ميكن التنبؤ هبا من أجل بناء القدرة الزمنية لإلصالحات البالغة األمهية ،وكذلك العملية االحتادية
على الصمود وجهود اإلنتعاش.
بأسرها .وندعو مجيع األطراف السياسية الفاعلة يف الصومال إىل
اختاذ خطوات للمصاحلة وبناء الثقة وإىل املشاركة يف حوار بناء
ملا فيه مصلحة الشعب الصومايل .كما ندعو اجلهات الفاعلة
اإلقليمية واخلارجية إىل توفري دعم حمايد لعملية املصاحلة الوطنية.
ويف الوقت نفسه ،نطلب من السلطات الصومالية التعاون مع
اجلهات الفاعلة التابعة لألمم املتحدة على أساس الثقة واالحرتام
املتبادلني.

وفيما يتعلق باالستعراض املشرتك لبعثة االحتاد األفريقي
يف الصومال من أجل تقييم التقدم احملرز يف االنتقال إىل األمن
يف الصومال ،يؤيد بلدنا توصيات فريق االستعراض املشرتك.
ونعتقد أنه سيكون من املهم ،يف هذه املرحلة ،اإلبقاء على
قوام قوات البعثة ،مع مراعاة الظروف األمنية الراهنة والتأخريات
يف تنفيذ اخلطة االنتقالية .وجيب أن تتم إعادة تشكيل البعثة
ونقل املواقع إىل املؤسسات األمنية الصومالية مع مراعاة العواقب
إن محاية حقوق اإلنسان واحلريات جزء أساسي من
اإلنسانية وكفالة محاية السكان املدنيني.
الدميقراطية .ونشري بقلق إىل التقارير عن انتهاكات حقوق
وأود أن أختتم كلميت بإبراز العمل الذي تقوم به البعثة اإلنسان اليت ال تقوم هبا حركة الشباب فحسب ،بل أيضاً
ومكتب األمم املتحدة للدعم يف الصومال دعماً للجهود اليت احلكومة والقوات اإلقليمية وامليليشيات العشائرية .ونشعر بالقلق
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على وجه التحديد إزاء التقارير املتعلقة بتجنيد األطفال .ونعتربه يكون هدفاً من األهداف ذات األولوية لدعم عملية املصاحلة
من غري املقبول وندعو السلطات إىل تكثيف اجلهود الرامية إىل الوطنية اجلارية يف اجملتمع الصومايل .ونعرب أيضاً عن قلقنا
إذكاء الوعي بشأن محاية األطفال وتعزيز السياسات الرامية إىل العميق إزاء هشاشة األمن يف الصومال وندين اهلجمات اليت
ترتكبها حركة الشباب اإلرهابية.
منع جتنيد األطفال يف القوات الصومالية.
وترى بولندا أن جناح خطة اإلصالح وتنمية الصومال
يتطلب تضافر جهود مجيع اجلهات الفاعلة ،فض ً
ال عن التنسيق
على الصعيد الدويل .ونعترب النهج الشامل لألمن إطارا هاما
ملواءمة الدعم املقدم من املاحنني مع األولويات اليت حددهتا
السلطات الصومالية.
وأود أن أختتم كلميت باإلعراب عن تقدير بولندا للجهات
الفاعلة التابعة لألمم املتحدة وبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال
على جهودها وتضحياهتا اليومية .وعشية جتديد والية البعثة،
نعتقد أن خطة اخلفض التدرجيي للبعثة ينبغي أن تتضمن
خطوات حمددة وجدوالً زمنياً واقعياً لنقل املسؤولية من البعثة
إىل اجليش الوطين الصومايل .ويف الوقت نفسه ،فإن احلاجة
إىل تقاسم األعباء فيما يتعلق بتمويل البعثة قد أصبحت أكثر
إحلاحاً من أي وقت مضى.
السيدة موريسون غونثاليث (اجلمهورية الدومينيكية)
(تكلمت باإلسبانية) :أود أن أشكر السيد زينينغا والسيد ماديرا
السيدة مولر على املعلومات اليت قدموها اليوم.
ونرحب باجلهود اليت تبذهلا حكومة الصومال االحتادية
ّ
لوضع وإقرار مشروع إطار للمصاحلة الوطنية ،هبدف إهناء
العنف واستعادة الثقة بني اجملتمعات احمللية من أجل التغلب
على اخلالفات .ولذلك نطلب من األطراف ،وال سيما الزعماء
الصوماليني ،بذل كل جهد ممكن للتوصل إىل حل سلمي ودائم
خلالفاهتا السياسية.

وحنث
ونرحب بالتقدم احملرز يف عملية مراجعة الدستور ّ
ّ
اجلهات الفاعلة على مواصلة بذل اجلهود الالزمة لضمان
مراجعته مراجعة شاملة وشفافة وتكفل مشاركة مجيع قطاعات
اجملتمع.
ويف ذلك الصدد ،ال بد من إحراز املزيد من التقدم
يف املوافقة على مشروع قانون االنتخابات على أساس مبدأ
التناسب والشمول ،مبا يف ذلك إضافة أحكام متنح املزيد من
الفرص للنساء .وندرك أنه من الضروري مواصلة العمل معا من
أجل زيادة املشاركة السياسية للمرأة وحصتها يف السلطة حىت
تكون مشاركتها على مجيع املستويات ،وذلك هو السبب يف
أن زيادة حصة املرأة يف القانون االنتخايب بالغة األمهية لتحقيق
ختصيص حد أدىن ال يقل عن  30يف املائة من املقاعد للنساء
يف انتخابات .2020
وفيما يتعلق بالشباب يف الصومال ،نالحظ أن  ٧٠يف
املائة من السكان تقل أعمارهم عن  ٣٠عاما وأن معدل البطالة
يف صفوف الشباب من أعلى املعدالت يف العامل .إن انعدام
فرص العمل واألنشطة االجتماعية والرتفيهية جيعل الشباب أكثر
عرضة للخطر ،ويدفعهم إىل النزاعات واملشاركة يف اجلماعات
املتطرفة أو القرصنة كوسيلة للبقاء .ونشجع على االستمرار يف
تنفيذ الربامج اليت تعزز التغيري الشامل يف حياة الشباب حىت
يتمكنوا من العثور على الفرص وحتقيق إمكاناهتم.

واجلمهورية الدومينيكية حتث األطراف على مواصلة العمل
ونشري إىل حالة اجلمود السياسي بني احلكومة االحتادية إلهناء جتنيد األطفال واستغالهلم وكفالة إطالق سراحهم وإعادة
والواليات االحتادية األعضاء .ونفهم أن كسر اجلمود ينبغي أن إدماجهم وتلقيهم التعويض املناسب وكذلك العفو عن األطفال
الذين حكم عليهم بالسجن الرتباطهم باجلماعات املسلحة.
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وحنث مجيع الكيانات املعنية حبماية املدنيني يف الصومال على
السيد بيكستين دو بيتسويريفا (بلجيكا) (تكلم
مضاعفة جهودها إلنشاء اآلليات الالزمة حلماية املستضعفني بالفرنسية) :أود أوال أن أشكر مجيع املتكلمني على إحاطاهتم.
منهم ،وخاصة املشردين داخليا والنساء واألطفال ،الذين
على الرغم من أن الصومال مير بصعوبات ،إال أننا جيب
يتعرضون ملستويات كبرية من انعدام األمن والعنف.
أن نقر بالتطورات اإلجيابية هناك واجلهود اليت تبذل .فعلى سبيل
ال تزال آثار تغري املناخ ،اليت تتجلى يف موجات اجلفاف
الشديد ،تشكل حتديا للصومال .وباإلضافة إىل مواطن الضعف
يف اجملتمعات وافتقارها للقدرة على الصمود ،أدت تلك اآلثار إىل
زيادة مقلقة يف االحتياجات اإلنسانية يف بلد حيتاج ثلث سكانه
إىل املساعدة من أجل البقاء على قيد احلياة .وانعدام األمن
الغذائي الناجم إىل حد كبري عن أحوال الطقس السيئة وفقدان
احملاصيل واملاشية ال يزال يهدد حياة  1.5مليون شخص،
معظمهم من األطفال .ويف ذلك الصدد ،فإننا نشعر بقلق
بالغ إزاء الصعوبات اليت تواجهها اجلهات الفاعلة اإلنسانية يف
جهودها للوصول إىل املناطق املعرضة للخطر ،حيث ينتهي هبا
احلال إىل الوقوع ضحايا للعنف وعمليات االختطاف أو فرض
القيود على تنقلها داخل وخارج املناطق اليت متس فيها احلاجة
إىل املساعدة اإلنسانية .ونرحب باجلهود اليت تبذهلا الدولة
والسلطات احمللية يف رصد وتنفيذ الربامج اإلنسانية ،ونفهم
أنه من الضروري ضمان أن يضاعف اجملتمع الدويل جهوده
التعاونية ،وهلذا نقرتح أن تسهم اجلهات اليت بوسعها القيام
بذلك يف صندوق املساعدة اإلنسانية للصومال بغية ختفيف
حدة االحتياجات اإلنسانية الكبرية يف الصومال.

ختاما ،أود أن أسلط الضوء وأقر باألدوار اليت اضطلع هبا
مكتب األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف الصومال وبعثة االحتاد
األفريقي يف الصومال وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة
إىل الصومال .وأود أيضا أن أشيد جبميع اجلهات الفاعلة اليت
تعمل جنبا إىل جنب مع السلطات لتحقيق السالم واالستقرار
الدائمني واملستدامني يف الصومال.
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املثال ،ميكننا أن نصف االجتماع الذي عقد يف غاروي من ٤
إىل  ١٢أيار/مايو بني الرئيس االحتادي وقادة الواليات بأنه
مشجع حىت وإن مل تتحقق النتائج املرجوة منه .وأحيي الرئيس
فرماجو على التزامه باستئناف احلوار ونشجعه على متابعة
اجتماع غاروي يف أقرب وقت ممكن .يشمل تقرير األمني العام
(انظر  )S/2019/393نقاطا إجيابية أخرى ،مثل التزام احلكومة
االحتادية باإلصالحات االقتصادية والتسجيل باستخدام
االستدالل البيولوجي لقوات اجليش الوطين الصومايل.

ومبا أن بلجيكا بلد احتادي أيضا لن أغايل يف التأكيد على
أمهية احلفاظ على عالقات وثيقة وبناءة بني احلكومة االحتادية
والسلطات االحتادية .ذلك النوع من التعاون بالغ األمهية جلعل
النظام االحتادي نظاما فعاال ميكنه تلبية احتياجات املواطنني يف
إطار احلوار حبسن نية فيما بني خمتلف مستويات احلكم .ومن
دواعي األسف أن املسائل االنتخابية ال تزال تشكل مصدرا
لالنقسام والتوتر .يقرتب موعد االنتخابات يف والية جوباالند
بسرعة ،ولذلك جيب أن نتحلى باليقظة.
لقد قرر اجليش الوطين الصومايل إطالق عمليات لتأمني
منطقة شبيلي السفلى وجيب أن ترافقها تدابري لتحقيق االستقرار.
وأرحب بإنشاء فرقة عمل مشرتكة بني الوزارات للتحضري لذلك،
وأود احلصول على املزيد من املعلومات بشأن اخلطوات املقبلة.
إن نطاق الدعم الدويل للصومال رائع ،ولكن جيب علينا أن
نضمن تنسيق الدعم املقدم وشفافيته ،وال سيما فيما يتعلق
بربامج التعاون الثنائي .ومن الضروري أن يعمل كافة شركاء
الصومال معا لتحقيق الغرض نفسه.
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السيد بوليانسكي (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
نشكر السيد رايسيدون زينينغا ،نائب املمثل اخلاص لألمني
العام إىل الصومال واألمينة العامة املساعدة أورسوال مولر والسيد
فرانسيسكو ماديرا ،املمثل اخلاص لرئيس مفوضية االحتاد األفريقي
ورئيس بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال على إحاطاهتم.
ال تزال احلالة يف الصومال مثرية للقلق .إننا نشعر بالقلق
من زيادة نشاط حركة الشباب اإلرهابية .فال تزال تسيطر على
مناطق واسعة من البلد ويتسلل املقاتلون التابعون للحركة إىل
املدن .واستنادا إىل تقارير اخلرباء ،متكنت احلركة من إنشاء منشأة
لتصنيع املتفجرات .متثل حركة الشباب أيضا خطرا على الصعيد
اإلقليمي ،واهلجوم اإلرهايب الذي وقع يف نريويب يف كانون الثاين/
يناير كان تذكريا خميفا بذلك .منع خطر اإلرهاب يشكل أولوية
قصوى .إن التعاون الفعال يف العمل على بناء هيكل أمين
وطين بني احلكومة املركزية والسلطات االحتادية ،بدعم من األمم
املتحدة وبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال بالغ األمهية بشكل
خاص .فاألولوية هنا تتمثل يف ضمان نقل املسؤولية عن أمن
البلد إىل الصوماليني أنفسهم .وحيدونا األمل يف تنفيذ تلك
العملية وفقا للخطط احلالية ،وأن تأخذ يف االعتبار التطورات
امللموسة يف امليدان.
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الواليات االحتادية .أحرز تقدم يف جمال اإلصالح الدستوري،
والزخم اإلجيايب يف خطة وضع أساس تشريعي لدورة االنتخابات
املقبلة مستمر ،وإصالح القطاعات املالية واالقتصادية ميضي
على حنو فعال.
يشهد القرن األفريقي تغيريات كبرية .ونعتقد أن اخلطوات
اليت تتخذها دول املنطقة ،مبا يف ذلك الصومال الستعادة
عالقات حسن اجلوار ستؤدي ،يف هناية املطاف ،إىل حتقيق
ما ترغب فيه من استقرار وازدهار .ومع ذلك ،علينا أن حنذر من
أنه لن ميكن حتقيق هذا اهلدف إال من خالل ضمان االحرتام
التام لسيادة الصومال وعدم التدخل من جانب األطراف
الفاعلة اخلارجية يف شؤونه الداخلية .وحيدونا األمل يف أن تلك
املبادئ ستوجه املمثل اخلاص اجلديد لألمني العام يف الصومال،
أثناء أدائه لعمله .ويف هذا الصدد ،نرحب باعتزام سلطات البلد
مواصلة التعاون بشكل مثمر مع وجود األمم املتحدة.
السيد هيوسغن (أملانيا) :أود أوال أن أشكر مقدمي
اإلحاطات اإلعالمية على بياناهتم الشاملة .وما زلت أفكر
يف وصف السيد زينينغا هلبوط معنويات موظفي األمم املتحدة
بعد اهلجوم الذي ُشن على اجملمع يف  ١كانون الثاين/يناير،
وطرد املمثل اخلاص هايسوم ،وكذلك ما يتعلق مبوظفي األمم
املتحدة ،ومعاملة منسق فريق اخلرباء .وحيدوين األمل يف أن
تكون معنويات قوات األمم املتحدة وموظفيها وتعاوهنا مع
احلكومة قد طرأ عليها التحسن .ومن جانبنا ،أود أن أؤكد التزام
أملانيا للصومال وجلميع جهود األمم املتحدة واجلهود الدولية
هناك .وأود أن أتطرق إىل ست نقاط موجزة.

تواصل البعثة االضطالع بدور رئيسي يف التصدي
للتحديات األمنية .وجيب أن تتزامن عملية إعادة تشكيلها مع
هيكلة القوات العسكرية وهيئات إنفاذ القانون يف الصومال.
واخلطة تتمثل يف مشاركة البعثة بنشاط يف التحضري لالنتخابات
العامة املقرر إجراؤها يف عامي  2020و  .2021يف الفرتة
اليت تسبق االنتخابات اليت تعد حامسة ملستقبل البلد ،ليس من
أوال ،أود أن أكرر ما قاله العديد من املتكلمني ،مبن
املنطقي تقليل عدد حفظة السالم األفارقة يف الصومال.
فيهم زميلي البلجيكي ،فيما يتعلق بالنظام االحتادي .إن كال
وعلى الرغم من مجيع الصعوبات ،نود أن نشري إىل بعض من بلجيكا وأملانيا بلدان احتاديان ،وحنن نعرف ما هو النظام
االجتاهات املشجعة يف جمال بناء املؤسسات يف الصومال ،مبا االحتادي .ونعلم أيضا أن احلكومة االحتادية القوية ال تستبعد
يف ذلك جهود مقديشو ملد اجلسور ،من الناحية اجملازية ،مع إمكانية وجود حكومات واليات أعضاء احتادية قوية .بل على
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العكس من ذلك ،ففي أملانيا ،لدينا حكومة قوية يف برلني
وحكومة قوية يف ميونيخ لبافاريا ،وأنا على يقني من أن هذا
ممكن أيضا للصومال ولبونتالند أو لصوماليالند .وأعتقد أن هذا
ميكن أن ينجح .ومن املؤسف أن االجتماع األول يف غاروي
مل يكلل بالنجاح ،وأود أن أعرف إن كان قد تقرر عقد اجتماع
ثان ،ألننا نؤمن بضرورة إجراء تلك احملادثات ،وجيب أن نلمس
نتائج .وذلك مهم بالنسبة لنقطيت التالية.
ثانيا ،أود أن أشدد على أمهية جناح االستعراض الدستوري،
وإنشاء اإلطار القانوين االنتخايب واإلصالح األمين.

22/05/2019

وأخريا ،لقد أذهلين ما قالته مساعدة األمني العام مولر
يف إحاطتها اإلعالمية املتعلقة باحلالة اإلنسانية .لقد شددت
هي ومقدمو اإلحاطات اإلعالمية اآلخرين على مشكلة
اجلفاف احلاد وما يرتتب عليه من عواقب .وليس األمر أن
عدد األشخاص احملتاجني إىل املعونة اإلنسانية هو الذي زاد
فحسب ،بل إن اجلفاف يؤثر على اجملتمعات احمللية اهلشة،
وله القدرة على توليد النزاع .ولذلك ،نعتقد أن املسائل املتصلة
باآلثار املرتتبة على تغري املناخ ينبغي أن تدرج يف والية البعثة يف
املستقبل.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :سأديل اآلن ببيان بصفيت ممثل
ثالثا ،وكما ذكر العديد من املتكلمني ،مبن فيهم ممثل
اجلمهورية الدومينيكية ،أود أن أسلط الضوء على أمهية محاية إندونيسيا.
أود أوال أن أنضم إىل اآلخرين يف اإلعراب عن تقديرنا
النساء واألطفال .والنقطة اليت أود أن أديل هبا على وجه
التحديد يف هذا السياق تتناول العنف اجلنسي يف حاالت للسيد زيننغا ،نائب املمثل اخلاص لألمني العام ،والسيد ماديرا،
النزاع .ونشجع احلكومة على تعزيز اإلطار القانوين حلماية املمثل اخلاص لرئيس مفوضية االحتاد األفريقي للصومال،
الضحايا ومالحقة اجلناة قضائيا ،وهو ما أوصي به األمني العام ومساعدة األمني العام مولر على إحاطاهتم اإلعالمية الشاملة.
يف تقريره ( )S/2019/393ونعتقد أنه ينبغي أن يرد أيضا يف والية وأود أن أسرتعي انتباه اجمللس إىل ثالث نقاط.
بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال.
أوال ،تتمسك إندونيسيا بقناعتها بأن استمرار املشاركة
االستباقية من جانب اجملتمع الدويل أمر ضروري لدعم السالم
واالستقرار يف الصومال .ونرحب بالتزام احلكومة الصومالية
واألمم املتحدة بتعزيز التعاون وتعميق الشراكة القائمة بينهما.
إن العالقة بني الطرفني ينبغي أن تستند دائما إىل املبادئ
األساسية للسيادة وامللكية الوطنية واالحرتام املتبادل.

رابعا ،إن تنفيذ خطة نقل املسؤوليات األمنية أمر ملح.
وحنن حباجة إىل هنج شامل ،إىل جانب التخطيط املشرتك
واملنسق ،ومع ملكية صومالية ،ومشاركة من جانب مجيع
أصحاب املصلحة .ويف هذا السياق ،وفيما يتعلق بأول عملية
ناجحة يقودها الصوماليون يف شبيلي السفلى ،أود أن أعرف
ما هي الدروس املستفادة من العملية .وعلى الصعيد األمين نود
ويؤيد وفد بلدي الدور األساسي الذي تقوم به بعثة األمم
أن ندعو أيضا إىل تعزيز الشرطة ،وهذا أمر مهم جدا بالنسبة املتحدة لتقدمي املساعدة إىل الصومال يف تعزيز التسوية السياسية
للعالقة بني الدولة وسكاهنا .ويتيح الوجود القوي للشرطة أن الشاملة بقيادة احلكومة الصومالية ،وإنشاء دولة احتادية صاحلة
ينفذ العسكريون املهام اليت يفرتض أن يقوموا هبا.
وتنفيذ اخلطة االنتقالية .إن تعزيز والية بعثة األمم املتحدة
خامسا ،فيما يتعلق مبختلف العمليات االنتقالية ،حنث لدعم االنتخابات يف الفرتة  2021-2020خطوة يف االجتاه
احلكومة بشكل عام ،على دعوة النساء والشباب وإشراكهم .الصحيح .فتلك األدوار وثيقة الصلة بوجه خاص ألن املأزق
السياسي بني احلكومة االحتادية والواليات االحتادية األعضاء
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فالصومال ،الذي يوجد به  2.6مليون مشرد داخليا،
ما زال يهدد إمكانية إحراز تقدم يف القطاعات السياسية
يعد أحد أكرب جتمعات النازحني يف العامل .ويساورنا القلق إزاء
واألمنية الرئيسية.
ثانيا ،إننا نشعر بالقلق الشديد إزاء التهديد املستمر حقيقة أن خطة االستجابة اإلنسانية للصومال عام ٢٠١٩
واألنشطة املزعزعة لالستقرار من جانب حركة الشباب ،اليت تعاين من نقص التمويل بشكل بالغ اخلطورة.
من الواضح أن اجملتمع الدويل ليس لديه عصا سحرية حلسم
تتجاوز احلدود الصومالية .فقد زادت هجمات احلركة يف
مقديشو زيادة كبرية على مدى الشهرين املاضيني ،ومشلت احلالة الصومالية ،ولكنه الواضح أن بوسعه وينبغي له ،أن يفعل
حوادث بأجهزة متفجرة مرجتلة وقعت كل يوم تقريبا .وتدل املزيد للتخفيف من معاناة الشعب الصومايل .إن وفد بلدي،
قدرهتا على تصنيع املتفجرات احمللية الصنع على أن احلركة وإن إدراكا منه لبيئة العمل الصعبة اليت تعمل يف ظلها اجلهات
مل تكن نشطة قتاليا ،فإهنا ال تزال جتد سبال أخرى الرتكاب الفاعلة يف اجملال اإلنساين يف الصومال ،حيث مجيع األطراف
الفظائع .لقد آن األوان لقطع مصادر أسلحة ومتويل حركة على احرتام القانون اإلنساين الدويل وإزالة مجيع العقبات اليت
تعرتض إيصال اإلغاثة اإلنسانية.
الشباب بشكل فعال.
أود أن اختتم بياين بالثناء على احلكومة االحتادية لتوليها
زمام األمور وإظهار املثابرة يف تنفيذ برناجمها الشامل لإلصالح،
الذي بدأ بعضه يؤيت مثاره .وحنث على مواصلة احلوار السياسي
بني احلكومة االحتادية والواليات االحتادية األعضاء حلل خالفاهتا
املعلقة.

ويف ظل هذه اخللفية ،ال ميكن املبالغة يف أمهية استمرار
وجود بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال ،فضال عن احلاجة
إىل متويل مستدام ميكن التنبؤ به .ومبا أن اجمللس يوشك أن
يتداول بشأن مشروع القرار املتعلق ببعثة االحتاد األفريقي ،يود
وفد بلدي أن يشدد على أنه جيب أن يعاد تشكيل البعثة
بطريقة ال حتدث فراغا أمنيا ،وأن يأخذ يف االعتبار الكامل
أخريا ،يشيد وفدي مبسامهات بعثة األمم املتحدة لتقدمي
اآلثار اإلنسانية احملتملة وسالمة السكان املدنيني .وجيب أن املساعدة إىل الصومال ،وبعثة االحتاد األفريقي ومكتب األمم
تكون قوات األمن الصومالية اليت تتويل املسؤوليات األمنية للبعثة املتحدة لتقدمي الدعم يف الصومال ومجيع اجلهات الفاعلة األخرى
مدربة وجمهزة بصورة كافية .وسيكون من احليوي التعجيل ببناء اليت تعمل من أجل إحالل السالم واالستقرار يف الصومال.
القدرات الالزمة.
استأنف اآلن مهامي بصفيت رئيسا للمجلس.
ثالثا ،جيب أن ندرك أن اجلهود الرامية إىل تعزيز السالم
أعطي الكلمة اآلن ملمثل الصومال.
واالستقرار جتري ضد تيار تدهور احلالة اإلنسانية ،وضد جفاف
السيد عثمان (الصومال) (تكلم باإلنكليزية) :أود يف
شديد آخر ،كما ذكرت السيدة مولر .ويلزم تقدمي املساعدة
اإلنسانية إىل ثلث السكان ،حيث يتوقع أن يعاين حنو  5.4البداية أن أعرب عن مشاعر املواساة والعزاء القلبية ألسر وأحباء
مليون شخص من انعدام األمن الغذائي كما أن من املتوقع أن الضحايا جراء اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت اليوم يف مقديشو
يعاين  1.2مليون طفل من سوء التغذية يف عام  .٢٠١٩وهذه يف شهر رمضان املبارك هذا ،واليت جنم عنها إصابة املدنيني
األبرياء جبروح أو إزهاق أرواحهم ،مبا يف ذلك معلمي ،وزير
ليست جمرد أرقام .إهنم بشر.
اخلارجية السابق يف الصومال ،وكبري مستشاري وزير اخلارجية،
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معايل السيد حسني إاليب فاهيه .لقد أصبحنا اآلن أكثر
تصميما من أي وقت مضى على مكافحة خطر اإلرهابيني
الدوليني اجملهولني بال حدود.
مبا أن هذه هي املرة األوىل اليت أتناول فيها الكلمة هذا
الشهر ،يا سيادة الرئيس ،امسحوا يل أن أتقدم بأحر التهاين
لكم على توليكم رئاسة جملس األمن لشهر أيار/مايو .وحنن
واثقون من قيادتكم القديرة ،سيدي ،وأمتىن لكم كل النجاح يف
النهوض بواليتكم.
أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر زمالئي ،ونائب املمثل
اخلاص لألمني العام للصومال ،السيد رايسيدون زينينغا ،واملمثل
اخلاص لرئيس مفوضية االحتاد األفريقي للصومال ،ورئيس بعثة
االحتاد األفريقي يف الصومال ،السفري فرانسيسكو ماديرا ،على
مسامهاهتم البناءة منذ أمد طويل يف إحالل السالم واألمن يف
الصومال .وأود أيضا أن أنوه حبضور السيدة أورسوال مولر،
األمينة العامة املساعدة للشؤون اإلنسانية ،على إحاطتها
اإلعالمية عصر اليوم.

22/05/2019

ومع ذلك ،هناك تكلفة ألي إصالح ،وعلى الرغم من
أننا متكنا من ذلك بأفضل قدراتنا ،فقد فقدت احلكومة منذ
ذلك احلني بعض رؤوس األموال السياسية يف عملية اإلصالح
اجلارية .وقد وضعت احلكومة ،بإصرار مستمر ونظرة قوية،
خطة اإلصالح الطموحة اليت أفردهتا لقطاع األمن .وعملنا بال
كلل لضمان تسجيل مجيع موظفينا واألفراد العسكريني اآلخرين
من خالل بيانات االستدالل البيولوجي كجزء من اإلصالح
اإللكرتوين لكشوف املرتبات للقضاء على الفساد وضمان دفعها
يف الوقت احملدد ،كما كان احلال يف األشهر اخلمسة والعشرين
املاضية .ستعزز عملية اإلصالح هذه قدرة اجليش الوطين
الصومايل من الناحية التشغيلية ومن حيث تنفيذ اهليكل األمين
الوطين الطموح واخلطة االنتقالية .ولإلجابة على السؤال الذي
طرحه زميلي ،سفري أملانيا ،فيما يتعلق بالدروس املستفادة من
عملية باريري ،أقول بأنه إذا كانت القوات الصومالية ممولة وجمهزة
ومدربة على النحو املناسب ،فإهنا تستطيع الوفاء بواجباهتا.

مهما يكن من أمر ،ال تزال حركة الشباب تشكل هتديدا
يقوض جهودنا الرامية إىل حتقيق األمن .وكجزء من العملية
حنيط علما بتقرير األمني العام ( )S/2019/393ونواصل
االنتقالية ،حققنا مكاسب كبرية ضد حركة الشباب يف األسابيع
جتديد دعمنا لألمني العام يف هذا الصدد ،وتعاوننا معه.
الثمانية املاضية ،بعد أن اسرتجعنا مدينيت سابيد وباريري
على الرغم من أنه مل متر سوى فرتة سنتني ونيف على االسرتاتيجيتني يف منطقة شابيلي السفلي من حركة الشباب
انتخاب الرئيس حممد عبد اهلل حممد فرماجو ،فقد شهدت تسيطر عليهما.
الصومال تقدما حتوليا .والصومال ملا تتمتع به من إرادة سياسية
أود أن أعرب عن امتناين للبلدان اليت سامهت بقوات يف
قوية ،فإهنا تسري على الطريق الصحيح للوفاء بالنقاط املرجعية
البعثة اللتزامها وتضحياهتا .وقد أوجد نشر قواهتا حيزا للعملية
الرئيسية اليت حددهتا لنفسها ،واليت حتمل تدرجييا مثار الرخاء
السياسية وملمرات اإلغاثة اإلنسانية .ولكننا ال نستطيع أن ننفذ
واالستقرار جلميع الصوماليني .وتشجعنا التطورات اإلجيابية
بفعالية اخلطة االنتقالية بيد واحدة مربوطة خلف ظهرنا بسبب
الرئيسية مثل مجع إيرادات الضرائب اليت وصلت مستوى قياسيا
احلظر الطويل األمد على توريد األسلحة .ومما يؤسف له أن
من خالل األمتتة وتعزيز االمتثال ،وهو ما يساعدنا على حتقيق
القرارات اليت اختذت هنا يف جملس األمن ويف مقر األمم املتحدة
أهدافنا املتعلقة باإلصالح االقتصادي.
ال تزال تؤثر سلبا على القدرات العسكرية لقواتنا األمنية يف
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مكافحة اجلماعات اإلرهابية مثل حركة الشباب ،اليت لديها
ميزة نسبية.

S/PV.8533

أوافق على أن الشباب هم قادة الغد .بل إهنم قادة اليوم أكثر
فأكثر” .لقد كان الشباب والشابات لدينا قادة التغيري الذي
شهدناه طوال تارخينا .ولذلك ،حنتاج اليوم ،أكثر من أي وقت
مضى ،إىل تزويد شبابنا باملهارات املطلوبة يف قطاعات النمو
العايل واإلمكانيات العالية يف العمالة .ونشجع وكاالت األمم
املتحدة على التدريب والتوظيف حمليا من أجل إعطاء األمل
والفرصة لسكاننا الشباب املقتدرين للمشاركة يف عملية بناء
دولتهم.

أظهرنا يف الصومال انه يف الوقت الذي منارس فيه الرباغماتية
والنضج السياسي ،ميكننا مناقشة القضايا اخلالفية واحلساسة.
ويف الشهر املاضي ،جنحت حكومة الصومال االحتادية يف
إصدار مشروع قانون للنفط يف جملس النواب يتضمن صيغة
لتقاسم اإليرادات تتفق عليها حكومة الصومال والواليات
االحتادية األعضاء .باإلضافة إىل ذلك ،وافق جملس الوزراء على
أود أن اسرتعي انتباه اجمللس إىل احلالة اإلنسانية املتكررة
مشروع قانون جديد لالنتخابات ،وهذه خطوة هامة يف العملية
السياسية الرامية إىل إجراء االنتخابات .ومن الواضح أن احلكومة يف بلدي ،وهي حالة ما فتئت مدعاة للقلق يف السنوات القليلة
االحتادية ملتزمة خبريطة الطريق املتعلقة بالسياسات الشاملة ،اليت املاضية .وكما يذكر تقرير األمني العام عن صواب ،وكما ذكرن
األمينة العامة املساعدة يف إحاطتها اإلعالمية أمام جملس األمن
تعترب حامسة الستدامة السالم ومنع نشوب الصراع.
ال تزال احلكومة الصومالية ملتزمة التزاما كامال بتعزيز اليوم ،فان األمطار احملدودة يف األشهر الثالثة املاضية قد
حقوق اإلنسان وحتقيق املساواة جلميع مواطنيها .وعلى الرغم ضاعفت من أحوال اجلفاف الراهنة ،متاما كما فعلت يف العام
من التحديات الكبرية اليت نواجهها ،املقرتنة بتخفيض حاد املاضي ،مع وجود  3.4شخص يواجهون مستويات متأزمة من
يف املساعدة املقدمة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان إىل اقل انعدام األمن الغذائي نتيجة لنقص املياه وتدهور غلة احملاصيل،
من نصف ما كانت عليه يف السنتني املاضيتني ،فقد اختذت وفقا ملا أفادت وكاالت األمم املتحدة املتخصصة.
نعتقد اعتقادا راسخا بأنه ال بد من معاجلة احلالة اإلنسانية
على وجه االستعجال لتفادي وقوع كارثة إنسانية .ومع ذلك،
جيب علينا أيضا أن نستثمر يف تقييم وتنفيذ حلول طويلة األجل
تضع شعبنا على طريق التنمية املستدامة .وباتباع هنج شامل قائم
على الوقاية ،ميكننا معا أن نعزز الصلة بني املساعدة اإلنسانية
واملساعدة اإلمنائية.

حكومة الصومال خطوات هامة حنو تعزيز قيم حقوق اإلنسان
ذات األهداف احملددة ،مبا يف ذلك احلد من العنف ضد املرأة
من خالل أول تشريع مكرس للجرائم اجلنسية يف الصومال،
وأقره جملس الوزراء باإلمجاع يف أيار/مايو  .2018ويف  2تشرين
األول/أكتوبر  ،2018وق ّعت حكومة الصومال االحتادية على
اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وصادق
عليها الربملان الصومايل حينئذ .ويف كانون األول/ديسمرب
إن حكومة الصومال االحتادية تسري يف اجتاه تصاعدي
 ،2018صدر أيضا مشروع قانون إلنشاء وكالة وطنية لإلعاقة وقد أحرزت تقدما كبريا يف عدد من اجملاالت احليوية .وال تزال
وجتري حاليا صياغة القانون الوطين املتعلق باإلعاقة.
هناك حتديات استثنائية إذ يدخل الصومال مرحلة حرجة على
إن االستثمار يف الشباب أجنع الطرق لبناء األمة الصومالية صعيد بناء الدولة وإضفاء الطابع االحتادي وإرساء الدميقراطية.
والتصدي أليديولوجية اجلماعات املتطرفة العنيفة مثل حركة وتود حكومة الصومال االحتادية أن تؤكد جمددا التزامها مبواصلة
الشباب .وكما قال األمني العام غوترييش ذات مرة“ ،ال التقدم املتسارع بشأن العمليات اليت تنطوي على تنفيذ خرائط
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الطريق .وال تزال األمم املتحدة ملتزمة التزاما تاما بدعم احلكومة عملييت سبيد وبريري واحلاجة إىل متكني القوات اليت جيب أن
االحتادية يف جهودها الرامية إىل حتقيق السالم واالستقرار والتنمية تستمر يف القيام بعمليات مماثلة هلاتني العمليتني مستقبال.
املستدامة جلميع الصوماليني.
وقد تكلم عن احلاجة إىل ضمان قدرة اجليش الوطين
وتثق حكومة الصومال االحتادية بأن عالقات االحرتام
املتبادل والتعاون اليت أقيمت مؤخرا ستكون أقوى يف تعميق
شراكتها الطويلة األمد مع األمم املتحدة لتمكينها من الوفاء
بواليتها لدعم مجهورية الصومال االحتادية يف جهودها لبناء
السالم وبناء الدولة.

وتود حكومة الصومال االحتادية أن تؤكد أهنا عززت
مؤسساهتا الوطنية وقدراهتا الوطنية واليت ستؤدي إىل حتقيق
السالم والتنمية املستدامني .وحنث شركاءنا على العمل عن
كثب وتنفيذ السياسات اليت تقودها احلكومة االحتادية ،يف إطار
هيئات احلكومة االحتادية ومؤسساهتا املكلفة بذلك ،من أجل
تعزيز امللكية والقيادة.
أخريا ،تود احلكومة االحتادية أن تشكر األمني العام على
قيادته املقتدرة وجملس األمن على دعمه املتواصل للصومال.

الصومايل على تشكيل القوات؛ وإىل بناء جيش وطين صومايل
مدرب تدريبا مناسبا وجمهز جتهيزا جيدا؛ وإىل جيش وطين
صومايل تُدفع رواتب أفراده بصورة مضمونة وميكن التنبؤ
هبا .واألهم من ذلك ،تكلم عن جيش وطين صومايل مثل
الذي شهدناه يف سبيد ،حيرتم حقوق اإلنسان وحيمي السكان
وممتلكاهتم وال يقيم حواجز على الطرق ونقاط تفتيش ،من بني
عقبات أخرى من هذا القبيل .تلك هي األمور اليت شهدناها،
ونشهدها يف سبيد .وذلك جيش نود أن نراه يتضاعف عددا.
ولكي حيدث ذلك ،ذكر ممثل الصومال أنه جيب عينا مواصلة
متويل قوات األمن الوطنية الصومالية ودعمها وجتهيزها .وعلى
هذا النحو ،ستحقق هذه القوات املزيد واملزيد من النجاحات،
وسيكون هناك انتقال ميكنه احلفاظ على املكاسب اليت تراكمت
حىت اآلن.

ومن الدروس اهلامة األخرى اليت جيب أن نستخلصها من
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للسيدة
عملييت سبيد وبريري أن احلكومة موجودة وأهنا تسيطر على
مولر للرد على األسئلة والتعليقات.
املناطق املستعادة .ووجود احلكومة ميكنها من كسب قلوب
السيدة مولر (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر أعضاء اجمللس الناس وعقوهلم ومن إبقاء السكان يف صفها ،فيما حيول ذلك
على اهتمامهم باحلالة اإلنسانية يف هذا الوقت احلرج .وأود أيضا دون وصول حركة الشباب إىل هؤالء السكان وجتنيدهم.
أن أشكرهم على الدعم الذي أشارو إليه لتمويل توسيع نطاق
أما السؤال اآلخر الذي مت طرحه فهو عن آفاق تنفيذ
االستجابة اإلنسانية للحيلولة دون استمرار تدهور احلالة النامجة
اخلطة االنتقالية .حنن نعكف على تنفيذ اخلطة االنتقالية .وجتدر
عن اجلفاف.
اإلشارة إىل أنه عندما اعتمدنا اخلطة االنتقالية ،متثلت املسألة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للسيد يف ضرورة أن يتم اخلفض االنتقايل تدرجييا وبطريقة مسؤولة،
ماديرا للرد على األسئلة والتعليقات.
مع القدرة على ضمان عدم ضياع املكاسب اليت حتققت.
السيد ماديرا (تكلم باإلنكليزية) :أجاب ممثل الصومال ولكن ما نراه اآلن هو الوقت احملدد الستمرار اخلفض التدرجيي،
التدرج واحلاجة إىل احلفاظ على
على السؤال الذي طرحه ممثل أملانيا عن الدروس املستفادة من دون مراعاة جوانب املسؤولية و ّ
املكاسب احملققة .ومن األمهية مبكان أن جيري ربط ذلك بضرورة
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أصر على أن بعثة
احملافظة على التقدم احملرز .ومع ذلك أود أن ّ
االحتاد األفريقي يف الصومال تسرتشد بتطور احلالة ،وحنن على
استعداد لالمتثال ألي قرار يرى جملس األمن أن من املناسب
اختاذه.
أما املسألة األخرى فهي ما يتعلق بإدماج القوات اإلقليمية.
وبوسع أعضاء اجمللس رؤية أن قوة صومالية متكاملة استعادت
بريري وسيطرت عليها ،وهو تكامل يهدف منذ ذلك احلني
إىل منع إدماج القوة اإلقليمية يف اجليش الوطين الصومايل
بوصفها جيش عشرية أو جمموعة عشائرية .وينبغي إدماجها
يف اجليش الوطين الصومايل كجزء من مكون متعدد األعراق
ومتعدد العشائر ،خيضع للقدر الالزم من القيادة والسيطرة .وقد
شهدت ،وال أزال أشهد ،أن هذه اسرتاتيجية تتبعها احلكومة
ُ
للتأكد من مسامهة املناطق بقوات .بيد أنه ال ينبغي هلذه القوات
أن تصبح جمموعات على أساس عشائري حتاول الضغط من
أجل مصاحلها العشائرية اخلاصة هبا ،وإمنا قوة تتقيد باملبادئ
اجلمهورية لقوة مسلحة .وذلك هو السبيل للمضي قدما .وإذا
استمر ذلك ،فسيصبح التكامل مع مرور الوقت جزءا ال يتجزأ
من قوة ستكون قادرة على العمل يف أي مكان من الصومال.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للسيد
زينينغا لإلجابة على األسئلة.
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األعمال التحضريية التقنية .ومع ذلك ،قد يكون من الصعب
للغاية عقد ذلك االجتماع ما مل يُستأنف التعاون بني الواليات
االحتادية األعضاء وقادة احلكومة االحتادية .ولذلك فإننا نواصل
تشجيع استئناف احلوار والرتتيب لعقد اجتماع آخر بني قادة
الواليات االحتادية األعضاء وزعماء احلكومة االحتادية .ومن
املهم أن يعقدوا اجتماعا يسبق منتدى الشراكة املعين بالصومال.
وسألت ممثلة اململكة املتحدة أيضا عن األولويات الرئيسية
اليت ميكن أن يركز عليها املنتدى .لقد حددت احلكومة االحتادية
أولوياهتا يف خرائط الطريق األربع ،اليت تتسم كلها باألمهية.
بيد أننا نعتقد أنه ينبغي ملنتدى الشراكة املعين بالصومال
ولنا مجيعا ،يف املستقبل ،الرتكيز على هذه األولويات الرئيسية
اليت ستعزز التقدم يف مجيع اجملاالت يف الصومال .وهي
ما أمسيناه يف مناقشاتنا األخرية“األولويات اليت جيب أال نفشل
فيها” ،واليت من شأهنا فتح اآلفاق إلحراز مزيد من التقدم
على جبهات كثرية .وأود أن أذكر أمثلة منها استعادة التعاون
بني مستويي احلكم؛ وإمتام عملية تعديل الدستور؛ واألعمال
التحضريية لالنتخابات ،مبا يف ذلك إقرار القانون االنتخايب؛
وتشكيل اجليش الوطين الصومايل وقوات الشرطة لدعم العملية
االنتقالية والعمليات اجلارية ذات الصلة .وهناك أيضا مسألة
حتقيق جمموعة النقاط املرجعية اليت مت االتفاق عليها يف إطار
عملية اإلصالح االقتصادي .ونعتقد أنه إذا ما أحرزنا تقدما
يف هذه اجملاالت ،فإن ذلك سيعزز أيضاً إحراز التقدم يف مجيع
اجملاالت.

السيد زينينغا (تكلم باإلنكليزية) :أشكر أعضاء اجمللس
على عبارات التأييد وعلى األسئلة اليت طرحوها .وقد تناول
املتكلمان السابقان السؤال الذي طرحه ممثل فرنسا .ولذلك،
عما إذا عرفت
أرى أنين لن أركز إال على األسئلة اليت طرحتها اململكة املتحدة
وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحه ممثل أملانيا ّ
الروح املعنوية للموظفني حتسنا ،أود القول بإجياز شديد إن البيئة
وأملانيا.
كان السؤال الذي طرحته ممثلة اململكة املتحدة يتعلق األمنية ال تزال صعبة للغاية .ويبذل مكتب األمم املتحدة لتقدمي
بآفاق منتدى الشراكة املعين بالصومال .إن مجيع الشركاء يف الدعم يف الصومال قصارى جهده لبناء املزيد من مرافق اإلقامة،
احلكومة االحتادية متفقون على أن عقد منتدى الشراكة مهم وخباصة األماكن املخصصة للمكاتب ،حىت نتمكن من ختفيف
جدا ،وحنن نعمل من أجل ذلك .وهناك جلنة حتضريية جتهز االكتظاظ يف األماكن حيث نأوي املوظفني الذين يعملون يف
1914911

31/32

S/PV.8533

لاموصلا يف ةلاحلا

22/05/2019

مكاتب غري مدرعة ،وكذلك لبناء أماكن خمصصة للتجمعات إصالح عالقاتنا مع احلكومة االحتادية ،وهذا يساعد أيضا يف
االجتماعية اليت كنا قد أغلقناها ألهنا كانت تقع يف مناطق التخفيف من حدة التوترات فيما بني املوظفني.
مفتوحة معرضة للخطر.
عما إذا كان هناك اجتماع
وقد طرح ممثل أملانيا سؤاال آخر ّ
وقد أسهمت الزيارة اليت قامت هبا السيدة ديكارلو إسهاماً متابعة الجتماع غاروي .وكما ذكرت يف اإلحاطة اإلعالمية،
كبرياً يف حتسني الروح املعنوية للموظفني ،إذ إهنا تواصلت مل يكن هناك أي اتفاق بشأن حتديد موعد االجتماع املقبل،
معهم .وجيري اآلن استعراض تقييمي يضطلع به فريق مستقل ولكن الرئيس ورئيس الوزراء يتواصالن باستمرار مع الواليات
ينتشر موظفو مقره هنا .كما يقوم أعضاء الفريق بالتواصل مع االحتادية األعضاء .وإننا نشجعهم أيضاً على استئناف
املوظفني على مدى أكثر من أسبوع ،مما يساعد أيضا على االجتماعات.
حتسني روحهم املعنوية .ومثة مستشارون على قدر كبري من
وأود أن أضيف نقطة واحدة إىل الدروس املستفادة من
الفعالية واالقتدار يقدمون للموظفني املساعدة يف ظل هذه البيئة عملية “ ،”Badbaadoأال وهي أن التخطيط املشرتك والنهج
الصعبة ،ونعتقد أن تعيني املمثل اخلاص اجلديد لألمني العام الشامل للجميع قد حققا نتائج جيدة جدا.
سيسهم إسهاما كبريا أيضاً يف حتسني الروح املعنوية للموظفني.
رفعت اجللسة الساعة .35/15
ونواصل إبالغ املوظفني باملستجدات عن التقدم الذي حنرزه يف
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