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 احلالة يف الصومال   
  
 تقرير األمني العام  

  
 مقدمة  -   أول  

 من ق ار 33وام ق ة  (2019) 2461من ق ار جملس األمن  22يُقــــدذا اــــيا امتق ي  قرة   م ق ة  - 1
تن يي ايين امق ارين، مبا يف ذمك معلومات قن يقد ِّا معلومات مستكرلة قن  او  و   (2019)  2472  اجمللس

والييت بعثة األمم املتحدة متقدمي املسـاقدة ىل  اموـوماو ومكتا األمم املتحدة متقدمي امدقم يف اموـوماو  
 تشـــــــ ين امثا   و رر  5ويغطي امتق ي  امتطورات ام ئيســـــــية اميت ا ـــــــتخدت يف اموـــــــوماو  ةو ام  ة من  

  2020 شباط  راي  4ىل   2019
  

 حملة عامة إىل التطورات السياسية واألمنية والقتصادية  -   اثنيا  
 التطورات السياسية -  ألف 

قياا   مع   2020يف قاا    ي أح ِّز تقدا تدرجيي يف األقراو امتحضريية مة تخا ت اموطنية اميت  تخ   - 2
جملس امشـعا يف امرملا  االاايي اموـومامب مبناقشـة مشـ ون قا و  اال تخا ت واملوا قة قليق وتقدعق بعدئي  

، قدمت املخنة امرملا ية  2019  تشــــــــــــــ ين امثا   و رر   27ىل  جملس امشــــــــــــــيون ال اق م.يد من امتنقي   ويف  
س امشــــــعا بعد املشــــــاورات اميت أل  ا مع  قا و  تق ي اا ىل  جمل ام املخوــــــوــــــة املكل ة   ــــــتع ا  مشــــــ ون  

كا و  األوو ييســــــرر، أق  جملس امشــــــعا مشــــــ ون    28لهات من بينها اموالايت االاايية األقضــــــاق  ويف  
  كا و  امثا     2أصــــــــــــــوات وامتنان قضــــــــــــــوين قن امتوــــــــــــــويت  ويف    5صــــــــــــــو   مقاب     172أبغلبية    ، امقا و  
 ت من جملس امشــــــــعا، قجم  رئيس جملس امشــــــــيون  نة  مشــــــــ ون قا و  اال تخا   ا ــــــــتةا ، بعد  2020 يناي  

   مستر ة خمووة من  بعة أقضاق ال تع اضق  وال ت.او املناقشات امعامة بشأ  تق ي  املخنة املخووة  

ــاقمــة املتبــايمــة،  - 3 وأق  امرملــا  االاــايي بعت امتشــــــــــــــ يعــات ذات األومويــة اتــدية يف ىلطــار املســـــــــــــ
مية امعامة وقا و  امشـــــ كات  وأق  جملس امشـــــيون أيضـــــا  مشـــــ ون قا و  امن   ذمك قا و  اايارة املا يف مبا

 ومش ون قا و  ااحواقات اموطنية 

https://undocs.org/ar/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2472(2019)
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املي.ا يــــة ايكوميــــة  “  مــــالو”كــــا و  امثــــا  ينــــاي ، وق ع ام ئيس درــــد قبــــد   درــــد   1ويف  - 4
 ةو للســــــــــــــة يف وقت  ــــــــــــــاب   انمت املوا قة    واميتمليو  يوالر،    459,5، اميت بلغ جمروقها  2020 معاا

  ب ملا ية مش كة

تشـــ ين امثا   و رر،   7ويف     وواصـــ   ـــيا ـــيو املعارضـــة امدقوة ىل   ت  اجملاو ملعر  امســـيا ـــي - 5
املعارضـــــــة ات راية منتدب األح.اي اموطنية  ويقا املنتدب ىل  اموحدة اموطنية،   من  ـــــــيا ـــــــيااد  ـــــــتة  

املة ملخريع، واا ــ ان يف ىلل اق اال تخا ت اموطنية وىلزاز قرلية م العة امد ــتور  وايياة امســيا ــية امشــ 
ــيدوامتقى   ــابقا ، يف التراقجم الحقجم  امســــــ ــا   ــــــ ــة، مبن  يهم رئيســــــ  ققدا    مالو قاية أح.اي املعارضــــــ

  قرليات تبايو اآلراق مل تستر  ،حىت اآل ، مكنو تش ين امثا   و رر،  21 و 20 يف

ضــــــع بعُد ح  ملرأزا امســــــيا ــــــي اميي حاو يو  التران ايكومة االاايية وقاية اموالايت  ومل يو  -   6
ــاق   ــبا قدا ولوي د    مني  االاايية األقضـــــــــــ ــتطيع ا أكث  من قاا  وبســـــــــــ االلتران    من  ةمق   مقاية يســـــــــــ

  وامتوصــــــــ  ىل  ات اقات  ــــــــيا ــــــــية بشــــــــأ  األوموايت اموطنية، مبا يف ذمك األقراو امتحضــــــــريية مة تخا ت 
 االاايية، ومسائ  األمن وم العة امد تور، تعير ىلح از م.يد من امتقدا بشأ  األوموايت اموطنية ام ئيسية  

ييين قن قلقـق ىلزاق قـدا درـد كـا و  امثـا  يـناي ، أق ي رئيس بو تةـ د  ــــــــــــــعـيد قـبد     8ويف  - 7
األقضــاق بشــأ  امتشــ يعات اوامة، وأيضــا  بشــأ  ىلل اق ايكومة االاايية مشــاورات مع اموالايت االاايية  

قرلية م العة امد ــــــــــتور  بيد أ  امتعاو  قلى املســــــــــتوب امتقين بجم ايكومة االاايية واموالايت االاايية 
 ـــيرا قن  األقضـــاق ا ـــتر  بشـــأ  بعت املســـائ ، و وـــوصـــا   يرا يتعل  بعرلية   ي  قاق امدين، وال

 كا و  األوو ييسرر    21اموالايت واالااي يف كيسرايو يف    يية قلى صعيدط ي  ققد التران موزراق املام

ــ  ىل  ات اا بجم ايكومة  - 8 ــتق ة، يف ظ  قدا امتوصـ ــية يف لو ال د غري مسـ ــيا ـ وظلت ايامة امسـ
ـــية قلى مســــــــــــــتوب اموالـية   “مـيوبـيق”االاـايـية وأ ـد درـد ىل ــــــــــــــةا   ــأ   ـتائس اال تخـا ت ام ل ــــــــــــ بشــــــــــــ

وظ  ايا املأزا يشــك  ىلحدب امعقبات ام ئيســية اميت اوو يو  اســجم امعةقات   آي أغســطس  22 يف
كا و  امثا  يناي ، الترع ام ئيس ييين   19 و  18بجم ايكومة االاايية واموالايت االاايية األقضـاق  ويف  

ــيدو  ــو وات قا قلى  لة أمور  امســ ــاصــ منها تع.ي.   ميوبيق، ىل  لا ا وزراق من بو تة د ولو ال د، يف بوصــ
وحدة اموــــــوماو وتن يي  ااا ااايي و قا  ملد ــــــتور االاايي املحلقت  ويقيا ايكومة االاايية واموالايت 

 االاايية األقضاق ىل  ققد محلمت  ا تشاري وطين ملناقشة املسائ  اموطنية املعلقة 

ــايـة واال تخـا ت يف غـاملويو  - 9 وىل  كـا  ذمـك بوترية  ،وأُح ز م.يـد من امتقـدا يف قرلييت املوـــــــــــــ
كا و  األوو ييســــــــــرر، ات   وزي  امدا لية وامشــــــــــحلو  االاايية واملوــــــــــاية واموزي  األوو   12بطيئة    ي  

مقعدا  من مقاقد اجمللس امتشـــــــــ يعي ملوالية   20ملوالية قلى أ  حيوـــــــــ  تنايم أا  امســـــــــنة وا راقة قلى 
ــاقا  املخنة امتقنية  أقلنتمقعدا   و   89امبامغ قدياا  والية غاملويو  اميت تقوياا ايكومة االاايية قن   شــــ

، حبلوو 20قضوا ، مبن  يهم ممثلو تنايم أا  امسنة وا راقة امـــ    89أقضاق اجمللس امتش يعي امبامغ قديام 
كا و  امثا  يناي ، قن  17 كا و  امثا  يناي   وأ ــــــــــــ  ت ا تخا ت رل ــــــــــــة امرملا ، اميت أل يت يف  13

أة ملنوـــــا امنائا امثا  م ئيس امرملا   وأقلن تنايم أا  امســـــنة وا راقة وأربعة من امطادجم ا تخاي ام  
امع.ا قلى مقاطعة اال تخا ت، مع ا اا ايكومة   ،قلى امتوامب  ، كا و  امثا  يناي   22 و  21مل ل ـــــــــــــة يف  

رئيس غاملويو  أ د يوقامب االاايية  مســــــــيط ة قلى امعرلية  وبدأ ك  من تنايم أا  امســــــــنة وا راقة و 



S/2020/121 
 

 

20-01738 3/21 

 

ــباط  راي ، ا تخا اجمللس  2قرليات موازية يف يومس يا وغامكعيو، قلى امتوامب  ويف    “حاف”غيلي   شـ
 امتش يعي ملوالية اميي يتخي يومس يا مق ا  مق أ د قبدي كاريي رئيسا  وقلي ضاا  قيد انئبا  مل ئيس 

ومحليدو خمتار   ام  قية اق امتقليديو  مقبيلة ميســــــــــا ويف والية لنوي غ ي اموــــــــــوماو، أقلن ام.قر - 10
ــاية اميت   18روبو يف  ــرر ا تتاا قرلية املوـــــــــــ   ااقة مع ىليارة اموالية  ولاق  قاموا هباكا و  األوو ييســـــــــــ

ــحااي أقراو امعن  اميت وقعت قب  اال تخا ت يف ام  ة من   يف ــات مضــــــــ أققاي ي ع ىليارة اموالية تعويضــــــــ
  وقلى حنو من وـــ ، أُح ز تقدا يف األقراو امتحضـــريية متشـــكي   2018كا و  األوو ييســـرر  15ىل   13

قبد   ي اموــــوماو، أقلن رئيس والية لنوي غ  تشــــ ين امثا   و رر 25جملس تشــــ يعي لديد ملوالية  ويف 
مقعدا  ىل    149أ  قضــــــــــوية اجمللس امتشــــــــــ يعي ملوالية  ــــــــــُتخ ت من  “ال تاغارين”امع.ي. حســــــــــن درد 

  امد تور مقعدا  حسا 95

تشــ ين امثا   و رر قبد ام شــيد يو ــ  لري  رئيسـا    14ويف بو تة د، ا تخا ب ملا  اموالية يف   - 11
ــل ق يف   ــ ين ام  7لديدا  مق، بعد ق.و  ـــــ ــ ين امثا   و رر، وا   ب ملا  اموالية   16ثا   و رر  ويف  تشـــــ تشـــــ

 قلى تشكيلة املخنة اال تقامية مة تخا ت يف بو تة د، املكل ة إبل اق ا تخا ت املقاطعات اتلية 

م ة أ  ب والية جملس   “ صـــــومامية د”  ب ملا   تشـــــ ين امثا   و رر، مدي جملس األقيا  يف  24ويف  - 12
ــة ايا امترديد ويقت ىل  2005امنواي، اميت تعوي ىل  قاا  ــا يتجم  وا تقدت أح.اي املعارضــ ــنتجم ىلضــ ، ملدة  ــ

اجمللس  كا و  األوو ييســــــــــــرر، أوصــــــــــــت  نة و ــــــــــــاطة حب    16  ويف 2020ىلل اق ا تخا ت ب ملا ية يف قاا 
ق  ملخنة امســــــابقة، وانمت ايص امتوصــــــيات امقبوو مدب  ُقجم حديثا  واال ــــــتعاضــــــة قن  يي ام  اال تخايب اموطين 

بقياية االااي   ، ـش كاق يوميجم  تد   موـ ى بيهي قبدي وأح.اي املعارـضة بعد  “ ـصومامية د” رئيس  من  ك  
  اجمللسامتوصيات مل تن ي بعُد، ىلذ تستر  املناقشات بشأ  كي ية اال تعاضة قن  األورويب  بيد أ  

وامتخ ي    “صــــــــــــــومـاميةـ د”  مثـناق متع.ي. ايوار بجم ايكومـة االاـايـية ووبـُيـمت لهوي لـدي ة  - 13
  “صومامية د” حدة امتوت ات يف منطقيت  وو و نا  املتنازن قليهرا  وظلت امعةقات بجم بو تة د و من

  بشأ  املنطقتجممستق ة، قلى ام غم من مطامبا را املتنا سة 

ـــيدتشــــــــــــــ ين امثـا   و رر، ات      14ويف  - 14 قلى تع.ي.   ،كينـيا   أواورو،    مـالو ورئيس كينـيا امســــــــــــ
  امن.ان قلى ايدوي قدما ضــــــــراانت أب  وامت.ا ام ئيســــــــا  إبحياق امعةقات امثنائية و بلديهراامعةقات بجم  

، ناي ، أكد رئيس ىلري اي كا و  امثا  ي  27امبح ية بجم كينيا واموــوماو من يحل   قلى امعةقات امثنائية  ويف  
  مالو من لديد امت.امهم  الت اا امثة ي   امســــــــــــــيدو   ي أ د،أبي  ،ورئيس وزراق ىل يوبيا  ،أ ورقي  أ ــــــــــــــيا 

ــبترر    اميي وقعوص ــ كة معاا  2018يف أيلوو  ـ وما بعدص ت ك. قلى توطيد   2020، واقتردوا  طة قر  مشـ
ية االقتوـــايية وااللتراقية  وات   امقاية امثة ة أيضــا  تع.ي. امتنر وكيمك قلىامســـةا واال ـــتق ار واألمن،  

قلى تكثي  ا هوي املشــــــــــــــ كـة من ألـ  تع.ي. امتعـاو  ااقليري ام عـاو وامتوـــــــــــــــدي ملتهـديـدات األمنيـة 
 املش كة، من بجم مسائ  أ  ب 

 
 التطورات األمنية - ابء 

ــوماو متقلبة - 15 ــرومة  متق ي   ظلت ايامة األمنية يف اموــــــ ، ىلذ ازياي قدي ايوايث  ةو ام  ة املشــــــ
حاي ة يف كا و  األوو ييســــــــرر، وأققا ذمك   266حاي ة يف تشــــــــ ين امثا   و رر ىل     239األمنية من  

 لـت ام.ايية يف ايوايث يف كـا و  األوو خ  كـا و  امثـا  ينـاي   و ــــــــــــــُ  حـاي ـة يف 235اخن ـا  ط ي  ىل   
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ات امك  وام   اميت ا تهد ت هبا ح كة امشباي قوات األمن، وا تخداا األله.ة اخر ييسرر أ ا ا  يف
 قدا وقون حوايثاملت خ ة اميدوية اموـنع اترومة قلى م كبات )حاي تا  يف كا و  األوو ييسـرر مقاب   

ــ ين امثا   و رر(، و  ــتخداا  يف تشـــــــــ ــنع واوخرات  مقنا اوخرات   ـــــــــ ب  األله.ة املت خ ة اميدوية اموـــــــــ
ــلة  ارااي يف  خ  اخن ا  يف ايوايث املتوــ ــن ة يف  ي ا  ائم  و ــــُ اميدوية، ىل  لا ا ايوايث املوــ

امن.ان يف  ي    املوـــــــــــــن ةمقار ة بكا و  األوو ييســـــــــــــرر، يف حجم ظ  قدي ايوايث    ، كا و  امثا  يناي 
 املسل  قلى حامق 

األله.ة املت خ ة  ــــــــــــــتخـداا     اخرـات   يـناي ومشـلت ايوايث اوـاـمة اميت وقـعت يف كـا و  امـثا  - 16
    وينو      لخاويا  و   اميدوية اموــــنع ا ــــتهد ت  ــــت كامريات م اقبة  م يديو يف مقاطعات اوو

كا و  امثا  يناي   ومل يبلغ قن وقون ىلصــــــــــا ت يف أققاي اال  خارات ومل تعلن أي   30يف مقديشــــــــــو يف  
ــحلومية قن اوخوا  ومعأو     اقة ــباي كا ت متلك معلومات قن     ي املســــ ذمك، من امل ل  أ  ح كة امشــــ

 زايت ىل  حــد بعيــد من قــدرةمشــــــــــــــ ون كــامريات امل اقبــة  م يــديو واقترتــق اــد ــا  حيواي  أل  امكــامريات 
قلى امتع ف قلى امولوص، وامتع ف قلى موحات امســـــيارات،   امســـــلطات األمنية امتابعة ملحكومة املضـــــي ة

 ع وامكش  املبك  وامتتب

قوة   قلى  لهاز مت خ  يدوي امونع دروو قلى م كبة    يت ح كة امشباي اخوما   تخدااو  - 17
 يع فكا و  امثا  يناي   وأبلغ قن وقون ىلصا ت مل    18يف    ملش طة يف مقاطعة أ غوي، يف شبيلي امس لى

ــا  اخوما   بدقة  قدياا ــباي أيضــــ ــنع   ــــــتخداا    و  يت ح كة امشــــ دروو قلى لهاز مت خ  يدوي اموــــ
، األمنية  مق ي من امقوــــ  ام ل ــــي كا و  امثا  يناي ، ا ــــتهدف  قطة امت تي     8م كبة يف مقديشــــو يف  
 يق  قن أربعة أشخاص  ال وأ    قن مقت  ما

امقياا  قطة ت تي  ىلضــا ية و   20ايكومة يراية مقديشــو ىل شــاق    تضــرنت املبايرات اميت ا ي او  - 18
أمنية ددية اودف  ومع ذمك، يبدو أ  ح كة امشباي قدمت أ اميبها، قلى حنو ما تبجم قرلية   190 بــــــــ 
متنك ين ب.ي   امتنايمكا و  األوو ييسرر، اميي   يص مقاتلو    11 و  10اوخوا قلى  ندا  ي  يومي   يف

 ة مد يجم، امش طة  وأ ايت امتقاري  قن مقت  مخسة قناص  من ح كة امشباي و ة ة من أ  اي األمن و ة
شـــــــــخم، مبن  يهم موظ    100ىل قاذ أكث  من    أ حقوات األمن اموـــــــــومامية  م  تد ة  قلى ام غم من أ 

 وطين واحد من موظ ي األمم املتحدة 

لهاز مت خ  يدوي اموـــــــــنع دروو قلى م كبة قند  قطة   ُ خ  كا و  األوو ييســـــــــرر،    28ويف   - 19
يف مقــديشــــــــــــــو  وأ ــايت تقــاري  قن مقتــ  أكث   ،يامت تي  امســــــــــــــــابقــة يف تقــاطع ىلكســــــــــــــكو  وو أ غو 

ــا  ت كيا ، و 90 من ــا ، من بينهم مهند ـ ــو، و  30 شـــخوـ من املارة املد يجم،   58 طامبا  من لامعة مقديشـ
ــا ت من طلبة ا امعة  ويف    140يف حجم ُل ح   ــا   وكا  معام ااصــــ ــخوــــ ــرر   30شــــ ، كا و  األوو ييســــ

ــحلوميتها قن ــباي مســـــــــ كا و  األوو ييســـــــــــرر، أقلنت قياية اموالايت   29ويف     اوخوا أقلنت ح كة امشـــــــــ
املتحدة يف أ  يقيا أهنا شـــنت غارات لوية يف اموـــوماو  متنســـي  مع ايكومة االاايية، وأهنا ا ـــتنتخت، 

كا و  امثا  يناي ، جترع مئات املد يجم   2ويف    يف تقييم أومب، أ  أربعة قناصـــــــــ  من ح كة امشـــــــــباي قتلوا 
ايا ــــة اخوا  ،كــــايعيــــة امشــــــــــــــ طــــة و قطــــة امت تي  ىلكســــــــــــــكو  وو، يف ماــــاا ة انيرةمةحتخــــاأ يف أ

 امشباي  ح كة
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ايوايث املبلغ قنها اخرات وكرائن   ي ا ح كة امشــــــــباي وا ــــــــتهد ت هبا قوات   معام  وكا  - 20
 ـيرا يف لنوي اموـوماو،  األمن امتابعة ملحكومة وامقوات امتابعة مبعثة االااي األ  يقي يف اموـوماو، وال

خ  ما جمروقق مخس غارات لوية يف تشــــ ين امثا   و رر قلى ولق اخلوــــوص  يف شــــبيلي امســــ لى   و ــــُ
و ـــــبع غارات لوية يف كا و  األوو ييســـــرر، معارها يف شـــــبيلي امســـــ لى ولو  امو ـــــطى، ا ـــــتهد ت 

ــباي  و  ، 2019غارة يف قاا    63ىل     2018غارة يف قاا    45امغارات ا وية من    ازياي قديمواقع ح كة امشــــــ
لي امسـ لى   وا ـتهدف معام امغارات ا وية مواقع يف شـبي2020غارات حىت اآل  يف قاا    6مع تسـخي   

 ولو  امس لى 

تنايم امدومة اا ـةمية يف قناصـ  موامية مواخن ضـت اوخرات اميت شـنها ك  من ح كة امشـباي و  - 21
ــد املد يجم من ما جمروقق   ــاا ضـ ــ ين األوو أكتوب  ىل     71امع اا وامشـ ــ ين   55اخوما  يف تشـ اخوما  يف تشـ

خ  اخن ا  يف اوخرات اميت   ي ا ح كة اخوما  يف كا و  األوو ييســــــــر  61امثا   و رر وىل    ر، و ــــــــُ
 من مثا ية اخرات يف تشــ ين األوو أكتوب  ىل  أربعة اخرات يف تشــ ين امثا    ،امشــباي بقيائ  اواو 

تقع أي اخرــات منهــا يف كــا و  األوو ييســــــــــــــرر  وظــ  قــدي االغتيــاالت اميت أقلنــت ح كــة    و رر، ومل 
  يف كا و  األوو    13اغتياال يف تشــــ ين امثا   و رر، و    12بيا، حيث وقع  امشــــباي املســــحلومية قنها  بتا  ســــ 

وأقلنت قناص  موامية متنايم امدومة اا ةمية مسحلوميتها قن اغتيامجم:    .امثا  يناي    يف كا و    10  ييسرر، و 
ــ لى، يف    23يف كا و  امثا  يناي ، يف قندال،  ري، يف   ــبيلي امســ كا و     30كا و  امثا  يناي  ويف أ غوي، شــ

امبامغ    تو ــ  األله.ة املت خ ة اميدوية اموــنع ىل  ما يق ي من امل  ــتخداا  وقاي قدي اوخرات     .امثا  يناي  
 حاي ة يف تش ين امثا   و رر    31يف كا و  األوو ييسرر، بعد اخن ا  محلقت ىل   حاي ة    40

ــا ية و ـــك ترية أو    20ويف   - 22 تشـــ ين امثا   و رر، قُتلت انشـــطة يف جماو امســـةا وامشـــحلو  اا سـ
ــ ارة اموــــــــــوماو يف كينيا، ــابقة يف  ــــــــ ر آيا قبد   امدومب اميت أملا  ىلملا ، وذمك يف منطقة مطااي    ــــــــ

اريها بعثة االااي األ  يقي يف اموـوماو يف مقديشـو  ويف وقت وقون اياي ة، وقعت اشـتباكات مسـلحة 
 قند تقاطع ىلكسكو  وو بجم ح   امسخو  وامش طة اموطنية اموومامية 

كرينا  جملروقة من   كا و  األوو ييســرر،  وــبت قناصــ  موامية متنايم امدومة اا ــةمية  19ويف   - 23
لنوي امدراوي  يف بوصــاصــو، يف منطقة  ري يف بو تة د، مما أ ــ   قن مقت  شــخم واحد ول ح قدي 
غري ددي من األشــــخاص  ومل تســــخذ  أي حوايث أمنية أ  ب تُنســــا ىل  امتنايم  ةو ام  ة املشــــرومة 

  متق ي  

 ت  نة مدقومة من ايكومة ر، يســــــــ  كا و  األوو ييســــــــر  22ويف منطقيت  ــــــــوو و ــــــــنا ، يف   - 24
ــع حد من.ان طاو أمدص بجم  ــةا موضـــــــــــ ــ  ىل  ات اا  ـــــــــــ أ وين،   قي   قيتجم متحاربتجم يف    قبيلتجمامتوصـــــــــــ

ــنا   ويف   يف ــيا ام ار و  أ ــــــــلحتهم بعد    2منطقة  ــــــ ــ  امليليشــــــ اميي ع و  امكا و  امثا  يناي ، أمقى قناصــــــ
 و  وأ زقيرها ىل  املن ى  “صومامية د”لي   بيهي قن املليشيا وىليمالها يف أصدرص امسيد

 
 التطورات القتصادية - جيم 

ال ي.او اموــــــــــــــومـاو حي ز تقـدمـا حنو تلبـية احتـيالـات امتخ ي  من قـاق اـمدين يف ىلطـار املـبايرة  - 25
املتعلقة  مبلدا  ام قرية املثقلة  مديو  اميت وضـــــــــــعها امبنك امدومب وصـــــــــــندوا امنقد امدومب  ويف تشـــــــــــ ين 

  األوو ملرانمس ام ابع امثا   و رر، قدا صــــندوا امنقد امدومب ىل  جملســــق امتن ييي تق ي ا قن اال ــــتع ا
ىل  متوز يوميق   2019موندوا امنقد امدومب اميي يتابعق  راق اموندوا، واميي يغطي ام  ة من أاير مايو  
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ااي ايات اتليـة، واايارة املـاميـة امعـامـة، وا ــــــــــــــتق ار امقطـان املـامب، واالمتثـاو اطـار   بتعبئـة، ويتعل   2020
ــا حـــة غســـــــــــــــــ  األمواو ومتويـــ  اار  ــايري اويكليـــة  اـــاي مكـ وقـــد تبجم   ةو اال ــــــــــــــتع ا  أ   يع املعـ

وتوصـــــ  صـــــندوا امنقد امدومب واموـــــوماو أيضـــــا ىل  ات اا قلى مســـــتوب املوظ جم بشـــــأ     ا ـــــتو يت قد
ب انمس لديد اصـــــةح االقتوـــــاي امكلي مدتق  ةث  ـــــنوات عكن يقرق من  ةو امتســـــهي  االئترا  

  املردي وتسهي  اموندوا املردي
ــنوات ىل  توليق ااصـــــــةحات يف  - 26 ــايي اميي عتد مثةث  ـــــ ويهدف ب انمس ااصـــــــةح االقتوـــــ

 .اموــــــــوماو ويقم تن يي  طة امتنرية اموطنية امتا ــــــــعة وا ــــــــ اتيخية اقي  امنرو امشــــــــام  وايد من ام ق  
 .تلية ويقم املو ف امل ك.يو يستند امرانمس أيضا ىل  تع.ي. اايارة املامية امعامة، وزايية تعبئة ااي ايات ا

وأيت ا هوي اميت بــيمتهــا ايكومــة االاــاييــة متعبئــة املواري اتليــة ىل  زايية أياق ااي ايات  وبلغ  - 27
مليو  يوالر، واو مــا يتخــاوز اوــدف  126جمرون ااي ايات اتليــة املبلغ قنهــا اميت ُ عــت يف متوز يوميــق  

مع أاداف   2020مليو  يوالر  وتتراشـــــــــــــى مي.ا ية قاا   111امبامغ  اارشـــــــــــــايي موـــــــــــــندوا امنقد امدومب  
امرانمس ام ابع موـــــــندوا امنقد امدومب اميي يتابعق  راق اموـــــــندوا، ومن املتوقع أ  تبلغ ااي ايات اتلية 

 مليو  يوالر  154مليو  يوالر، مبا يف ذمك ااي ايات امض يبية اميت ارت عت ىل   221 يها 

، املنتدب اموطين امثامث 2018لس االقتوــــايي اموطين، اميي أ شــــغ يف آي أغســــطس  وققد اجمل - 28
كا و  األوو ييســــرر  ورك.ت املناقشــــات، اميت شــــار    8و    7يومي    ملســــيا ــــات االقتوــــايية يف مقديشــــو

ــاي وراية اموـــوماو  200 يها أكث  من    شـــخم، قلى ام يدرامية املامية واال ـــ اتيخية اموطنية ملكا حة ام سـ
متنرية امقطان اخلاص، و ــلطت امضــوق قلى ضــ ورة تعاو  ايكومة االاايية واموالايت االاايية األقضــاق 

 يف جماو ام يدرامية املامية وامعةقات بجم ايكومات 
  

 دعم جهود بناء السالم وبناء الدولة  -   اثلثا  

 إقامة دولة احتادية قادرة على أداء وظائفها -  ألف 

 الستعدادات لالنتخاابت عن طريق القرتاع العام - 1 

خيضــــع مشــــ ون قا و  اال تخا ت مل العة هنائية من لا ا جملس امشــــيون قب  ىلقاية تقدعق ىل   - 29
كـا و    31جملس امشــــــــــــــعـا، متـأ  ا بـيمـك قن املوقـد امنهـائي اتـدي يف ىلطـار املســـــــــــــــاقمـة املتبـايمـة، واو 

قلى امنااا اال تخايب     وأ كبري  مشـــــــ ون امقا و منســـــــخة ايامية من  يف اق ح    ويُ 2019األوو ييســـــــرر  
، مع اقتراي امرملا  بدال  2018اميي وا قت قليق ا هات املعنية امســــــيا ــــــية اموــــــومامية يف بيدواص يف قاا  

يائ ة ا تخابية   يية  وحديت   275يضــــــــــم  و ام ائ. أبكث ية األصــــــــــوات    ا ا تخابيا يتحدي  يقمن ذمك  اام
ــ ون امقا و  اتاأ ىل  املخ ــ كاق امدوميجم، مواي يف مشـــــــــ ــتقلة مة تخا ت، بدقم من امشـــــــــ نة اموطنية املســـــــــ

توضـــي ، مبا يف ذمك امكي ية اميت  ـــيخ ي هبا اديد امدوائ  اال تخابية، وكي ية ضـــرا  حوـــة امل أة امبامغة 
ــائـ  كثري امليف املـائـة، وكي يـة  وــــــــــــــيم  30 ة أ  ب  وال عكن قـاقـد يف جملس امشــــــــــــــيون، من بجم مســـــــــــــ

ــية  من يو  تقدمي ايص امتوضـــــــيحات وىلل اق تنقيحات  ملتحضـــــــريات مة تخا ت أ  متضـــــــي قدما  أ ـــــــا ــــ
ـــيا ـــــــــــــــية من ألـ  ق اقة أو  يف  شــــــــــــــ ون ـقا و  اال تخـا ت  وململ يُط ح بـعد تـعدـي  ـقا و  األح.اي امســــــــــــ

 امشعا  جملس
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بعد تشـــــــــكيلها يف أيلوو  ـــــــــبترر، التراقها  وققدت   قة امعر  اموطنية املعنية أبمن اال تخا ت،  - 30
كـا و  امثـا  ينـاي ، أُقـد مشــــــــــــــ ون    21كـا و  األوو ييســــــــــــــرر  ويف الترـاقهـا امثـا  املعقوي يف   9األوو يف 

ــخي  امنا بجم  وتترث  اخلطوة امتامية  ــرا  أمن تســـ ــ ون م هوا مضـــ ــات ومشـــ ــاصـــ متكجم  يف    قة امعر  م ا توـــ
ايكومة االاايية وقوات أمن اموالايت االاايية األقضـــــــــــاق اميت تدقرها بعثة االااي األ  يقي يف اموـــــــــــوماو  

ع تســــــــــــــخيــ  امنــا بجم اتترلــة اميت حــدي ــا املخنــة اموطنيــة املســــــــــــــتقلــة  ىلل اق تقييرــات أمنيــة  ريع مواق  من 
  اال تخا ت  مة تخا ت، من أل  وضع  طة وطنية مضرا  أمن تسخي  امنا بجم واق اح مي.ا ية ألمن 

، امت.مت ايكومة 2019ويف منتدب امشـــــــ اكة املعين  موـــــــوماو املنعقد يف تشـــــــ ين األوو أكتوب    - 31
متقدمي طلبها ىل  امرملا    هاســــــــا ة ماميا يف تكامي  امعرليات اال تخابية وأشــــــــارت ىل   ططاالاايية  مل

 أل  متوي  موظ ي اال تخا ت املحلقتجم يف  يسا  أب ي   من

كا و  األوو ييســــــــرر حيدي املباي    19وأصــــــــدر اجملترع امدومب واألمم املتحدة بياان مشــــــــ كا يف   - 32
قا و  اال تخا ت، من قبي  ايالة ىل  ك امة مشـــــــــاركة ا رهور اموـــــــــومامب قلى امتوليهية متركجم تن يي  

أو ـــــــع  طاا ممكن، مبا يف ذمك املشـــــــ يو  يا ليا، وامتدابري ام امية ىل  ضـــــــرا  تن يي حوـــــــة امل أة امبامغة 
جملس رئيس    مدبأقضـــــــــــاق اجملترع امدومب  ا ـــــــــــتخابة ملشـــــــــــواغ  اميت أ ر ا األمم املتحدة و يف املائة  و  30

يعت.ا ىل شــاق  ا  تقنية من أل    ىل  اجمللسرئيس اجمللس    قاوامشــعا، بشــأ  مشــ ون قا و  اال تخا ت،  
ــائ  ددية وىلقداي ق ارات ــتحتاأ امق ارات ىل  املوا قةمعا ة مســــ ــة امعامة املقبلة قليها      و ــــ  ةو ا لســــ

ا هات املعنية  وميو  امتواصــــــــ  مع  ويواصــــــــ  امشــــــــ كاق امد2020  املق ر ققداا يف  يســــــــا  أب ي    ،ملرملا 
ــتقلة مة تخا ت، وأقضـــاق  ــا جملســـي امرملا ، واملخنة اموطنية املسـ ــية يف اال تخا ت، مبن  يهم رئيسـ ام ئيسـ
امســلطة امتن ييية، من أل  توليق ر ــائ  مشــ كة بشــأ  ايالة امللحة ىل  اا ــ ان يف ىلق ار مشــ ون قا و  

  حضرياتامتمن شأ ق أ  يتي  امش ون يف 
 

 توطيد النظام الحتادي - 2 

كا و  األوو ييســـــــرر، ويف ضـــــــوق ا روي امســـــــيا ـــــــي اميي طاو أمدص   18ىل     10يف ام  ة من   - 33
وايالة ىل  بناق توا   آراق ووحدة اودف بجم  يع ا هات املعنية امســـــــــــيا ـــــــــــية، ققد ممثلي اخلاص، ىل  
لا ا االااي األ  يقي واالااي األورويب واويئة ايكومية امدومية املعنية  متنرية،  ــــــــــــلســــــــــــلة مشــــــــــــاورات 

 ،ولو ال د   ،واريشبيلي  ،قراق امسيا يجم و اقات اجملترع املد  يف والايت لنوي غ ي امووماوام.  مع
 تلــكوبو تة ــد وغــاملويو ، وكــيمــك مع قيــاية امســــــــــــــلطتجم االاــاييتجم امتن يــييــة وامتشــــــــــــــ يعيــة  وأ حــت 

ي  األوموايت اموطنية، املشـاورات بجم ا هات املعنية املتعدية   صـة مة ـتران ىل  اآلراق ومناقشـة  ـب  اق
ىلل اق اميت  ــــتتطلا بناق قةقة  عامة وتوا   آراق وا ــــعا بجم مســــتويي ايكومة  وتشــــر  تلك األوموايت  

ا تخا ت قلى أ ــــا  مبدأ اموــــوت امواحد ملشــــخم امواحد، ووضــــع املرســــات األ رية قلى امد ــــتور 
امشــــباي  وقدا امشــــ كاق ىلحاطة ىل    االاايي، ومواصــــلة امتقدا حنو   ي  قاق امدين، ومكا حة ح كة

  ارمالو يف  تاا مشاورا م  امسيد

، “ صــــــومامية د ”كا و  امثا  يناي ، الترع ممثلي اخلاص مع  ــــــلطات    10ىل     8ويف ام  ة من   - 34
.ي. واألح.اي امسيا ية وممثلي اجملترع املد  يف ا ليسا ورحا  ملبايرات ام امية ىل  بناق امثقة املتبايمة وتع 

 وايكومة االاايية  “صومامية د”ايوار بجم 
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 عملية مراجعة الدستور - 3 
حديت ايكومة االاايية واجملترع امدومب اقتراي امد ــــتور االاايي املعدو كأوموية  مغة األ ية  - 35

ة قر  ققدت للســــ و تشــــ ين األوو أكتوب     2و    1يف منتدب امشــــ اكة املعين  موــــوماو املنعقد يف يومي  
 نة   ، وكيمكاملخنة املســــتقلة مل العة وتن يي امد ــــتور ووزارة امشــــحلو  امد ــــتورية  ة ية  عت ممثلجم قن

يف ىل طنبوو  يف    يف جمامس اموالايت االاايية األقضاق )  تثناق لو ال د(  املخا  امناريةام قابة امرملا ية و 
مشــــ ون اال ــــتع ا  اميي أقدتق املخنة و نة ام قابة   وير  أصــــحاي املوــــلحة   تشــــ ين امثا   و رر  5

ــلحة اآل  ين  وال ي.او ــحاي املوـــ ــاورات مع أصـــ قدا ولوي توا   أراق   امرملا ية، قب  ىلل اق م.يد من املشـــ
امتحدي ام ئيســــي أماا ىلح از تقدا بشــــأ  املســــائ  امد ــــتورية املعلقة اميت   يشــــك    ــــيا ــــي وا ــــع امنطاا
 ا  يها توزيع امسلطات وايك  ايكومة وتقا م املواري تتطلا ات اقا  يا يا، مب

 وقشـــــــــت تشـــــــــ ين امثا   و رر،    27امرملا  االاايي يف    ققداا جملســـــــــاللســـــــــة مشـــــــــ كة    يفو  - 36
 اال اقات اخلاصة  يُت   بعد قلىمل مكن، اال اقات اخلاصة القتراي امد تور االاايي املعدو  و 

ــاصــــــــــو يف وات قت ىليار  بو تة د و  - 37 كا و    19و   18لو ال د، يف االلتران اميي ققد يف بوصــــــــ
ــعيد اموطين بجم ايكومة االاايية واموالايت  ــاورات قلى اموــ امثا  يناي  قلى ايالة امللحة ىل  ىلل اق مشــ
االاايية األقضــــــــــــــاق بشــــــــــــــأ  قرلية م العة امد ــــــــــــــتور مك امة مشوو ا ريع وتوا   اآلراق بشــــــــــــــأ  املواي 

 يها قل املختل 
 

 منع نشوب النزاعات وتسويتها - 4 

قلى ام غم من أت   بدق ايكومة االاايية رمسيا يف قرلية املوــاية اموطنية، ا يت وزارة امدا لية   -   38
 متخ ي  من حدة امن.ان  من أل  ا طار املواية اموطنية،  و قا ا وامشحلو  االاايية واملواية تدابري،  

 أف ب واكوتقيرـــا  يف   قيتجم كـــا و  األوو ييســــــــــــــرر، ا ـــدمع قتـــاو قني  بجم قبيلتجم   5ويف  - 39
ا ي  اموطين    ُشــــــ كة ا ا بجم  و   يفوتو يك، مبنطقة مويو ، مما أ ــــــ   قن وقون قشــــــ ات ااصــــــا ت  

تة د املنطقة موق  امقتاو و .ن  تي  امتوت ات  وتقع اتليات قلى اخل  ام اصــــــــــــ  بجم بو  اموــــــــــــومامب يف
يحل   قلى املناط  اتيطة، مبا يف ذمك غامكيعو،   وايا ما  ،وغاملويو ، وانا   ط  كبري متوـــــــــــــاقد امعن 
كا و  األوو ييســــرر، يســــ ت وزارة امدا لية   28ىل     22ىلذا مل ُتضــــب  ايامة بشــــك  ليد  ويف ام  ة من  

أ ــــ   قن تشــــكي   نة  ــــةا مشــــ كة، وامشــــحلو  االاايية واملوــــاية ىلل اق حوار بجم امقبيلتجم، وايا ما  
  يها  ساق وشباي، و نة أمنية مش كة 

 
 املسائل الشاملة - ابء 

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة - 1 

تشــ ين امثا   و رر، حث وزي  امدومة ملشــحلو  امد ــتورية يف والية لنوي غ ي اموــوماو   5يف   - 40
ــاركجم يف ا  ــلحة املشــ ــحاي املوــ ــة  يع أصــ ــ يعي ملوالية قلى اي اة قلى حوــ ــاق اجمللس امتشــ تيار أقضــ

ويف لو ال د، شـخع امسـيد ميوبيق يف   يف املائة ملنسـاق، قلى امنحو املنوـوص قليق يف ي ـتور اموالية  20
تشــــــــــــــ ين امـثا   و رر   جيـات ا ـامـعات اتلـيات قلى امتـقدا بطلـبات ملحوــــــــــــــوو قلى وظـائ  يف   19

 .املحل سات ايكومية
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تشـــ ين امثا   و رر، شـــدي أيضـــا امتخرع امنســـائي امرملا  يف   20ويف للســـة  طي  ققدت يف   - 41
 .سيا ية ام عامة ملر أةامرملا  االاايي قلى ايالة ىل  بناق امقدرات متحقي  املشاركة ام

ــ ين امثا   و رر ىل     25ويف ام  ة من   - 42 كا و  األوو ييســــــرر، شــــــاركت األمم املتحدة يف   9تشــــ
اموــوماو يف  لة امســتة قشــ  يوما  من امنشــاط اهناق امعن  ضــد امنســاق وام تيات ات شــعار ”اصــبغوا 

ــدب ــاواة بجم األلياو تتوــــــــــ ــاي  امعامل  ملو  امرتقامب: املســــــــــ ومشلت ايرلة جمروقة متنوقة    “!مةغتوــــــــــ
األ شــــــــــــــطة، مبا يف ذمك يورات تدريبية بشــــــــــــــأ  اابة  امل اقي ملرناور ا نســــــــــــــا  وحلقات  قا   من

ومناقشات ااورية ىلذاقية يف بيدواص وغاروي وكيسرايو  وا تترت ايرلة مبنا بة ر يعة املستوب ا تضا ها 
 نساق وامشباي ممثلي اخلاص، مبشاركة ايكومة وام

ــوماميات، املعقوي    ويف - 43 ــنوي امثامث ملرملا يات اموـــ ــو  املحلمت  امســـ كا و    16و   15يومي  يف مقديشـــ
ــرر،   ــة  يقيت  األوو ييســـــ ــتور   30امل أة امبامغة  متثي   ايكومة االاايية ىل  تك يس حوـــــ يف املائة يف امد ـــــ

 ،قيايية يف املخا  امرملا ية ام  يواريف األ ىلشـــــــــــ ا  امرملا ياتقدر أكر من  االاايي  ويقا املشـــــــــــاركو  ىل   
ايالة ىل  أيضــــــا  ىل  ىل حة ام  ص ملنســــــاق يف ام  ون امثة ة ملحكومة واملخا  املســــــتقلة  وأب زوا  كيمك  و 

ــا ة ىل  ذمك،ر ا نســــــا و ط  وطنية ت اقي املناو   اتوضــــــع مي.ا ي أق بوا قن أتييدام امكام      و اضــــ
 ملش ون قا و  ا  ائم ا نسية  

 
 متكني الشباب - 2 

ام  ة من  لتكنوموليا يف مقديشـو، املعقوي يفامثا  مقرة  امحلمت   مشـخم    5  000حضـ  أكث  من   - 44
تو ــــيع  طاا ايلوو اميت يقوياا امشــــباي يف جماو ”تشــــ ين امثا   و رر  ويف ىلطار موضــــون    21ىل     19

ــوماو ــوماميجم وانشـــطجم التراقيجم ورواي أقراو “امتكنوموليا من أل  اموـ ــبة مبتك ين صـ ، ضـــرت املنا ـ
امدوميجم قاملجم يف صــــــــــــناقة امتكنوموليا، وكيمك ممثلو  قن ايكومة ووكاالت األمم املتحدة وامشــــــــــــ كاق  

واملســتثر ين واملحل ــســات املامية، تعهد بعضــهم بتقدمي يقم مامب كبري متحقي  امتقدا امتكنومولي واالبتكار 
 يف امبلد 

يف مقديشــو يف   وققدت وزارة امشــباي وام ايضــة املحلمت  اموطين اموــومامب امســنوي ام ابع ملشــباي - 45
اميت مشلت حلقات  قا  وحوارا بجم األلياو   ،كا و  األوو ييســــرر  وحضــــ  املنا ــــبة  4ىل    1 ام  ة من

ــرن املحلمت   وذأ   300  ، ما جمروققمع ممثلي ايكومة ــاق  وتضــــ ــاي من  يع اموالايت االاايية األقضــــ شــــ
 داكاة مألمم املتحدة، مما أ ح ملشباي اموومامب   صة اكتساي مهارات امت او  وامدبلوما ية 

قلى اال تخا ت   يةتدريبيورة وققدت املخنة اموطنية املســــــــتقلة مة تخا ت وامشــــــــ كاق امدوميو    - 46
، وذمك يف ام  ة من ريع اموالايت االاايية األقضــــــاق شــــــا ، مبن  يهم ممثلو     40ملدة  ة ة أايا م ائدة  

ــاركو  يف امدورة امتدريبيةكا و  األوو ييســـــرر  وانق     3ىل    1 ــباي طواو امدورة   املشـــ ــ ا  امشـــ   ص ىلشـــ
متع ف قلى قلى املخنة وممثلي وزارة امشـــــــــحلو  امد ـــــــــتورية  ملســـــــــاقدة امنتدب  وأ شـــــــــحلوا    اال تخابية اموطنية

 ايوال. اميت اوو يو  مشاركة امشباي يف ايياة امسيا ية يف امووماو 
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 تنسيق التنمية - جيم 

ــيدأطل  ام - 47 ــعة يف   ارمالو  طة امتنرية اموطنية ا  ســــــــ ــرر    23متا ــــــــ بعد   2019كا و  األوو ييســــــــ
لوــــــــــــــومــاو مل  ة من م موا قــة جملس اموزراق قليهــا يف أيلوو  ــــــــــــــبترر  واــدي اخلطــة األوموايت اا ــائيــة

  ميمك امبلدوتشك  ااطار ام ئيسي ملتخطي   2024ىل  قاا  2020 قاا

ار ملتنســــــــــــــي  وايك  ملتروي  وواصــــــــــــــ  م    امتنرية وىلقاية ااقرار يف اموــــــــــــــوماو امعر  ك ط - 48
ققد مشـــــاورات بجم ايكومة وامشـــــ كاق امدوميجم   من  بشـــــأ أل  تن يي  طة امتنرية اموطنية  وجي ي حاميا  

 طة ا ديدة اخلوضع ايك  منق  متقدمي املساقدات يتراشى مع   ائ  امط ي  ايكومية و 
  

 حقوق اإلنسان واحلماية  -   رابعا  

 اإلنسانحقوق  -  ألف 

ىلصـابة يف صـ وف املد يجم  ةو   392 ـخلت بعثة األمم املتحدة متقدمي املسـاقدة ىل  اموـوماو   - 49
ام  ة املشــــــــــرومة  متق ي   وظلت ح كة امشــــــــــباي ا هة ام ئيســــــــــية املوقعة متلك ااصــــــــــا ت بجم املد يجم، 

ــحلومة قن ارتكاي   ىلذ ــتأ  ت قوات أمن امو   83كا ت مســـــــــــ ــبة  يف املائة منها  وا ـــــــــــ يف املائة   8الايت بنســـــــــــ
ــبة   من ــيات امقبائ  بنســــــــ ــا ت، وميليشــــــــ ــبة   2ااصــــــــ ــوماو بنســــــــ يف املائة، وبعثة االااي األ  يقي يف اموــــــــ

حكرا  اقداا   14  ما جمروقق  يف املائة  وصــــــــــــدر  5املائة، ولهات  اقلة غري ددية اووية بنســــــــــــبة   يف 2
 ىلقدامات  7و ـُ  ِّيت 

صــــــــــــــح يـــــا يف  11مـــــا جمروقـــــق  ا تهـــــاكـــــات ي يـــــة امتعبري  وأمقي امقبت قلىوال ت.او تُو    - 50
ــومامية د” ــح ي واحد يف بو تة د“صــــ ــايقة وامتهديد قلى يد قوات   7وتع      ؛، وصــــ ــح يجم ملرضــــ صــــ

  وقل  قر  منارتجم ىلقةميتجم صـح يجم م  ة ولي.ة يف اريشـبيلي  8األمن يف بناير، وأمقي امقبت قلى 
)رُ ع تعلي   ة ة منها  يرا بعد(، يف حجم ا ـــــتأ  ت   “صـــــومامية د” ومن يين ىلقةميجم يف اريشـــــبيلي و

ــحي ة دلية   ــومامية د”يف  قد قل   قرلها    كا صـ ــباط  راي     10يف    “صـ ــ  يف كا و  األوو   2019شـ  امنشـ
كا و  األوو ييسـرر    25يف    يا حكرا ب  ع امتعلي امعل  “صـومامية د”أصـدرت دكرة   ييسـرر، بعد أ 

يف شـــــــــــ طة ا ليســـــــــــا،   من قب  مســـــــــــحلوو حكومي   ا  توليهياأم  ُأصـــــــــــدر  و يرا يتعل  حب ية االلتران،  
وغاملويو ، أيم ا  ام نايا بعدا ا ــــــــتضــــــــا ة التراقات ومحلمت ات يو  ايوــــــــوو قلى   “،صــــــــومامية د”

  موا قة مسبقة 

ع اموـوماو ات اقية االااي األ  يقي يراية ومسـاقدة األشـخاص  و رر، وق   تشـ ين امثا   26ويف   - 51
 كا و  األوو  11  ــــــــم ات اقية كرباال، متوــــــــب  قا وان  ويف    أيضــــــــااملشــــــــ يين يا ليا يف أ  يقيا، املع و ة  

ة منااضـــــة ييســــــرر، أقلنت ايكومة االاايية قن تقدمي تق ي اا األوو  قتباراا يومة ط  ا يف ىلطار ات اقي
امتعييا وغريص من ضـ وي املعاملة أو امعقوبة امقا ـية أو امةىل سـا ية أو املهينة مني امتوـدي  قليها يف قاا 

لخهوي اميت تبيوا ايكومة مول.ا مامتق ي ، اميي يدقرق امرانمس املشــــ   يقوا اا ســــا ،    يقدا  و 1990
 اال تواف ملضحااي االاايية ملنع أقراو امتعييا وجت عها وتو ري  ب  

وقد اشــ كت اويئة اموــومامية ايارة املت خ ات ووزارة شــحلو  امل أة وتنرية حقوا اا ســا  ويائ ة  - 52
األمم املتحدة مإلل اقات املتعلقة  ألمغاا يف ىلطةا  طة قر  وطنية يكومة امووماو االاايية ملساقدة 
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  اال ـتع اضـي ملدوو األط اف املحلمتيف    2025-2020ضـحااي األمغاا واملت خ ات من خمل ات اي ي مل  ة  
يف ، اميي ققد  يف ات اقية حا  ا ـــــتعراو و .ين وىل تاأ و ق  األمغاا املضـــــاية مأل  اي وتدمري تلك األمغاا

  2019تش ين امثا   و رر  29ىل   25يف ام  ة من  أو لو
 

 المتثال لسياسة بذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان - ابء 
امبعثة امدقم متن يي  يا ة بيو امعناية اموالبة يف م اقاة حقوا اا سا  من  ةو تو ري   قدمت - 53

من أ  اي األطقم ا وية امتابعة ملبعثة   140امتدريا يف جمامب حقوا اا سـا  وامقا و  امدومب اا سـا  مــــــــــــــــ  
ة يف ىلطار ب انمس من ضــــــباط امشــــــ طة اموــــــومامي  29اميين  ــــــتنشــــــ ام قوات امد ان امشــــــعبية األوغندية و  

 امتخلم من امي ائ  املت خ ة امتابع مدائ ة األمم املتحدة مإلل اقات املتعلقة  ألمغاا 

ــات املتعلقة ببيو امعناية اموالبة يف م اقاة  - 54 ــيا ـــــات واملرار ـــ ــاركت امبعثة يف حلقة قر  امســـ وشـــ
يف  يويور    ، اميت ققدتملتحدةحقوا اا سا  بشأ  ىليماأ حقوا اا سا  يف امعناص  امعسك ية مألمم ا

تشــــ ين امثا   و رر  ويف غضــــو  ذمك، وو قا آلميات امتنســــي  املعتاية، أُبلغت بعثة االااي   26و    25يف  
اموــــــــوماو   تهاكجم م.قومجم يقوا اا ســــــــا  وامقا و  امدومب اا ســــــــا  من لا ا امبلدا   األ  يقي يف

 املسا ة بقوات يف تلك امبعثة 

و ةو الترــاقهــا املعقوي يف كــا و  األوو ييســــــــــــــرر، وا قــت   قــة قرــ  األمم املتحــدة املعنيــة  - 55
بسـيا ـة بيو امعناية اموالبة يف م اقاة حقوا اا سـا  قلى امنسـخة اتد ة من تقييم املخاط  مقوة امشـ طة 

ال تخبارات اموطنية، اموومامية، اميت حبثت يف ح.مة يقم ىلضا ية  ضة قن تقييم ملرخاط  يتو  بوكامة ا
مبا يتراشــــى مع تدابري امتخ ي  اموارية يف   ،ووا قت قلى ا ــــ اتيخية ملعر  مع قوات موــــلحة امســــخو 

 تقييم املخاط  
 

 األطفال يف النزاع املسلح - جيم 

كا و  األوو ييســــــــرر، اققت   قة امعر  امقط ية   31تشــــــــ ين امثا   و رر ىل    1يف ام  ة من   - 56
ا تهاكات   407واابة  قن اال تهاكات ا ســيرة امل تكبة ضــد األط او يف امن.اقات املســلحة من  مل صــد  

بنتا( ومخســـــة اخومات قلى املدار   و ةو ام  ة   76صـــــبيا و   282ط ة )  358لســـــيرة ارتكبت حب   
ــها، وقع ما جمروقق   ــتخداا، وتع      143  ســـ  عوق ط ة مة تطاف، و   137ط ة ضـــــحية ملتخنيد واال ـــ

ط ة ملعن  ا نســــــي  و ُســــــبت اال تهاكات ىل    30ط ة  ضــــــحية ألقراو امقت  وامتشــــــويق، وتع      92
يف املائة( وميليشـــــيات  11، أو  43)  يف املائة(، وىل  قناصـــــ  مســـــلحة جمهومة  68، أو  275)  ح كة امشـــــباي

حوايث   10  ما جمروقق  يف املائة(  و ُســــــــــــا  16، أو 64االااي واموالايت )يف املائة(، و   5، أو  19)  امقبائ 
حوايث(، وقوة امشــ طة اموــومامية  8صــبيا ىل  ا ي  اموطين اموــومامب )  20ح ما  من اي ية تضــ ر منها  

ــتخبارات واألمن اموطنية )  7) حوايث(، وقوات لو ال د )حاي تا (  و ــــــــــــ ح   3حوايث(، ووكامة اال ــــــــــ
لروا   273صـــــبيا  و   1  042ط ة )  1  315جمروقق   ما بنتا( من امقوات املســـــلحة وا راقات املســـــلحة، و ـــــُ

 متأايلهم وىلقاية ىليمالهم يف هناية املطاف  منارة األمم املتحدة ملط ومةىل  ش كاق 
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 منع العنف اجلنسي واجلنساين -  دال 

ملقضـاة تشـ ين امثا   و رر، أل ت وزارة شـحلو  امل أة وتنرية حقوا اا سـا  وامبعثة تدريبا    3يف   - 57
واملدقجم امعامجم بشـــــأ  مقاضـــــاة م تكع ل ائم امعن  ا نســـــي وامعن  ا نســـــي املتوـــــ   من.ان  ومشلت 

ىلمكا ية  وق امضـــحااي ىل  امقضـــاق، وىلشـــ ا  ايوـــوو قلى  املواضـــيع  هم امعن  ا نســـي املتوـــ   من.ان، و 
 علومات أ ناق ىلل اقات اتاكم  ااا امعدامة ا نائية ميوب  أكث  ا تخابة  ملضحااي وايووو قلى امل

شـــــه ا  ويف   18وكا  مشـــــ ون قا و  ا  ائم ا نســـــية ال ي.او   تاار املوا قة قليق يف امرملا  مني   - 58
 9امتن ييي  ويف    ام  نكا و  األوو ييسـرر، أبلغ رئيس جملس امشـعا أب  مشـ ون امقا و   ـيعاي ىل    2

قضوا من أقضاق امرملا  اق احا ضد رئيس امرملا  مطامبجم  منا  ام وري   15كا و  األوو ييسرر، قدا  
 يف مش ون امقا و  

جم املتعلقجم بتشـويق األقضـاق امتنا ـلية مإلانث ويف لو ال د وبو تة د، ا ـتع   مشـ وقا امقا و  - 59
  ، قلى امتوامبتش ين امثا   و رر 21و  14يف  وا  ائم ا نسية

  
  احلالة اإلنسانية  - خامسا  

 وطوو بشــــك     كا و  األوو ييســــرر(   - )أيلوو  ــــبترر    2019يف قاا    يي  بدأت أمطار مو ــــم   -   60
يف وقت مبك  يف أل.اق كثرية من اموـــــــــــوماو وامل ت عات اا يوبية  وأيب ارت ان مســـــــــــتوايت    معتدو ىل  غ.ي  

املياص يف هن ي لو  وشـبيلي ىل  حدوث  يضـاانت يف والايت اريشـبيلي ولو ال د ولنوي غ ي اموـوماو   
ــاانت قلى   ــ ي ما ي.يد قلى    570  000وأ  ت ام يضـــــــــ منهم من منازوم وم.ارقهم،    370  000شـــــــــــخم، تشـــــــــ

امبىن امتحتيـة  وكـاـ ت مقـاطعـة بلـدوين يف ىلقليم اريا  األكث  تضــــــــــــــ را،   م ت املنـازو وامط قـات وغرياـا من ويُ 
  مكام  تق يبا      بلدوين شخم  يها وغر ت مياص ام يضاانت بلدة    240  000حيث ش ي  

يكومــة االاــاييــة  طــة ا ــــــــــــــتخــابــة تشــــــــــــــ ين امثــا   و رر، أطلقــت األمم املتحــدة وا 23ويف  - 61
مقاطعة   29مليو  يوالر ملســــاقدة املتضــــ رين من ام يضــــاانت يف    72,5حيث طلبتا    ،حاالت ام يضــــا  يف
منارة غري  92طة )اخلمن امشــــــــــ كاق بتن يي    100 يع أحناق امبلد قلى مدب   ة  ة ة أشــــــــــه   ويقوا   يف

مليو   25يقـــاري  اجملروقـــات  وأتي  مـــا   قلى كـــ كيـــاانت  بعـــة مألمم املتحـــدة( يتوزقو   8 حكوميـــة و
ــا ية  47,5يوالر، ومكن ال ت.او انا  حالة ىل  مبلغ ىلضــــايف قدرص  مليو  يوالر  وقدمت اموكاالت اا ســ

  ام يضاانت   تخداا املواري املتاحة شخوا متض رين من 350 538املساقدة ىل  حنو 

ا  اف امشديد ىل  ام يضاانت أب  امووماو مع   بشك  مت.ايد  وتيك   امتحوالت امس يعة من  - 62
وقب  قرليات امتش ي أصة بسبا ام ق  وامن.ان امل.منجم   ام ئات امسكا ية امضعي ةمما يحل   يف  ،متغري املنان

موقع   2  000مليو  شــخم قد شــُ يوا يا ليا وكا وا يعيشــو  يف    2,6املتوــلة  م يضــاانت، كا  أكث  من  
 .يع أحناق امووماويف  

حامة ل اف   12  -   ط ا من األ طار املتولة  ملنان  30، تع   امووماو ىل   1990ومني قاا   - 63
 1970أيب ىل  زايية قدي األ طار املتوــــــــــــلة  ملنان اميت تع   وا امبلد بجم قامي   مما  -   يضــــــــــــاان    18و  
  أمثاو مبقدار  ة ة 1990 و
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ــ ة املدارية   - 64 كا و  األوو ييســـرر، مما أيب ىل  اطوو أمطار   6اميابســـة يف     وا والمســـت امعاصـ
من بو تة د  وقدرت امســـلطات    يضـــاانت م الئة يف أل.اقحدوث  رايح قوية و   ابويمعتدمة ىل  غ.ي ة و 

 شخم ُش يوا من يايرام و تة أشخاص قتلوا  4 800وأ   ،شخم  قدوا  ب  قيشهم 32 400أ  
ويف أوائ  كا و  األوو ييســــــــرر، قال اموــــــــوماو من أ ــــــــوأ غ.و ملخ اي اموــــــــح اوي مني أكث   - 65
ىلذ تقدر مسـاحة األراضـي   ،تضـ را    املناط وبو تة د وغاملويو  أكث     “صـومامية د”قاما  وكا ت    25 من

ــغار ا  اي وا  اي امبامغ املتكا   بنحو   ــ   يها صــــــ اكتار، واي أرا  كا ت اتاصــــــــي    70  000اميت ا تشــــــ
وامل اقي  يها متضـــــ رة أصـــــة  و ةو امنوـــــ  امثا  من كا و  األوو ييســـــرر، وصـــــلت أقداي كبرية من 

ا نوبية وامو ـــــــــــطى من اموـــــــــــوماو، مبا يف ذمك والايت   األ ـــــــــــ اي غري املكترلة امنرو ىل  بعت املناط 
قلى امل اقي ويهدي اتاصـــي  امغيائية  ولو ال د  ويحل   ايا االحتشـــار  اموـــوماو  اريشـــبيلي ولنوي غ ي

ــ  ام قوية يف املناط  ام ي ية  ــ  ام.راقية ام قوية واأل ــــ ــية مأل ــــ ــا ــــ واق ا ا خبطورة أزمة ا  اي، أقلنت   األ ــــ
 .شباط  راي  2ايكومة االاايية حامة طوار  وطنية يف 

ــا ية امدقوة ىل  ىلجياي حلوو يائرة ي .  - 66 ــ  اموكاالت اا سـ ــدي  وتواصـ امتنرية امطويلة األل  وامتوـ
ــية  ــا ـ ــباي األ ـ ــ كاااا قلى ك امة أ    يف ألزمات م مأل ـ ــوماو  ومتحقي  ذمك، تعر  األمم املتحدة وشـ اموـ

ــاقدة اا ائية ىلحدااا األ  ب مبا يتراشـــى مع اخلطة اا ائية اموطنية متحقي    ــاقدة امطارئة واملسـ تكر  املسـ
 دب امطوي  امتعايف وامقدرة قلى اموروي قلى امل

ــا ـية يف اموــــــــــــــوـماو مـعاا  - 67 كـا و  امـثا  يـناي  يف   22 يف 2020وأُطلـقت  طـة اال ــــــــــــــتخـاـبة اا ســــــــــــ
مقديشـــــو  ويســـــعى امشـــــ كاق يف جماو امعر  اا ســـــا  واموكاالت اا ســـــا ية ىل  ايوـــــوو قلى ما جمروقق  

  مةيجم شخم من أص  3يشة مــ بليو  يوالر متقدمي املساقدة املنقية ملحياة وتع.ي. يقم أ باي املع 1,03
  حيتالو  ىل  املساقدة اا سا ية يف امووماو اميين مةيجم شخم 5,2 امسكا  امبامغ قديام

  
 ألمن إزاء ا النهج الشامل  -  سادسا  

 العمليات -  ألف 

ام  ة ال ت.او امعرليات املشــــ كة اميت تقوياا ايكومة االاايية يف شــــبيلي امســــ لى معلقة  ةو   - 68
ــرومة  متق ي  ــباي تترث   املشـ ــا    أل ـ ــا ـ ــور يف تشـــكي     يفأ ـ  ملر حلة امتامية من  امةزمةقوات  امأولق امقوـ

  ىل  كتيبتجم قلى األق  من كتائا ا ي  اموطين اموومامب   ، اميت اتاأ1قرلية  ي يو  من   امل حلة األو 
لاا.ة ملنشــــــــــــــ ، ال ت.او تلك امقوات حاميا   امقوات ايص  أ   أقلنت  ايكومة االاايية  قلى ام غم من أ و 

ــلحة وغري غري ــيقوا  مسـ ــاركة يف امعرليات  و ـ ــاالت وامي ائ ( ملرشـ جمه.ة بشـــك  ليد )امل كبات واالتوـ
اجملترع امدومب، مبا يف ذمك بعثة األمم املتحدة متقدمي املســاقدة ىل  اموــوماو، بتقييم    ي  من امشــ كاق من

 ي  اموطين اموـــومامب ببعت امعرليات املســـتقلة يف شـــبيلي امو ـــطى، واو امكتائا قب   شـــ اا  ويقوا ا
ــغيلية يقوا   متخطي  مع امشــــــــــ كاق امدوميجم معقد محلمت  متشــــــــــكي  امقوات واالت اا قلى األوموايت امتشــــــــ
  2020 معاا
من قناص  ش طة امدراوي  االاايية    300متخديد املعارف مــ    تدريا    ، بدأ كا و  امثا  يناي    6ويف   -   69

املق ر  شــــــــــ ام يف املناط  ات رة حديثا  وأمتت األمم املتحدة واالااي األ  يقي وحكومة اموــــــــــوماو االاايية  
   ( 2019)   2472  جملس األمن   تقييرا مش كا ملتهديدات املتعلقة  ألوضان األمنية يف امليدا  متشيا مع ق ار 

https://undocs.org/ar/S/RES/2472(2019)
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امتابعة مبعثة االااي   امعســـــــك ية  وققد االااي األ  يقي التراقا مو ـــــــعا ملخنة تنســـــــي  امعرليات - 70
اموـوماو وكبار  كا و  امثا  يناي  مبشـاركة بعثة االااي األ  يقي يف  28األ  يقي يف اموـوماو يف كامباال يف  

امقاية امعســـــــك يجم وقاية امشـــــــ طة من امبلدا  املســـــــا ة بقوات وأب  اي شـــــــ طة  وحضـــــــ  االلتران أيضـــــــا 
ايكومة االاايية ومكتا األمم املتحدة متقدمي امدقم يف اموـوماو وامشـ كاق امدوميجم  وا ـتع    من ك 
اموـــــــــــــــاير قن جملس  848وامبة     (2019)  2472رـان امتقـدا ات ز يف تن ـيي املهـاا اموارية يف امق ار  االلت

من األ  اي امناـاميجم حبلوو  1 000امســــــــــــــلم واألمن امتـابع مةاـاي األ  يقي، مبـا يف ذمـك  طـة  ــــــــــــــحـا 
ــباط  راي   وحبُ  28 ــوماو  شــــ ــكي  بعثة االااي األ  يقي يف اموــــ ــا  ط  ىلقاية تشــــ ذمك   تققبوأثت أيضــــ

  شباط  راي  3يف مناقشات تقنية مع ايكومة االاايية يف مقديشو 
 

 بناء القدرات املؤسسية - ابء 

من جمندي شــــ طة والية لنوي غ ي اموــــوماو   400بتروي  من ب انمس امشــــ طة املشــــ  ،  شــــ   - 71
ــ لى مدقم م حليت االحت اة   29اميين   لوا يف   ــبيلي امســــــ ــرر يف مواقع خمتل ة يف شــــــ كا و  األوو ييســــــ

ــا ة ىل  ذمك، بدأ   ــ طة، من بينهم  200وامبناق من اخلطة اال تقامية  وىلضــــــ ام أة، تدريبا   22  من جمندي امشــــــ
شــ طي  ويف اموقت   ســق،   600 ع قدي أ  اي شــ طة والية اريشــبيلي ىل   ملدة  ة ة أشــه  يف لوا ، مما ي  

تقوا وزارة األمن امدا لي االاايية بتنســــــــــي  تو ــــــــــيع م هوا شــــــــــ طة امدراوي  اميي ي ك. قلى امشــــــــــ طة 
االاايية ميشـر  قناصـ  امدراوي  قلى مسـتوب اموالايت  وأل ت يائ ة األمم املتحدة مإلل اقات املتعلقة 

 تدريبا متخديد املعارف م  ي  ىلبطاو امي ائ  املت خ ة امتابع مقوة امشـــــ طة اموـــــومامية يف مقديشـــــو   ألمغاا
 كا و  األوو ييسرر   11ىل   1يف ام  ة من 

، 2019  كا و  األوو ييســــرر  10ويف     ع    ــــيا ــــة ملع و قلى جملس اموزراق ملروا قة قليهاوتُ  - 72
ــديدي اخلط  وا قت ايكومة االاايية قلى   يطة   ــااي املتعلقة  تتخ.ين امشــــــــــ ط ي  متركجم  ق  امقضــــــــــ

ح كة امشـباي وامل تبطجم حب كة امشـباي من اتاكم امعسـك ية ىل  اتاكم املد ية  و ام امرانمس املشـ    من
الية ايارة قطان األمن تدريبا يف تشــ ين امثا   و رر وكا و  األوو ييســرر ملســحلومجم من وزارة األمن يف و 

ــ ي  وىلقاية اايماأ يف بو تة د متع.ي. آميات  لنوي غ ي اموـــــــــوماو ووزارة األمن و .ن امســـــــــةح وامتســـــــ
يف كا و  امثا  يناي     ُام تدريا مما   يف مقديشوو    امواليتجمام قابة واملساقمة مقطان األمن قلى مستوب  

 موزارة امد ان 

 ا و  امثا  يناي ، تلقت اايارة امبح ية اموــومامية تدريباويف ام  ة من تشــ ين امثا   و رر ىل  ك - 73
ــ ن، وامبحث واا قاذ امبح يجم،  ت ك . ــخي  امسـ ــية، وتسـ ــهايات و   قلى االت اقيات امبح ية ام ئيسـ ــدار شـ ىلصـ

اايارة امبح ية اموــــــــــــومامية من اقي  امقدرة امتشــــــــــــغيلية األومية حبلوو   ، و ــــــــــــيركن ايا امتدريامألطقم
  2020منتو  قاا 

كا و  األوو ييســـرر، اقتردت بعثة األمم املتحدة متقدمي املســـاقدة ىل  اموـــوماو وبعثة   12ويف   - 74
االااي األ  يقي يف اموــــــوماو ميك ة م اايرية بشــــــأ  االخن اط يف ااصــــــةح املشــــــ   مقطان األمن يقرا 

املتعلقة    أل شــطة امتوقية املشــ كةالت اا ايك  األمن اموطين واخلطة اال تقامية  ومتهد اال ــ اتيخية امط ي
صــــةح قطان األمن بجم األمم املتحدة وبعثة االااي األ  يقي يف اموــــوماو ومكتا األمن اموطين يف قاا إب

وتشــدي قلى أ ية اتبان هنس شــام  ملخريع  يرا يتعل  بقطان األمن يســتخيا أيضــا مةحتيالات   2020
 املهرشة قلى مستوب اموالايت  ليةات األمنية ملنساق وامشباي واجملترعات

https://undocs.org/ar/S/RES/2472(2019)
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كا و  امثا  يناي ، وا   جملس امشـــيون يف امرملا  االاايي قلى مشـــ ون امقا و  املعد ِّو   20ويف   - 75
املتعل   ملعاشــات امتقاقدية وااك اميات أل  اي امقوات املســلحة وأله.ة األمن،   1969معاا    6ملقا و  رقم 

ــيتي  اديد ايخم املنا ـــــــــــا ألله.ة األمن مبا يتراشـــــــــــى مع ايك  األمن اموطين  وأحيلت  وايا ما  ـــــــــ
 امتعديةت اميت اق حها جملس امشيون ىل  جملس امشعا ملواصلة امنا   يها 

ــومامية ايارة املت خ ات، بدقم و ارت وزارة شـــــــــحلو   - 76 ــا  واويئة اموـــــــ امل أة وتنرية حقوا اا ســـــــ
ــأ  من ــاور  يرا يتعل   اقاقات  يائ ة األمم املتحدة مإلل اقات املتعلقة  ألمغاا، حلقات قر  بشــــ  امتشــــ
ة  امضــــــــــحااي، حضــــــــــ  ا اموزارات امتن ييية واملنارات املعنية  اقاقة ومنارات املعو ة امدومي   مســــــــــاقدةو 

 وُققدت حلقات قر  يف مقديشو، ووالية لنوي غ ي امووماو، وبو تة د، وغاملويو ، واريشبيلي 
 

 أنشطة الدعم - جيم 

ــد امثغ ات  - 77 ــية مســـــــــ ــة تعبئة املواري مع ا هات املاحنة ام ئيســـــــــ ــلت ايكومة االاايية مناقشـــــــــ واصـــــــــ
ــتق ار وك امة تقدمي امدقم ملعرليات ايامي يف ة واملقبلة املتو اة يف ىلطار اخلطة اال تقامية لهوي اقي  اال ـــــــــ

ــ  وزارات امدا لية يف اموالايت قياية  ــتق ار  وتواصــــــــــ ــ اتيخية اموطنية متحقي  اال ــــــــــ واألوموايت يف اال ــــــــــ
جمروقة من مبايرات اقي  اال ـــــتق ار اقاية بناق امبىن امتحتية اجملترعية، ووضـــــع  ام حكم دلي شـــــاملة 

 ، بدقم من امش كاق امدوميجم ملخريع وتع.ي. املواية

وتن ـييا ملرانمس اموطين ملـعامـلة املـقاتلجم املســــــــــــــ حجم وامتـعاـم  معهم، ـقدـمت امل اك. اموطنـية مرانمس   -   78
مـقاتة يف    47 مـقاتة يف بـيدواص، و   94مـقاتة من اـميكور يف مـقديشــــــــــــــو، و    81ىل     أتاـي  املنشــــــــــــــقجم اـمدقم 

وكا و     2019شــــخوــــا  من امل اك. امثة ة بجم شــــه ي تشــــ ين امثا   و رر    80،  مت.امن مع   أ  كيســــرايو 
شـــخم قلى اال تهاق  ويف   100يســـتوقبا    امنســـاق     وشـــارف بناق م ك.ين لديدين متأاي  2020امثا  يناي   

ــندوا بناق امســـــةا،   أا   ،  2019كا و  األوو ييســـــرر   ــاق    150  مشـــــ ون جت يع، أقيم بدقم من صـــ من امنســـ
 من أ  اي اجملترع اتلي  شخم تق يبا    1  000مع    تواص  املوايت كن م تبطات  ابقا حب كة امشباي و 

تشـ ين امثا   و رر، قامت   قة قر  مشـ كة بجم اموزارات معنية بشـبيلي امسـ لى وكبار   17ويف   - 79
قدا ات ز يف توطيد ام تيبات األمنية ولهوي ممثلي ا ي  اموطين ب.ايرة أوطيغلي وشــبيلي امســ لى متقييم امت

ــواغ  ممثلي اجملترعات اتلية  وقلى ام غم من ــتران ىل  شــــــــ ــتق ار واال ــــــــ ــم   اقي  اال ــــــــ ، يي  أمطار مو ــــــــ
تواصــــلت مبايرات اقي  اال ــــتق ار يف أوطيغلي و ــــابيد ات ىلشــــ اف وزارة امدا لية وامشــــحلو  االاايية 

 ي اموــوماو  وأكد مقت  م و  مقاطعة أوطيغلي   ــتخداا لهاز واملوــاية و ــلطات والية لنوي غ
ــنع ــرر  4يف    ،مت خ  يدوي اموـــــ ــ كاق املعنيو    ،كا و  األوو ييســـــ ــحلومو  وامشـــــ املخاط  اميت يوالهها املســـــ

 بتحقي  اال تق ار،  ضة قن ايالة امللحة ىل  تطوي  قدرات امقوات اموومامية 

تشـــ ين امثا   و رر، أ شـــأت وزارة ااقةا  الشـــ ا  مع وحدة امتنســـي  املعنية  موقاية   19ويف   - 80
موقاية معنية  ةتوـــــــاالت  ممن امتط ف املوـــــــحوي  معن  ومكا حتق يف مكتا رئيس اموزراق   قة قر   

ســــأمة  من امتط ف املوــــحوي  معن  ومكا حتق من أل  تع.ي. االتوــــاالت اال ــــ اتيخية بشــــأ  ايص امل
 امتد ةت يف املناط  املستعاية حديثا يف شبيلي امس لى  ايص وجي ي وضع
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الدددعم املقدددم من مكتدد  األمم املتقدددة لتقدددا الدددعم يف الصدددددددددددومددال إىل بعثددة  -  سابعا   
 وإىل اجليش الوطين الصومال   الحتاد األفريقي يف الصومال 

 العمليات بعثة الحتاد األفريقي يف الصوم دعم -  ألف 
من    21ا ـــــــــتر   ةو ام  ة املشـــــــــرومة  متق ي  ب انمس ملســـــــــةمة من أل  تع.ي. األمن وامل ا   يف   -   81

ىل  مثــا  من قواقــد امعرليــات األمــاميــة، وال ت.او   خمــاز  امــد ــان امليــدا  قواقــد امعرليــات األمــاميــة  و ُقلــت 
  ال تقاو ىل  تلك املواقع    قرة ملبعثة ملوحدات امدا أقراو امتشييد متوق ة أل   وق حامة امط ا ال يسر   

ىل يوبيا، وأوغندا، وبورو دي،   كتاتشـــــ ين امثا   و رر، زارت قياية امل  27ىل    11ويف ام  ة من   - 82
من أل  تع.ي. امتعاو  واال ـــتران ىل  شـــواغ  قياية ايكومات املســـا ة  وامتقى   و ـــرياميو ، وغاان، وكينيا

امبلدا  اخلرســـــــــــة  بلدا  من  ةاملســـــــــــحلومجم ايكوميجم يف جمامب اخلارلية وامد ان يف أربعكبار    رئيس املكتا
ــك ية ــا ة بقوات قسـ ــ طة يف أوغندا  وأُمغيت زايرة كا ت مق رة ىل  ليبويت   ،املسـ وكيمك امل ت  امعاا ملشـ

عة املســـــــــا ة بســـــــــبا  ـــــــــوق األحواو ا وية  و مت.امن مع ذمك، زار مدي  املكتا بلدين من امبلدا  األرب
ــرياميو  ــ طة،  ا  ـــ ــ طة  وأق بت امبلدا  وغاان  أب  اي شـــ ــحلومب األمن امدا لي وامشـــ ، حيث امتقى كبار مســـ

قن رضااا قن امدقم املولسيت املقدا من املكتا وطلبت امتدريا   وأ  اي ش طةقسك ية  املسا ة بقوات  
 وامتحضريات املتعلقة أبمن اال تخا ت  يف جماالت ىليارة املعدات املرلوكة ملوحدات، واالكت اق اميايت،

 اليكوب طائ ات   4وا تترت األمم املتحدة واالااي األ  يقي وأوغندا م اوضــــــات بشــــــأ   شــــــ    - 83
ــك ية ــوماو بيف بعثة االااي األ  يقي    قســــ ــ ين امثا   و رر  وال ي.او   10طلا توريد يف    توقيعيف اموــــ تشــــ

  يا، معلقا   تاار امقياا ب.ايرة   140 شـــــــــــ  طائ ات اوليكوب  ووحدة طريا ، مكو ة من قواا يوـــــــــــ  ىل   
 ـــــابقة قلى امنشـــــ  من لا ا االااي األ  يقي  و ـــــيوـــــب  امعدي اا امب مطائ ات اوليكوب  امعســـــك ية 

 د ايا امنش  بعثة االااي األ  يقي  بع طائ ات بع يف
ــتئرا  مدقم  - 84 ــندوا األمم املتحدة اال ـــــ ــيد صـــــ  3,3  بعثة االااي األ  يقي يف اموـــــــوماووبلغ رصـــــ

 كا و  امثا  يناي    30مةيجم يوالر يف 
ــلــت  - 85 متقــدمي امــدقم األمم املتحــدة  يائ ة اال اقات املتعلقــة  ألمغــاا، بــدقم من مكتــاوواصــــــــــــ
اموـــوماو، يقم امعرليات األمنية ولهوي اقي  اال ـــتق ار اميت تضـــطلع هبا بعثة االااي األ  يقي بتقدمي  يف

ــأ  ا ـــتخداا املعدات املتخوـــوـــة، وكةي كشـــ  املت خ ات،  املشـــورة، وامتحلي ، وامتدريا وامتوليق بشـ
  و رر تشـــــــــ ين امثا   5  ة من  وموظ ي االتوـــــــــاو  جملترعات اتلية وأ  قة ىلزامة امي ائ  املت خ ة  ويف ام

وقوات   امعســك ية  يا من أ  اي امقوات    1  028امتدريا مــــــــــــــــ    دائ ةام، قدمت  ييســرراألوو   كا و   12ىل   
بعثة االااي األ  يقي متع.ي. قدر م قلى ىلجياي وتدمري األله.ة املت خ ة اميدوية اموــــــــــــــنع م  ةامشــــــــــــــ طة امتابع

ــهرت  وامعر  أبما  يف امبيئات ات و ة   ــ اتيخية ام ملخاط   وأ ـــ ــةمة وأمن امبىن امتحتية اال ـــ دائ ة يف  ـــ
من كةي كشـــــ  املت خ ات ال اق قرليات   42من األ  قة اميت قرلت   ـــــتخداا    21من  ةو  شـــــ  
م ا م بعــا من  102 226مبىن، و  125م كبــة و  86 729قطعــة من األمتعــة، و  20 568امت تي  مـــــــــــــــــــــــــــــ 

ــاحات املبنية ــاحات غري املبنيةم ا م بعا من    606  826 و  املســــــــ دائ ة اميف  يع امقطاقات  وقدمت    املســــــــ
امدقم أيضـــــا ملوحدات امتركينية امتابعة ملبعثة  يرا يتعل  بتح كات امقوا   ايوـــــاو اامدايات واملعدات 

  من مقديشو ىل  امقطاقات
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 الصومالية املسلقة القوات عمليات دعم - ابء 
أحناق   يع   يف   موقعا   35يف    من أ  اي ا ي  اموطين   10  900كتا تقدمي امدقم ملا قديص  امل واصــــــــ    - 86

يف  شـــبيلي امســـ لى،   ملعرليات املشـــ كة يف    ويشـــر  ذمك تقدمي امدقم بعثة االااي األ  يقي   منطقة قرليات 
وطين اميت  ، حـيث يـقدا املكـتا ىلـمدايات و ـدـمات اـمدقم املعيشــــــــــــــي موحـدات ا ي  ام قرلـية ـبد يو ىلطـار  

ا شـــــــاق    خاز  امد ان امليدا  وزوي املكتا أيضـــــــا قرلية بد يو أيضـــــــا  مب    تســـــــيط  قلى امبلدات املســـــــتعاية 
ــاـ ة ـقاقـدتجم أ  يجم قـندـما تتـقدا امعرلـية  وو   املكـتا كـيـمك   أربع  قواقـد قرلـيات أـمامـية ومن املق ر ىلضــــــــــــ

 تخدامها وصيا تها، وذمك من أل  زايية  معدات اتواالت، مبا يف ذمك امتدريا ملقوات اموومامية قلى ا 
ــاو خلدمة قاية   ــيط ة، مبا يف ذمك دطات ىلقاية اار ـــ قدرة اموحدات يف اخل  األمامي يف جماو امقياية وامســـ

، ات   املكتا وا ي  اموطين قلى ىل شــــــــاق  2019املســــــــتويجم امتعبوي وامعرليايت  ويف كا و  األوو ييســــــــرر  
يف أوائ     شبيلي امس لى يف  بعثة االااي األ  يقي  اقدة قرليات أمامية  بعة م م ك. أمامي ملولستيات يا   ق 

 ، من أل  تع.ي. امقدرة قلى اال تخابة وبناق قدرة ذاتية قلى ىليارة املولستيات  2020قاا  
امد ان  وزارةو   مكتا األمم املتحدة متقدمي امدقم يف اموــــوماوكا و  امثا  يناي ، أر ــــ     14ويف   - 87

ر ـامة مشـ كة ىل  قدة يوو أقضـاق ملناشـد ا تقدمي ترقات ىلضـا ية ملوـندوا اال ـتئرا  املخوـم مدقم 
 قوات األمن اموومامية، اميي يدي ص املكتا 

ــاف ممثلي اخلاص   17ويف   - 88 ــتضــ ــيةكا و  امثا  يناي ، ا ــ ــة ىلحاطة يبلوما ــ ملرخترع امدومب   للســ
م ئيس موـــــندوا  وتضـــــرنت للســـــة ااحاطة ق وضـــــا  قدمها املرث  اخلاص  من أل  تعبئة املواري موـــــا  ا

ــيق مايي ا ــيســـكو كايتا و  و ـ ــية االااي األ  يقي املعين  موـــوماو،   ا سـ ــار األمن امقومي و   ؛م وضـ ــتشـ مسـ
ورئيس املكتا  وانيت للســـــة ااحاطة بتقدمي   ؛قبدي  ـــــعيد مو ـــــي قلي،  يكومة اموـــــوماو االاايية

ــا ية من ــاق م  ترقات ىلضــــ ــتئرا امدوو األقضــــ ــندوا اال ــــ ــتر    تقدمي  وك امة  تخديد مواري اموــــ امدقم املســــ
، بلغ رصـــــــــــيد صـــــــــــندوا األمم املتحدة اال ـــــــــــتئرا  يناي   كا و  امثا   30  يفمقوات األمن اموـــــــــــومامية  و 

ــتنايا ىل  متو ـــ  ىل  اا شـــه ي  اتيوالر   10 025  679قوات األمن اموـــومامية  دقم  ماملخوـــم    قدرص  وا ـ
  2020 تش ين امثا   و ررمليو  يوالر، من املتوقع أ  تك ي األمواو املتوا  ة حاميا حىت  1,2
  

 وجود األمم املتقدة يف الصومال  -  اثمنا   
 ،وبلــــدوين  ،يف املواقع امتــــاميــــة يف اموــــــــــــــومــــاو: بيــــدواص مولوية.او كيــــاانت األمم املتحــــدة تال  - 89

ومقديشـو    ،وكيســرايو  ،ولوا   ،وا ليســا  ،وغاروي  ،كعيووغام  ،ويومو،  يومس ياو   ،ويوبلي  ،وبوصــاصــو
ــبــــاط 1ويف  من املوظ جم اموطنيجم  1 308من املوظ جم امــــدوميجم و  683، كــــا  انــــا  2020  راي  شــــــــــــ
  خمتل  أحناق امووماو يف

ممثليت اخلاصــــــــــة مدب االااي   قاا هبا ك  منوا ــــــــــتضــــــــــا ت األمم املتحدة يف اموــــــــــوماو زايرات   - 90
يف   ،أ يا غا   -أوان غا    ق ر ييف كا و  األوو ييســــرر، ومبعو ي اخلاص ملق   األ  يقي،    ،انا تيتق  ،األ  يقي

  وو  ت يو  ااقليريـةكـا و  امثـا  ينـاي  متع.ي. ام واب  بجم كيـاانت األمم املتحـدة يف  يع أحنـاق املنطقـة  
املناقشـــــــــات بشـــــــــأ  امتعاو  بجم األمم املتحدة واالااي األ  يقي،  ضـــــــــة  قن   ام.اير   األ ـــــــــا  مل.يد من

 املسائ  امسيا ية واألمنية واا ائية قلى اموعيد يو  ااقليري 
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وواصـــــــلت األمم املتحدة امت اق  مع امســـــــلطات اموـــــــومامية من أل  امتوـــــــدي ملتحدايت اميت  - 91
  ويف 2014امبعثة املوقع مع ايكومة االاايية يف قاا    زرت قن     ر ـوا قلى حنو خيام  ات اا م ك.

، تشار  رئيس مكتا األمم املتحدة متقدمي امدقم يف امووماو ووزي  امدومة 2019كا و  األوو ييسرر    8
ملشحلو  اخلارلية  يكومة االاايية يف رل ة التران املخنة املش كة املعنية  معةقات مع امبلد املضي ، 

ــعو ت  غري أ     أيب ىل   وايا ما ــاري  امعر  اجملا ية ح  بعت اموـــــــ ــريات امد وو وتوـــــــ قدا من  أتشـــــــ
ظلــت تحل   ملرتعــاقــدين امــدوميجم مع األمم املتحــدة وموظ ي األمم املتحــدة امــيين ال حيرلو  لواز م ور 

عنية  معةقات مع   ويف التران املخنة املشــــ كة املتو ري امرامسقلى ىلزاز واليتها و   املنارةقدرة  يف   ــــلبا
اقي  مشـ   يف ايقاقات بيع مواي مملوكة مألمم ىلل اق    امبلد املضـي ، ات   ام ئيسـا  املشـاركا  أيضـا  قلى

 املتحدة يف األ واا اتلية يف مقديشو 
  

 مالحظات  -  اتسعا   
ــأ  - 92 ــ ق مسـ ــيا ـــي بجم قايتق بوصـ ــ ورة ايوار امسـ ــدي قلى ضـ ــنة مهرة، أشـ ــوماو  ـ مة مع ي وو اموـ

مني   اموالايت االاايية األقضــاقايوار امبناق بجم مقديشــو و يع    ويحليي اال تقار ىل    ذات أوموية قوــوب
قرليات ىلح از امتقدا امســيا ــي وبناق توا   اآلراق واقي  املوــاية اميت متس   ةق قلىل     شــه ا    18 أكث  من

االاايية  وألدي يقويت امللحة املولهة ىل    ايالة ىلميها واميت ينبغي أ  تشــك  األ ــا  ملدومة اموــومامية
ــاق آمية ملحوار وبناق توا   آراق متحقي   ــتعاية ام واب  وامنا  يف ىل شــــــ قاية امبلد ال اذ  طوات  ورية ال ــــــ
موا  األمة  وال عكن، يف غياي وحدة اودف  يرا بينهم، امتودي بوورة مةئرة ملتحدايت امسيا ية 

 ا ائية اميت يوالهها امبلد واألمنية واا سا ية وا
ىلطـار املســـــــــــــــاقـمة  ، قلى امنحو اتـدذي يف 2020ويف اـيا اموـــــــــــــــدي، تترثـ  األومويـة األو  يف قـاا  - 93

، يف تنايم ا تخا ت وطنية  ــــــــلرية يف اموقت املنا ــــــــا  ومن املل ِّ  أ  يُســــــــن قا و  ا تخايب قاب  املتبايمة
امتحضــريات  و ــيحتاأ امقا و  اال تخايب، كي يُطبذ ، ىل  أتييد  يع   تلك  ملتطبي  مكي يتســىن امشــ ون يف

واملعارضـة امسـيا ـية واجملترع املد   وأيقو  يع أصـحاي املوـلحة ىل  اي اة  اموالايت االاايية األقضـاق
ىلضـا ية  واألقليات يف امعرلية اال تخابية  ومبوازاة ذمك،  ـتحليي أي أت ريات  ملنسـاققلى امترثي  امسـيا ـي 

  مة تخا ت  امرملا  ىل  امتأ ري قلى ا دوو ام.مين يفتعدي  قا و  األح.اي امسيا ية  تقدمييف 
ــلحة املعنيجم قلى   غاملويو ،ويف   - 94 ــحاي املوــــــ وبعد ا تتاا امعرلية اال تخابية، أُشــــــــخع  يع أصــــــ

موحدة ومسـتق ة  وال ت.او ايامة   املوـاية وامعر  معا  قلى ىل شـاق ىليارةلهويام ام امية ىل  اقي   مواصـلة  
لو ال د غري مســــــتق ة، وأحث م ة أ  ب  يع األط اف املعنية قلى معا ة اخلة ات قن  امســــــيا ــــــية يف

 ط ي  ايوار وامول  وامتحلي  مواقعية 
و   وأشــــع   مت اا ىلطار املســــاقمة املتبايمةوأالحظ امتقدا ات ز بشــــأ  بعت االمت.امات اموارية يف   - 95

ىلزاق ااصــــةحات االقتوــــايية املتواصــــلة يف اموــــوماو وأرحا   هوي ايثيثة اميت تبيوا ايكومة االاايية 
املتعلقة بتخ ي    مرانمس ام ابع موندوا امنقد امدومب اميي يتابعق  راق اموندوامن أل  اقي  غاايت ا

بشـأ  قاق   اموالايت االاايية األقضـاقية و االااي  كومةايقاق امدين  ويو   امتعاو  امتقين ا اري بجم  
امدين مثاال  قلى ىلمكا ية امعر  املشــــــــــ   من أل  اقي  األاداف املشــــــــــ كة، وآم  أ  جت ي داكاتق يف 

 جماالت أ  ب وقلى اموعيد امسيا ي 
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ا ـــــتر ار قدرة ح كة امشـــــباي قلى شـــــن اوخرات يف مقديشـــــو   وال ي.او يســـــاور  قل   مغ ىلزاق - 96
ــا امت خري امــــيي وقع  ــا  منهــ ــايب كــ ــق م ة أ  ب قــــدة حوايث قن  ىلراــ ــا يمــــت قليــ ــاط ، واو مــ واملنــ

شــخوــا   وأك ر ىليا يت امشــديدة   90كا و  األوو ييســرر يف مقديشــو وأ ــ   قن مقت  أكث  من   28 يف
 املوــــــــــــــحوي  معن  وأق ي قن تعــاط ي امعري  مع أ ــــــــــــــ  ملهخوا و ريع أقرــاو ااراــاي وامتط ف

كومة االاايية واألمم املتحدة تقييرا مشــــــ كا مأل طار اميت اي  وأرحا إبمتاا االااي األ  يقي و امضــــــحااي
ــ  أ ق ال ي.او انا  امكثري مما ينبغي امقياا بق ملتغلا قلى  اي   ما وف األمنية يف امليدا   ومن امواضـــــــــ

وامتط ف املوـــــــحوي  معن  يف اموـــــــوماو، وأحث امســـــــلطات اموـــــــومامية قلى اموـــــــعيد    ط  اارااي
ــعيد اموالايت قلى امقياا، بدقم من ــاق ة لهوياا ا راقية من  االاايي وقلى صــــــــ اجملترع امدومب، مبضــــــــ

 أل  ك امة األمن ملشعا اموومامب 
بعثة اموـــــــومامية، بدقم من  ويف  ـــــــنة اال تخا ت ايص،  ـــــــيكو  من املهم أ  تو   قوات األمن   - 97

، امدقم املطلوي مك امة أمن امعرلية مع اال ــــــــتر ار بتطبي  اخلطة اال تقامية االااي األ  يقي يف اموــــــــوماو
ــحلومية األمنية  منق  ــومامية من    املســــ ــات األمن اموــــ ــســــ ــوماو ىل  قوات ومحل ــــ   بعثة االااي األ  يقي يف اموــــ

ــ   ــيكو  امتخطي  املةئم متحقي  األمن قنوــ ــ وراي  منو ــ ــريات اال تخابية ا  ضــ ــ  امتحضــ وأان أحث   ، قناصــ
ــحلوميا ا األمنية اال تخابية وىل حة بققلى امتعخي    ــومامية من امو اق مبسـ   ومن أل  متكجم قوات األمن اموـ

ــأ   ــ كاق امدوميجم بشـ ــ ا ة مع امشـ ــاورات شـ ــة ىل  ىلل اق مشـ ــلة امعرليات اال تقامية، تولد حالة ما ـ مواصـ
قلى تقدمي ن أل  صــــياغة  طة واقعية وقابلة ملتحقي   وأُشــــخع أيضــــا  امشــــ كاق امدوميجم  تكوين امقوات م

  امدقم ملخي  اموطين اموومامب حىت ي.يد من قدرتق قلى امتخ ي  من  ط  األله.ة املت خ ة امل جتلة
اا سـا ية وال ي.او يسـاور  امقل  بشـأ  ايامة اا سـا ية وا ـتر ار ارت ان مسـتوايت االحتيالات   - 98

اموـوماو حلوال  شـاملة طويلة األل  تحل   بشـدة يف    يف اموـوماو  وتتطلا اموـدمات املنا ية اميت ال ت.او
تو   اموقاية وامتخ ي  من حدة األ طار  وتحل   األحداث املتك رة أت ريا   ـلبيا  قلى امسـكا  اموـوماميجم، 

ــيرا أ  اي اجملترعات ام قوية وامل.ارقو ، اميين ي ــية وام.راقة  وأيقو وال  ــــــــ عتردو  اقترايا  كبريا  قلى املاشــــــــ
ــاقدة   ــتدامة من أل  املســــــ ــلة يقم ايكومة االاايية يف ىلجياي تد ةت مســــــ ــ كاق امدوميجم ىل  مواصــــــ امشــــــ

األزمات اا ســــــــــا ية   تلكامتخ ي  من حدة املخاط  ايامية واملســــــــــتقبلية وايد من املعاانة امنا ة قن   يف
 مدقم تقدمي  2020أحث ا هات املاحنة قلى اا ـهاا يف  طة اال ـتخابة اا سـا ية معاا  املتوـلة  ملنان  و 

 ويقم  ب  امعي   املساقدات املنقية ملحياة
ــأة مبولا معااداتقلى زايية ت اقلها مع    وأ ين قلى ايكومة االاايية - 99  اآلميات امدومية املنشـــــــــــ

ــا  امدومية، مبا يف ذمك تقدعها أوو ــة امتعييا ا  مبولالدومة امط ف  متق ي     حقوا اا ســــــ ت اقية منااضــــــ
، وتوقيع ات اقية كامباال، وىلق ار وغريص من ضـــــــــــ وي املعاملة أو امعقوبة امقا ـــــــــــية أو امةىل ســـــــــــا ية أو املهينة

امةلئجم واملشـــ يين يا ليا   وال أزاو أشـــخع ايكومة االاايية قلى من    امســـيا ـــة اموطنية بشـــأ  امعائدين
تشـويق األقضـاق مشـ ون امقا و  املتعل  بو تقوية امتشـ يعات، مبا يف ذمك ىلق ار مشـ ون قا و  ا  ائم ا نسـية  

 مإلانث امتنا لية 
ـــــــــــةأالحظ  و  - 100 قوا حل سات األمنية ياالاايية من أل  تع.ي. امتثاو امل  ا هوي اميت تبيوا ايكومـــــــ

 يع امشـــــــــ كاق متدابري اموقاية املقدا من    وأشـــــــــخع قلى زايية امدقم  اا ســـــــــا  وامقا و  امدومب اا ســـــــــا 
واال تخابة املتخية ضد اال تهاكات يف  ياا  ق  املسحلوميات األمنية ىل  قوات األمن اموومامية  وأحث 

ــتقةو ــاق    ن  ايكومة االاايية قلى ك امة ا ـــ ــائية   امقضـــ ــ يعية وامقضـــ ــ  بجم ام  ون امتن ييية وامتشـــ وام وـــ
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ملحكومة، وأالحظ ولوي حالة ملحة ىل  ىل شـاق وتشـغي  م وضـية ا هاز امقضـائي، واتكرة امد ـتورية، 
 واملخنة اموطنية املستقلة يقوا اا سا  

ل   وُتشــك ِّ  ح ية امتعبري  وىلضــا ة ىل  ذمك، ال ي.او امتعدي قلى ح ية امتعبري وح ية امتخرع يثري امق  - 101
وح ية امتخرع أ ــــا ــــجم ضــــ وريجم اقامة جمترع يعق اطي، وتســــاقد اموــــحا ة اي ة يف تع.ي. ايوار وامســــةا  

   2020وايوكرة ام شيدة، واي كلها ض ورات رئيسية يف امسياا اال تخايب معاا 
ــا  بشــــأ  - 102 ــاور  امقل  أيضــ ــباي وأحث األط او اتتخ.ين بدقو   وال ي.او يســ ب ارتباطهم حب كة امشــ

 قتبارام   اميين كا وا م تبطجم  ـــــــــــــابقا   راقات مســـــــــــــلحةايكومة االاايية قلى معاملة  يع األط او  
 ضحااي يف املقاا األوو، و قا  ملرباي  امدومية مقضاق األحداث 

تتعام  بلدا   وري أ   ، من امضـ امسـةا واال ـتق ار امدائرجمومن أل  متتجم امعةقات ااقليرية و  - 103
ــدي  مبيا   منطقة امق   األ  يقي ب وح من امتعاو  ــ ين امثا   و رر   14يف   املحلرن  وأرحا يف ايا اموـ تشـ

 اميي أق ي  يق رئيسا امووماو وكينيا قن اقت.امهرا ىلقامة قةقات  نائية و يقة بجم امبلدين 
ة ايكوميــة امــدوميــة املعنيــة  متنريــة واالاــاي وأتقــدا  مشــــــــــــــك  مكــ  من االاــاي األ  يقي واويئــ  - 104

األورويب وامدوو األقضــــاق واملنارات غري ايكومية وامشــــ كاق اآل  ين قلى يقرهم املســــتر  مبناق امســــةا 
ــيد  وملشــــــعا اموــــــومامب  وبناق امدومة ببعثة االااي األ  يقي يف اموــــــوماو وقوات األمن بولق  اص   وأشــــ
يف  ـبي  ىلحةو امسـةا واال ـتق ار قلى ال ت.اال  تبيالهنا  اميت    اتمتضـحيامشـخاقة واهوي ا  اموـومامية  

  املدب امطوي  يف امووماو
وألدي امت.امي بتعري  امشــ اكة بجم اموــوماو واألمم املتحدة ملا  يق موــلحة امشــعا اموــومامب،  - 105

ايكومة   اميي تقدمققتراي قلى امدقم ويف امل حلة املقبلة،  ـــــيتواصـــــ  االيقرا ملتقدا املســـــتر  يف امبلد   
االاايية متن يي والية بعثة األمم املتحدة متقدمي املسـاقدة ىل  اموـوماو حىت تتركن امبعثة من تقدمي امدقم 

  .2020امكام  ملعرليات ام ئيسية اميت  تن ي يف امووماو يف قاا 
أق ي قن ىلضـــا ة ىل  ذمك،  و  ىلضـــا ية   شـــه ا   12  عدي والية امبعثة ملدة أبجملس األمن    وصـــيوأ - 106

و ريع موظ ي األمم املتحــدة يف تــق امثــابتــة قيــاي قلىتقــدي ي امعري  ملرثلي اخلــاص، ليرس  ــــــــــــــوا ، 
  قرلهم يف ظ  ظ وف شاقة ملغايةيف . ومتي   يت.ق.نامووماو ملا أبدوص من امت.اا ال 
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