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مرجهم إ ى رئيس مجلس األمن من رئيساام    2021تشاان ن األ/أكتوبر ن    5رسااة م مخر م   
 بشأن ا صرمةأ  (1992)  751 جنم مجلس األمن ا عةملم بمرجب ا قنار  

  
م   34بشـن  الوـجما و ففارا لسرراة  (1992)  751باسـم لنة  منس  األم  الاامس  بمجب  الراا   

ترايا الةهائ  لرايق الخبااء الماة  و يشـااة  ن  نيل  ي  ذه  الاسـال  ال(2020) 2551قاا  منس  األم  
 بالوجما .

ــال  فالترايا   ــاء منس  األم  ألس  ذه  الاســـــــــ فا  ذها الوـــــــــــدجو  ابج السنة  ممتة  ميلس نألمـــــــــ
 فإصدا ذما باألتبا ذما فثير  م  فثائق المنس .

 نةسرن  بينن بلاالدي   ) جقيع(
  ئيس 

 بمجب   لنة  منس  األم  الاامس 
 بشن  الوجما   (1992) 751الراا  

  

https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
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مرجهم من فن ق ا خبناء ا معني بة صااارمةأ إ ى    2021تيلرأكساااببمبن    16رساااة م مخر م   
 بشأن ا صرمةأ    (1992)  751رئيسم  جنم مجلس األمن ا عةملم بمرجب ا قنار  

و نتشاف بن  نحل  ي  ذه  الاسال  الترايا  (2020)  2551م  قاا  منس  األم     34فارا لسرراة   
 الةهائ  لرايق الخبااء الماة  بالوجما .

  
 زابرت يتشا ج   ) جقيع(

 المةسق بالةياب /خبلا نسسح 

 هةزنبنغ بج  بلتا  يع() جق
 خبلا ا  النماألات المسسح /المجا ج الطبيعي 

 حميش نيمد  ) جقيع(
 خبلا ا  النماألات المسسح  

 راتشيبيمياي   ) جقيع(
 خبلاة ا  الشؤف  اإلنساني 

 ر/سبرترم ماثلج   ) جقيع(
 خبلا مال 
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 مجبز  
ــل     ــا لسســ ــت  ندبا  هديد مبا ــ ــباك  شــ ــجما . فألس  ال  زا  ياك  الشــ ــتراا  ا  الوــ فاألم  فاالســ

الاغم م  النهجج النا ي  الت   بهلها الرجات الوـجمالي  فالدفلي  م  نب  الحد م  الرد ات التشـللسي  لسحاك و  
ــتلل  الخلاات   ــجما . فم  خل  اســ لم  تنثا قد ة النماأل  ألس   ةرله ذنمات ماردة غلا متةاظاة ا  الوــ

ــي  الامير  الت  ظه ــياســ و  ظ  ياك   2021ات خل  اتاة يجيس  م  ألد  اليرل  فالتج ا المتزايد ا  ألا  الســ
ــاء ا    ــباك ا  فمـــــع يســـــمل لها بالحراي ألس  ف لاة ألمسيا ها ا  مرديشـــــجو فكهلف ا  الجاليات األألمـــ الشـــ

 اال حاجو ا  األب  المتجسط مل  الطجي .

الوــــــــــجما  اال حاجي  فالجاليات األألمــــــــــاء ا  فا  ذها الوــــــــــدجو يلة  اايق الخبااء ألس  يتجم   
اال حاج لتجصـسهها مل  ي  لسمنق  السـياسـ و ل ة  ال يزا  يشـاا بالرسق مقاء ألد   ماث  الموـالل بل  قياجا هاو  

خطجة مينابي  نحج مبااء   2021نيا /مايج    27فذج ما ســــــــتجاصــــــــ  ياك  الشــــــــباك اســــــــتللل . فيمل  ا را  
ــجما  مل  مجابهات  االنتخابات. فمع ذلفو ال  ز  ــي  لم  االم نجت مل  انزال  الوــــــــ ــياســــــــ ا  ذةاك  ج اات ســــــــ

 .2021مسسح  كاجت ن   ش  البسد باد اندالس نألما  ألةف ا  الااصم  ا  نيسا /نباي  

فا  يل  ســاج بهجج المنتمع الدفل  مل   ســجي  المشــاد  الســياســي و ســتظ  الموــالل الاشــائاي    
ــي  ال امة  لد  الةخ  ا ــباك.  فالشــــــخوــــ ــي و فالت  قد ال يمت  التجالق بلةهاو  خد  نذداف ياك  الشــــ ــياســــ لســــ

ــبب  النه  و فين  ألس  بميع  ــتماو فلي  ســــــــ ــياســــــــــ  المســــــــ فلهلفو  ظ  النماأل  نيد نألااض الةزاس الســــــــ
األيااف المتراألس  ا  الوــــــــــجما  ن   الد  ا ل  نفلجيا ها إلقال  الظافف المحسي  الت   ســــــــــاألد ألس  ننا   

 .ياك  الشباك

ــتراا  فالخلف ألس  مســـتج    ــي  مقاء خسقي  م  ألد  االسـ ــياسـ فيشـــهد الوـــجما  ذه  الوـــاجسات السـ
ــتل    ــتاا يني  إلألاجة  شــــ ــجما  اســــ ــع. فيمل  التحالف الرائم بل  مثلجسيا فإ يتايا فالوــــ المةطر  اإلقسيمي  األفســــ

ا  الوـجما و فال سـيما جف  السـياسـ  ا  المةطر . فسـلجاصـ  الرايق بحا  دا يات ذلف ألس  السـل  فاألم  
المنةـدي  الوــــــــــــــجمـاللل  المـد سل  ا  م يتايـاو الـهي  ال يزا  ماظمهم ا  م يتايـاو فل   ألـاج بامــــــــــــــهم مل  
الوـــــجما  لسبيا  بمها  نمةي  غلا محدجة. فإل  بان  ألد  االســـــتراا  اله   تســـــبه  يي  الاجام  الســـــياســـــي و 

البل ي  فالوــــــــــحي و م  قبل  مجبات النراف فالقيمــــــــــانات   زا  المةطر   جاب   حديات بســــــــــب  الطجا    ال
(و ممــا يؤج  مل   رــاقم الحــالــ  الحابــ  نصــــــــــــــل ألس  صــــــــــــــالــد 19-فبــائحــ  ماض الافر كج فنــا )دجالــد

 االيتيابات اإلنساني .

ــباك مجا ة مةايق فاســــــا  م  فســــــط فبةجك    فخل  الرتاة المشــــــمجل  بالتراياو فاصــــــسج ياك  الشــــ
الوـــــجما  فمما ســـــ  نرجذذا ألس  مةايق  ةتشـــــا الها قجات األم و مما با  م  الوـــــا  ألس  قجات األم  

ك   طهلا المد  الخامـــــــا  لســـــــيطاة ياك  الشـــــــباك فااليتراي بها. فألس  ذها الةحجو ايترظج ياك  الشـــــــبا 
بحاي  التةر و فذج ما ســمل لها بةوــ  ال مائ  فق س األبهزة المترناة اللدفي  الوــةعو فنج  مل  مألاق  نشــا 
الخدمات فاإلجا ة الاام . فا  ميد  الحاالتو لم ُ ســــرا باد محافالت الرجات الوــــجمالي  لجقف  جســــع ياك   

 الشباك ا  غالمججفغ أل  ن  متاس  ألس  األ ض.

ــسيم التد ين  لسمســــــؤفليات األمةي  ال امس  ف مهد الخط  االن   ترالي  الوــــــجمالي  المةرح  الطايق لستســــ
. بـلد ن   ةرـلهذـا ال يزا  متجقـراو يـلا مـا قا   2023مل  قجات األم  الجية  الوــــــــــــــجمـالـي  بحسج  نهـاـي  ألـا  
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نيش  م  المةتظا ن   ح  ألةاصـــــــا الشـــــــاي  الوـــــــجمالي  فقجات األم  اإلقسيمي  اإلمـــــــايي  مح  فيدات ال
 الجية  الوجمال  بجصرها قجات  لبلج ا   بلس  السرس .

فال  زا  التحبيرــات ا  يا   جللــد اإليااجات المحسيــ  لحاكــ  الشــــــــــــــبــاك  ظها ن  النمــاألــ   ــد   
جـي  ا  المســــــــــــــترـب  المةظج . فيا  الرايق ن  ياك    مـا يتر  م  اإليااجات لتلطـي    ـاليأ ننشــــــــــــــطتهـا التماه

مال  قج  فننها قاج ة بطبياتها ألس   ياجة األنشـط  الاسحي . ف سـتمد ياك  الشـباك  الشـباك ال  زا  ا  فمـع 
ــاائ  غلا مشـــــــافأل  ألس  الز األ    ــالل  االبتزاقو بما ا  ذلف ااض مـــــ ميااجا ها م  خل  منمجأل  م  نســـــ
 فالماكبات فالســـسع فالما ـــي . فيتم  حوـــل  ذه  المـــاائ  غلا المشـــافأل  م  خل   ـــبت  م  نرا  الترتيش
ــي  قد  ها ألس  بمع  ــ  النماأل   اســــ ــل  ماظم ميااجا ها. ف جاصــــ ــباك ا   حوــــ الت   اتمد ألسلها ياك  الشــــ
نمجا  باالبتزاق ا  بميع ننحاء فســــــط فبةجك الوــــــجما و بما ا  ذلف المةايق غلا الخامــــــا  لســــــيطا ها 

 المبا اةو مل  مرديشج.

مجا  ف خزيةهاو جف   رمــل  مؤســســ . ف ســتخد  ياك  الشــباك الةظا  الموــاا  المحس  إليداس األ 
فمع ذلفو اإ  الةردي  ذ  الجســـــــلس  المهيمة  ألس  ننشـــــــط  التاب   المالي  لسنماأل و يلا يتم ماظم ألمسيات 
ــجمال   ــجما  اال حاجي  خطجات لتازيز الرطاس المال  الوـــــــ اإليداس فالســـــــــح  نرداخ. فقد ا خهت يتجم  الوـــــــ

ت  شــــــــــــــايعي  ف قابي و م  قبل  بانامم  طجيا الرد ة ألس  األتااض لمتااح   مجي  اإل ذاك م  خل  مبااءا
فالروـــج    2019المااملت المالي . فمع ذلفو ال يزا  ألد  منراذ ننظم  الوـــلاا  المتةرس  الت  صـــد ت ألا  

ألس  صــــالد اإلبلغ أل  الشــــؤف  المالي  لحاك  الشــــباك فإبااء التحرلق بشــــننها يشــــتل  ألائرا نما   رجي  
 لد اإليااجات لد  الحاك .نظا   جل

فييما يتاسق بإجا ة األســسح  فالهخائاو فبهج يتجم  الوــجما  اال حاجي  ا   شــاي  اللان /نجامبا  
جألجة مل  الرايق لسمســاألدة ا  مبااء  رليم  رة  مشــتاك لمســتججس األســسح  ا    2021ف ــبا /اباايا    2020

ف الهخلاة  ـــــــــديدة االنرنا  المخزن  ذةاك. فإل  بان   ذاالن  بمرديشـــــــــج ف رليم لستحديات الت   طايها قهائ 
مجا ة اـلهخلاة  ــــــــــــــدـيدة االنرنـا و ال يزا  يتال  ألس  يتجمـ  الوــــــــــــــجمـا  اال حـاجـي   ةرـله نظـا  مجثج  لتاـر  

 .(2020) 2551األسسح  فالهخائا لنميع قجات األم  الوجمالي و فارا لراا  منس  األم  

فال  زا  ياك  الشــباك فاالمــطاابات الســياســي  فاال ــتبادات بل  الاشــائا المتخاصــم  كسها ألجام   
و  2021 ؤثا بشــــــــــــــدة ألس  نم  المدنلل  ا  الوــــــــــــــجما . ار  الرتاة م  كانج  اللان /يةايا مل   مجق/يجلي   

مصـــــابات ا  صـــــرجف المدنلل و ماظمها   708 ســـــنسج بال  األمم المتحدة لترديم المســـــاألدة مل  الوـــــجما 
مليل   ـخ  مشـاهج  3و كا  ذةاك ما يراك م  2021آك/نغسـط    1ُيةسـ  مل  ياك  الشـباك. فسحسج  

  2021اافا م  جيا ذم ا  الرتاة بل  كانج  اللان /يةايا ف مجق/يجلي    537  000جاخسيا ا  الوــــجما و مةهم  
ــت  الةزف  الما بط بالةزا  ــتخدمج ياك    70س ندلا م   فيدذاو يلا  ــــــ ا  المائ  م   سف الحاالت. فقد اســــــ

الشـباك التهنلا الرسـا  كاراك بماأل  لسسـتا  الهي  يرافمج  سـسطتها. كما فقاج ياالت نزف  نتين  لاد  
 االستراا  السياس و ال سيما ا  مةطر  بلدف فا  مرديشج فيجلها.

فكا  النادا  األم  الةابم أل  الةزاألات الةشــــط  فانتشــــا  األســــسح  فالنهات الراألس  المســــسح  نثا  
نيمــا ألس  الامسيات اإلنســاني و بما ا  ذلف بســب  ألد  الرد ة ألس  الجصــج  مل  األماد  فالرلجج المرافمــ   

أل  ندبا ألـدج م    ألس  كيقيـ  فنمـاد  مبااء ذـه  الامسيـات. فا  يل  ال  زا  ياكـ  الشــــــــــــــبـاك مســــــــــــــؤفلـ 
انتهـادـات الرـانج  الـدفل  اإلنســـــــــــــــان  الت   ةطج  ألس  اســــــــــــــتهـداف المـدنلل و ف جت ألـدة  رـا يا أل  فقجس  

https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)


S/2021/849  

 

21-12712 5/101 

 

انتهادات لحرج  اإلنســـــا  ا   بتها قجات األم  اال حاجي  فاإلقسيمي . فكانج الملسيشـــــيات الاشـــــائاي  مســـــؤفل   
اف ف دملا الممتس ات المدني . فمما يللا الرسق  نيمــــــــــــــا أل  ألدج م  االنتهاداتو بما ا  ذلف الرت  فاالختط

ــ  بالةزاس ف نةلد األيرا  م  بان  مختسف النهات   ــ  المتوـــــــــــ  زايد ف فج الترا يا المتاسر  بالاةف النةســـــــــــ
 الراألس  المسسح .

فنســــرات النهجج الت  بهلتها يتجم  الوــــجما  اال حاجي  ففالي  بجساالند فالمنتمع الدفل  أل  براء  
لرحم متجقهر  خل  الرتاة المشـمجل  بالترايا. ارد  مـااات المـلج  السـياسـي  ألس  بانب  التوـديا صـاج ات ا

ــت   اجألا قجيا. فمع  ــد فالمااقب و بما ا  ذلف م  بان  الرجات البحاي  الدفلي و لتشـ ــتلااجو فنألما  الاصـ فاالسـ
م  النهات السـياسـي  فاألمةي   ذلفو ال  زا   ـبتات  وـديا الرحم الوـجمال  قائم و فذةاك منمجأل  متةجأل 

الت  سـتسـترلد م  ن  ألمسيات بيع محتمس  ا  المسـترب . فألس  ذها الةحجو اإ  المخزفنات الرائم  ا  محيط  
 مسلج  جفال و ال  زا   شت   هديدا لسسل  فاألم . 40ديسمايجو فالت   بسغ قيمتها بساا النمس  يجال  

ــاج ات الرحم متجقهر و  بدنت آثا  منتاج الرحم  ظها ا  صـــــــج ة  حديات نفســـــــع  فا  يل  ظسج صـــــ
ــتلل   نثلا  ــباك بالرا  ا  اســ نطاقا ا  منال  المةاخ فاألم  البل  . فا  با  الحاالتو بدنت ياك  الشــ
مــ    ــانــاتو فالبيــا  بــدف  النهــ  المرــده  للا المةــاخ م  خل   جالا الحمــايــ  لسمنتماــات المحسيــ  م  القيمـــــــــــــ

لمحسي  الت  ال  حو  م  الحتجم  ألس  جألم ُيهكا. فقد  طا  ذه  التطج ات  حديات لسخدمات لسمنتماات ا
 بديدة ييما يتو  بتيقي  التود  النادا  األم  ا  الوجما .

 
 

  



 S/2021/849 

 

6/101 21-12712 

 

 ا محبر ةت 

 الورح     

. مردم  -نفال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

. الجالي  -نلف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

. المةهني  - باء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  8 

.  السل  فاألم  فاالستراا  ا  الوجما  األألما  الت   هدج  - ثانيا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

. ياك  الشباك المناذدي  )ياك  الشباك( -نلف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

. الرول  التابع لتةظيم الدفل  اإلسلمي  ا  الااا  فالشا  ا  الوجما   - باء     . . . . . . . . . . . . . . .  14 

. الالقات بل  يتجم  الوجما  اال حاجي  فالجاليات األألماء ا  اال حاج -بيم     . . . . . . . . . . . . . .  15 

. انادا  األم  الةابم أل   ندج الاةف الاشائا   -جا      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

. قطاس األم   - ذاء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  16 

. األم  البحا   -فاف     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  20 

. التمجي  فاإلجا ة المالي  الاام  لحاك  الشباك - ثاللا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  21 

. لمح  ألام   -نلف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  21 

.  جللد ياك  الشباك لإليااجات  - باء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  22 

. الشباك لسولاا  الةرهال  استلل  ياك   -بيم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

. يتجم  الوجما  اال حاجي  فالتدابلا الدفلي  لمتااح   مجي  ياك  الشباك  -جا      . . . . . . . . . . . . .  27 

. اإلجا ة المالي  الاام   - ذاء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  28 

. يظا  ج يد األسسح   - اباا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  28 

. المادات الاستاي  المجبججة بحجقة ياك  الشباك  -نلف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

. امتلا  يتجم  الوجما  اال حاجي  لللتزامات الةابا  م  الااع النزئ  لحظا األسسح   - باء     . . . . . . .  29 

. امتلا  الدف  األألماء فالمةظمات الدفلي  لحظا األسسح   -بيم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 

. التداق غلا المشافس لألسسح  مل  الوجما   -جا      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 

. الوةعيظا متجنات األبهزة المترناة اللدفي   -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  34 

. انتهادات الرانج  الدفل  اإلنسان  الت   ةطج  ألس  استهداف المدنلل   -ساجسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 

. ياك  الشباك  -نلف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  37 

. النهات الراألس  الدفلي   - باء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  39 



S/2021/849  

 

21-12712 7/101 

 

. الاةف النةس  فالنةسان  -بيم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  40 

. ألاقس  المساألدات اإلنساني   - ساباا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  41 

. الطبيعي المجا ج  - ثامةا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 

.  ةرله الحظا المرافض ألس  الرحم -نلف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  42 

.  زايد خطا استلل  ياك  الشباك ألثا  للا المةاخ  - باء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 

 44  الترا يا الجا جة بشن  صاج ات الهذ  م  الوجما  ف سسيطها المجء ألس  غياك المجابط التةظيمي   -بيم    

. الةزاس البحا   -جا      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  45 

.التجصيات -  اساا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 

. ياك  الشباك  -نلف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  45 

.  مجي  ياك  الشباك  - باء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  46 

. يظا األسسح   -بيم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  46 

. انتهادات يرج  اإلنسا  فالرانج  الدفل  اإلنسان  -جا      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 

. الحظا المرافض ألس  الرحم  - ذاء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  47 

. نثا  للها المةاخ -فاف     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  47 

. الماارات*   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  

 
  

 

 ُ امهم بالسل  الت  ُقدهمج بها ارط. * 



 S/2021/849 

 

8/101 21-12712 

 

 مقدمم  - ت/ال   
 ا راليم -ت ف   

ــجما  أل  الرتاة م    - 1 ــتةتابات اايق الخبااء الماة  بالوـــــــ  كانج  األف /  16يااض ذها الترايا اســـــــ
ألس  لمح  ألام  أل  نظا   1. فيمت  االيلس ا  المااق 2021نيسج /ســــــــــــــبتمبا    6مل   2020جيســــــــــــــمبا 

النزاءات المتاسر  بالوــــــــجما  فأل  الجالي  المةجي  برايق الخبااء ف الل  نألمــــــــاء الرايق فالبسدا  الت  قا ذا  
 خل  الرتاة المشمجل  بهها الترايا.

 
 ا منهجيم -بةء   

يسـا  الرايق باذدا مل  كرال  االمتلا  لسماايلا الت  نفصـ  بها الرايق الاام  غلا الاسـم  التابع   - 2
  2006ألم  فالماة  بالمســائ  الاام  المتاسر  بالنزاءات ا   رايا  المرد  ا  كانج  األف /جيســمبا لمنس  ا
ــةيرها فالتاام  ماها S/2006/997)انظا  ــي  الماسجمات ف وــــــــــ ــاســــــــــ ــن  يســــــــــ ــاة األمل  الاا  بشــــــــــ (و فنشــــــــــ

(ST/SGB/2007/6: ف شم  ماايلا اإلثبات فألمسيات التحرهق ما يس .) 

 بمع الماسجمات أل  األيداث فالمجاميع م  مواج  متادجةو كسما نمت  ذلف؛ )ن( 

 بمع الماسجمات م  مواج  لديها مااا  مبا اة باأليداثو كسما نمت  ذلف؛ )ك( 

ا  الماسجمــات فمرــا نــ  الماسجمــات المجبججة بــالماسجمــات   حــديــد نفبــ  اال ســـــــــــــــا  ا  ننمــ  )ج( 
 النديدة فاال ناذات المستندة؛

ــتةدي  لدألم  )ج(  الحوــــج  ألس  نجل  ماجي  ف/نف اج جغاايي  ف/نف ســــمعي  ف/نف مائي  ف/نف مســ
 الماسجمات الت   م بماها؛ 

  حسل  الوج  السا سي و يللما كا  ذلف مةطبراخ. )ه( 

م   رايا الرايق الاام  غلا الاســــــــــــم و بإ اي   28ذلفو قا  الرايقو فارا لسرراة  فساإلمــــــــــــاا  مل  - 3
 الراص  لنميع األيااف الستاااض الماسجمات فالتاسلق فالاجه ألسلهاو يللما فمت  جألج الماف ة لهلف.

نب   فقد التز  الرايق بالحراي ألس  أللقت  مع يتجم  الوـــــجما  اال حاجي  ف ازيز ذه  الالق  م   - 4
 درال  التااف  فالشرايي  ا  الجااء بجاليت  ا  منا  التحرلقو ا  ميا  الماايلا المةهني  المةطبر .

  
 األعمةأ ا بي تهدد ا سالم /األمن /االسبقنار في ا صرمةأ  - ثةنية  
   حنكم ا شبةب ا مجةهدين )حنكم ا شبةب( -ت ف   

  محم عةمم   

ديد لسسل  فاألم  فاالستراا  ا  الوجما و يلا  ستل  الرااغ  ال  زا  ياك  الشباك  شت  ندبا  ه - 5
ــلها. فنبا   حسل   ــسطتها الراسي  ألس  كام  ن امـ ــط سـ ــجما  اال حاجي  أل  بسـ ــن أل  ألنز يتجم  الوـ الةا ـ
لسامسيات الت  قامج بها الحاك  خل  الرتاة المشــــــــــــمجل  بالترايا  بلك  مة  ن  ياك  الشــــــــــــباك يااظج ألس  

https://undocs.org/ar/S/2006/997
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/6
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الرد ة ألس  الت يأ فالتةر و فالرد ة ألس   ةسلق األنشط  ا  مختسف ننحاء الوجما و فالرد ة   مستج  ألا  م 
 ألس  مما س  نرجذذا بالرجة النباي  خا ج األ ام  الخاما  لسيطا ها المبا اة. 

فم  خل  اســـــــتماا ذا ا  اســـــــتخدا  نســـــــالل  التطاف الاةيأو  جظف ياك  الشـــــــباك ألدة نســـــــالل   - 6
لسســــــيطاة ألس  الســــــتا  فالتنثلا ألس  الةتائم الســــــياســــــي  فإجام  نبجاء يســــــججذا الخجف ا  مختسف ننحاء فســـــط  

ــ  الهنمات ا  ــا ؛ ف ــ ــيطاة اإلجا ي  ألس  مةايق فاســ ــائ  الســ ــجما . فم  بل  ذه  الجســ لرائم  ألس   فبةجك الوــ
ال ا فالرا ألس  البسدات فالمجاقع الاســــــــتاي  الت  يجبد الها يمــــــــج  ثابج لرجات األم ؛ فاســــــــتلل  المةااســــــــ   
د لتجسـيع  قا  نرجذذا؛ فألمسيات قطع يا  اإلمداج الائيسـي  فيوـا  الرا    الاشـائاي و فاسـتخدا  نسـالل  اا   سـُ

جف أل  يايق االغتياالت فاســتخدا  األبهزة المترناة لمةع فصــج  المجا ج. كما فاصــسج ياك  الشــباك با الخ 
 اللدفي  الوةع فالهنمات برهائف الهاف  ا  المد  فالبسدات الائيسي  مل  مرديشج فسلدفا  فغال الج فبجذا. 

 
 تحديث بشأن عضر م حنكم ا شبةب /هيكلبهة   

ــباك  - 7 ف حديد التللاات المحتمس  ا  يجاصـــــــــــــ  الرايق  حديا الماسجمات المتاسر  بهيتس  ياك  الشـــــــــــ
البياجةو بغي   املق اهم  لهه  المةظم . فال يزا  نيمد جيا و الماافف نيمـــــــــــا باســـــــــــم الشـــــــــــي  نيمد ألما 

(و يشـــــل  مةوـــــ  نملا ياك  الشـــــباك. فقد نشـــــات فســـــائ  اإلألل  المةتســـــب  لحاك   SOi.014ألبلدة ) نبج
ــج ي  األخلاة خل  ايتراالت أللد ا ــالت  الوـ ــباك  سـ و يلا  ـــا  ا   2021 مجق/يجلي    21ألمـــح  ا   الشـ

 .( 1) خطبت   ؤي  النماأل  م  نب  الوجما 

فم  بل  األاااج اللمــانيــ  ألشــــــــــــــا المــد بل  ا  قــائمــ  لنةــ  منس  األم  الاــامســ  بمجبــ  الراا    - 8
ــجما  فارا لسرراة (1992) 751 ــن  الوــــ ــتب  ا   (2008) 1844م  قاا  المنس   14  بشــــ و ذةاك ثماني  ُيشــــ

ــباك ــباك  1-2. فيرد  المااق  ( 2) ننهم ما قالجا نشــــــــــطل  ا  قياجة ياك  الشــــــــ ــن  قياجة ياك  الشــــــــ  حديلا بشــــــــ
 ق. ف بتتهاو فساإلماا  مل  األألماء الندج الهي  يدجذم الراي 

(و فماسم Soi.018و نمــــــااج السنة  مل  قائمتها نبجكا  ألس  ألد  )2021 ــــــبا /اباايا    26فا   - 9
. فاليظ الرايق نيمـــــــــــــــا ن  الجاليــات المتحــدة األمايتيــ   ( 3) (SOi.020)(و فمهــاج كــا ا يــ   SOi.019نيم  )

يســــتجاج  ماايلا  حديد  نمــــااج ثلث  ناااج مل  قائمتها الخاصــــ  بالاألايا الخامــــال  إلج اج خا  ممه  قد
و فذم: )ن( محمد ألبد هللا أللما  )الماافف نيما (2008)  1844النهات الخاما  لسنزاءات بمجب  الراا   

س  باســم المهةدر مســماألل (؛ )ك( المتحدث باســم ياك  الشــباك ألس  محمد  اب  )الماافف نيمــا باســم أل
ــباك فالمجاي  ال لة  ألبد الراج  محمد ألبد الراج  )الماافف نيمــــــا   جيا (؛ )ج( مخطط ألمسيات ياك  الشــــ

 .  ( 4) باسم ألتام (

 __________ 

 .https://shahadanews.com/?p=14077انظا ن  خطاب  ألس  الاةجا  الشبت   (1) 

 .https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/751/materials/summariesانظا  (2) 

 .https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/751/materialsانظا  (3) 

 .https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actionsانظا  (4) 

https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
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ــجمال  بنن  قا   - 10 ــمجل  بالتراياو نيا  الرايق ألسما باجألاءات النيش الجية  الوـــــ فخل  الرتاة المشـــــ
. كما نيا  الرايق ألسما بالدألاي  الت  نشـا ها ياك  ( 5) الشـباكباألترا  نف  حللد ألدج م  كبا  ألةاصـا ياك   

الشــباك ألبا الجســائط الســمعي  فالمائي و فالت  ســسطج المــجء ألس  قاا  الحاك  مألدا  با  نألمــائها بتهم  
 . ( 6) (2-2التنس  )انظا المااق 

 
 ا منةطق ا خةضعم  لسيطنة ا مبةشنة  حنكم ا شبةب   

اة فاليت   را يا أل  ننشــط  ياك  الشــباك فيدج المةايق الخامــا  لســيطا ها  صــد الرايق خل  ات  - 11
ــادجو ا  ( 7) المبا ــــــاة ــرس ؛ فبس و فسؤال  فســــ ؛ فذ   شــــــم  ماظم البسدات ا  مرايا  بمام و ا  بجسا الســــ

بجسا الجســــط ؛ فنبزاء م  با يلا  ا  بلدف؛ فسسدات  رع ا  بةجك مرايا  جيةســــج  فمرايا  بج  بتا ا   
  بــا ؛ فألــهل  فآج  يبــا  ا   ــــــــــــــبلس  الجســــــــــــــط . فالــدذلا فأللــ  بج  فيا  يلا و ا  غــالمججفغ.  مةطرــ 
اح  الرايق األجل  السـمعي  فالمائي  الت  ُ ظها ياك  الشـباك فذ   ديا ايتراالت ألام  لنمهج  كبلا  دما

ال  نف الرجات الدفلي  . فلم يليظ الرايق قيا  النيش الجية  الوــــــــــــــجم( 8) ا  ألدج م  المجاقع المهكج ة نألل 
بن  ألمسيات باي  جاخ  المةايق الت   سـيطا ألسلها ياك  الشـباك مبا ـاةو باسـتلةاء ألدج م  اللا ات النجي   

  مل  نفاخا كــانج  اللــان /   2020كــانج  األف /جيســــــــــــــمبا    16الت   ــــــــــــــةتهــا الجاليــات المتحــدة ا  الرتاة م   
 ق الت   سيطا ألسلها النماأل .خايط  لسمةاي 3-2. فيااض المااق ( 9) 2021 يةايا

 
 األسة يب ا بي تببعهة حنكم ا شبةب في ا منةطق ا بي ترجد فيهة مقة/مم من ا ميليشيةت   

ا  المةايق الت  نخررج ياك  الشباك ا  بسط سيطا ها المبا اة ألسلها نف يلا قا ت نال  حاف   - 12
ــيات ذلفو فذج ما يتج  ا  اللال  بســــــب  نشــــــا الرجات الوــــــجمالي  ن ف الدفلي  ف/نف بســــــب  مرافم  الملسيشــــ

الاشـــــــــــــائاي و لننت الحاك  مل  ألمسيات االألتااض ألس  يج  يا  اإلمداج الائيســـــــــــــي  نف مااقب  الســـــــــــــتا  
 المحسلل  فالزألماء الترسلديل  ا  محافل  إلببا ذم ألس  جألم قتالها مد قجات األم . 

سج ياك  الشــــــباك ااض يوــــــا  لمةع ياك  فا  ُيُد  بمةطر  بادج و فلج  بمةطر  بلدفو فاصــــــ  - 13
ــايةات نف ج ابات   ــائعو فقامج ألدة ماهات خل  الرتاة المشــــــمجل  بالترايا بةوــــــ  كمائ  الألتااض  ــــ البمــــ

 .  ( 10) نا ي  محمهس  بمائع قاجم  م  الحدفج مع مثلجسيا

 __________ 

ذكا التسرزيج  الجية  الوــجمال  نســماء ن ــخا  يزألم ننهم م  كبا  ألةاصــا النيش الجية  الوــجمال  الهي  انشــرجا نف با  األترالهم  (5) 
 اال حاجي  يطس  الها مزيدا م  الماسجمات. و باا الرايق باسال  مل  يتجم  الوجما   2021نيسج /سبتمبا   3نف قتسهم. فا  

 .2021 خواو بلةهم امانة فايدةو ا  ألا   29و ف 2020 خوا ا  ألا   28قاا  محادم ياك  الشباك مألدا   (6) 

  حسل  لترا يا مأللمي  م  ياك  الشباك  دألمها  را يا نمةي  ساي . (7) 

بحمج    2021 مجق/يجلي    20ف نما  النمهج . فنقيمج صلة أللد األمح  ا  ُنرههت ألمسيات اإلألدا  ا  بس  فسادج فكجنلج با   (8) 
بمهج  كبلا فسحمــج  ياك  الشــباك ا  بؤال  فألل  بج  فبس ؛ فيمت  مشــاذدة  ســنللت موــج ة ألس  الوــرحات الشــبتي  للجم   

 ./https://calamada.com/category/sawirroألس  الاةجا  الشبت   2021 مجق/يجلي   21ف  20

 .2021فكانج  اللان /يةايا  2020نشاات صحقي  لبياجة الجاليات المتحدة ا  ناايبيا صد ت ا  كانج  األف /جيسمبا  (9) 

ســن  الرايق ثمان  ياالت ل مائ  ُنوــبج لشــايةات فج ابات نا ي  كانج متنه  مل  ُيُد  فن سع ياالت لشــايةات كانج ا  يايرها   (10) 
م  الحدفج مع مثلجسيا. فا  ماظم الحاالتو قت  المســـــاااف  فنرسج البمـــــائع مل  مااق  ياك  الشـــــباك  مل  لج و فكانج كسها قاجم  
آك/نغســــط    31مل     2020كانج  األف /جيســــمبا    16الت   لط  الرتاة م    “ قاألدة بيانات الحجاجث” المناف ة. ف اج التراصــــل  ا  

 و فالمججأل  لد  األمان  الاام .2021
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ــبلس  - 14 ــا ا الألتااض الشــــــايةات التنا ي  ا  محيط بجذا بشــــ ــباك نيمــــــا يوــــ  فاامــــــج ياك  الشــــ
ــط و ا  الرتاة م    ــبا /اباايا  28مل    18الجسـ ــا   2021 ـ ــا  باد ا راقها مع نفسـ . ثم  ااج الحاك  الحوـ

 .( 11) م   با  األألما  15كلسجمتاا  ما   ا  مهدا و ألر  اختطاف  25األألما  ا  الدفو ألس  باد 

فألةدما فابهج ياك  الشـباك مرافم  م  الملسيشـيات الاشـائاي و مل  ألشـلاة ليسـا  الرا ي  ا  با   - 15
ــرس و يلا كانج الحماي  الت   جااذا قجات األم  محدفجةو  ــبلس  الســــ ــلاة غالنل  الرا ي  ا   ــــ فسادج  فألشــــ

 (.1-5لمااق قامج النماأل  باختطاف الشلجخ فنخسج ألدة قا  فنببات ستانها ألس  الةزف  )انظا ا

ــبلس  الجســـــــط  فاألبزاء   - 16 ــاقي  م   ـــــ ــط نرجذذا ا  األبزاء الشـــــ ــباك م  بســـــ فقد  متةج ياك  الشـــــ
ــبا /اباايا  ــا ا  م ء الرااغ الةا م أل   ســـــــــايل  2021النةجسي  م  غالمججفغ. فا   ـــــــ و بدنت الحاك  نيمـــــــ

انج ذةاك ألةاصــا م  نذ  الســة   . فخل  الرتاة المشــمجل  بالتراياو ك( 12) نألمــاء ياك  نذ  الســة  فالنماأل 
فالنماأل  ا   ــبلس  الجســط و ممه  كانج يتجم  الوــجما  اال حاجي   خطط لدمنهم ا  قجات األم و با   
اسـتخدامهم ا  الرتا  مـد ياك  الشـباك ا  ألدج محدفج م  المةاسـبات. فاسـتمات ياك  الشـباك ا  مااقب  

 لجخها. الرا  المحسجس  ألس  ياك  نذ  السة  فالنماأل  ف 
 

 األسة يب ا بي تببعهة حنكم ا شبةب في ا منةطق ا بي تسيطن عليهة ا قرات ا حكرميم ت/ ا د/ يم   

 الهنمات بالةلاا  المبا اة فغلا المبا اة   
ذنجما ألس  قجات النيش الجية  الوـــــجمال  فقجات الجاليات األألمـــــاء ا   1 047ســـــنه  الرايق  - 17

ــبلس  فغالمججفغ اال حاج فالرجات الدفلي و بشـــت  .  (13)  ئيســـ  ا  بجساالند ففالي  بةجك غاك الوـــجما  فذا ـ
هة برـهائف الهـاف  ألس  قجاألـد قجات   فكـا  بميع الهنمـات المبسغ ألةهـا ذنمـات قـائمـ  ألس  ال ا فالراو نف مةرـه
األم و نف ا   ـــــــــت  كمائ  فذنمات باألبهزة المترنا اللدفي  الوـــــــــةع ألس  قجاا  ألســـــــــتاي . فخل  الرتاة 

يدفي  الوــــــــةع محمجل  ألس  المشــــــــمجل  بالتراياو نشــــــــات ياك  الشــــــــباك ا  ثلث مةاســــــــبات نبهزة مترناة 
و فا  جيةجنا   2021نيســـــــــــــا /نباي    3ماكباتو مما ســـــــــــــمل لها بإ ساك قجات األم  مؤقتا ا  نفييلس  ا  

و ألس  التجال . فقد نج  ألد  فبجج بةي   حتي  مةاســـــــــــــب  لحماي   2021يزياا /يجني    27ف   9ففيســـــــــــــل  ا  
النيش الجية  الوــــــــــجمال  الترسلدي  مل  ان شــــــــــاف    الرجات ا  الرجاألد األمامي  لسامسيات فمادات نر  لرجات

الرجات نما  ذنمات ياك  الشــــــــــــباك. فقد نج   ةرله  دابلا بدائي  ألس  صــــــــــــالد الدااس ا  الامق ا  با  
هزة بالماكبات المد هأل  نف برد ات التخسه    الرجاألد األمامي  لسامسيات ف حايف قجات مـعير  التنهلز )غلا منه

مل  قياجة ا  ألدج الرتس  ا  نألراك الهنمات الت   شـــةها ياك  الشـــباك فال مائ  الت   م  الهخائا المترناة(
. 4-2 ةوــبها. ف اج  راصــل  الهنمات الت   ــةتها ياك  الشــباك خل  الرتاة المشــمجل  بالترايا ا  المااق  

  .با  مجاي  الماف ا  قجاألد النيش الجية  الوجمال 5-2فساإلماا  مل  ذلفو ُيباق المااق 
 

 __________ 

 د   مرابلت مع مواج  محسي . رايا نمة  ند (11) 

و باد ا ـتبادات بدنت بسـب  خلاات  2020قا  النيش الجية  الوـجمال  بةزس سـل  ألةاصـا نذ  السـة  فالنماأل  ا   ـبا /اباايا   (12) 
ــا   ــظـ )انـ ــججفغ  ــمـ ــالـ غـــــ ــ   ــيـ ــاك  ئـ ــخـــــ ــتـ انـ ــج   -https://www.voanews.com/africa/somalias-sufi-muslim-leadersيـ

surrender-government  و نبسغ اثةا  م  الزألماء الديةلل  لحاك  نذ  السة  فالنماأل  ا  موا ف اكيا 2021(. فا   مجق/يجلي
 الرايق بننهما مستادا  لستجص  مل  ا را  مع يتجم  الوجما  اال حاجي  يتيل لملسيشيات النماأل  الرد ة ألس  محا س  ياك  الشباك. 

و  2021آك/نغســــــــط     31مل     2020كانج  األف /جيســــــــمبا    16الت   لط  الرتاة م    “ الحجاجثقاألدة بيانات ”  اج التراصــــــــل  ا   (13) 
 فالمججأل  لد  األمان  الاام .
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 محافالت ياك  الشباك  جسيع نطا  سيطا ها ألس  األ ام  ا  غالمججفغ    
خل  الرتاة المشــمجل  بالتراياو اليظ الرايق  جســع ياك  الشــباك ا  األ امــ  الجاقا  ا  مرايا    - 18

 ذجسلج بجالي  غالمججفغ فسالراك مةها. ام  خل  اســـتلل  الجمـــع الســـياســـ  الهش ألس  المســـتجيل  الجية 
فاإلقسيم و مل  بان  اســـتلل  الديةاميات الاشـــائاي  ا  ذه  المةطر و اســـتجلج الحاك  ألس  بدفي و فيافلج  

 باد ذلف السيطاة ألس  فيسل .

ــلاة   -   19 ــتهداج ألشــ ــباك اســ ــج الرايق بن  ياك  الشــ ــل  فغال الج فمرديشــ ــاج  م  بدفي  ففيســ فنبسلج موــ
. ف ـــــــهد ذها التا ي   ( 14) 2021نيســـــــا /نباي     14سحاك  ا   قبي  الرا ي  ألدلا م  ألا  يت  ســـــــسهمج بدفي  ل 

. ففارا لهه  الافاياتو  ( 15) نيمـــا انســـحاك الراق  الحاجي  فالاشـــاي  التابا  لسنيش الجية  الوـــجمال  م  بدفي  
اإ  الاةوا المحس  التابع لحاك  الشباكو ببياجة ألبد الشتج  جيق )ألشلاة ذبا غد /ساد(و فال  ياك  الشباك  

 .( 16) طر  مدجو كا  ”مومما ألس  االستللء ألس  المةطر و  سما ا  محافل  لرتل مةره لسحاك  مل  البحا“ ا  مة 

و  ـــــةج الرجات التابا  ل   م  النيش الجية  الوـــــجمال  ففالي  غالمججفغ 2021فا   مجق/يجلي    - 20
و  ــةهج قياجة الجاليات 2021 مجق/يجلي    20ألمسيات مــد مااق  ياك  الشــباك ا  قياج فسدفي  فأُلماج. فا   

.  ( 17) جألما لتسف الرجات الوــــــــجمالي   2021كانج  اللان /يةايا   19المتحدة ا  ناايبيا نف  غا ة بجي  لها مةه 
ففاصـسج ياك  الشـباك  ـ  الهنمات الرائم  ألس  ال ا فالراو باسـتخدا  نبهزة مترناة يدفي  الوـةع محمجل   

جمال  الت  ننش ج ا  البسدات المحاه ةو باإلماا  مل  استخدا   ألس  ماكباتو مد قجاألد النيش الجية  الو
 . ( 18) األبهزة المترناة اللدفي  الوةع لتاطل  فمةع فصج  التازيزات

 
 ألمسيات االألتااض ألس  يج  يا  اإلمداج الائيسي    

ال  زا  ياك  الشـــــباك  شـــــت  التهديد الائيســـــ  لحاي  التةر  ألس  يج  يا  اإلمداج الائيســـــي  ا   - 21
فســــــط فبةجك الوــــــجما  بســــــب  اســــــتماا  النماأل  ا  اســــــتخدا  األبهزة المترناة اللدفي  الوــــــةع فنوــــــ   

ا اســــــتهداج  كملة  44ياجثا اســــــتخدمج الها األبهزة المترناة اللدفي  الوــــــةع ف   99ال مائ . فســــــنه  الرايق 
قجات النيش الجية  الوـــــــجمال  فالرجات الدفلي  ألس  يج  يا  اإلمداج الائيســـــــي و فخوـــــــجصـــــــا ا  بجا   
مرــاياــ  ماكــا بل  بةــال  فسجلج ماياو فيج  غجلجل  بل  بساــد فسســدفي . فقــد ُنوـــــــــــــــ  با  ذــه  األبهزة  

ــطها جف يا ــي  الت   مشــــ ــةع ألس  يج  يا  اإلمداج الائيســــ ت قجات األم  بهدف  حجي  المترناة اللدفي  الوــــ
مســــــــــا  الشــــــــــايةات مل  الطا  الخامــــــــــا  لســــــــــيطاة ياك  الشــــــــــباك م  نب   حوــــــــــل  المــــــــــاائ . فا   

 ادبا بنهاق مترنا يدف  الوةع ا  محيط غجلجل و   20و نصلبج يااس  صللاة  ر   2021نيسا /نباي    14
اســـتهدف بامـــها التنا  الهي  كلسجمتاات  ـــما  بساد. فاليظ الرايق نيمـــا نوـــ  ألدة كمائ    10ألس  باد  

 دانجا يحافلج   ج يد السسع مل  المحسيات الجاقا   حج الحوا و مل  ُيُد  بمةطر  بادج .
 __________ 

و فمرابلت مع مملس  ألشـــلا   ذبا غد  فقبي و نيا /مايج 2021مل  نيســـا /نباي    2020 را يا نمةي و م  كانج  األف /جيســـمبا   (14) 
 .2021فيزياا /يجني   

 .2021و فمرابلت مع مواج  محسي و نيسا /نباي  فنيا /مايج 2021نمةي و نيسا /نباي     را يا (15) 

 .2021مرابلت مع مملس  ألشلا   ذبا غد  فقبي و نيا /مايج فيزياا /يجني   (16) 

ا    (17)  ــاالتل   ممــــــــــــــــ بجيتل   غـــــا  ل   ناايبيـــــا  المتحـــــدة ا   الجاليـــــات  قيـــــاجة    2021آك/نغســــــــــــــط     1 مجق/يجليـــــ  ف    23 ــــــــــــــةـــــج 
 (.https://www.africom.mil/media-gallery/press-releases انظا)

 .2021آك/نغسط   24ذنج  ُ  ه ألس  أَلما ة ا   (18) 
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 ذنمات ياك  الشباك ألس  الماادز الستاني    
ا  الماادز الســــــتاني  مل  بةاج  فكيســــــمايج فسلدفا و ذابمج ياك  الشــــــباك بشــــــت   ئيســــــ  نذدااا  - 22
داث آثا  نرســي  فإثا ة مــن  مأللمي  مؤبن  لسمشــاألاو فذج نما مــاف   لسنماأل   محوــة  بروــد مي غلا

 4-2م  المااق    2الســــــــــــــتاااض قــد ا هــا ف خجيأ األاااج فإببــا ذم ألس  االمتلــا  لمطــالبهــا. فيبل  النــدف   
 الهنمات ألس  األ يا  المدني  ا  الماادز الستاني .

مرايا  ا  مةطر  بةاج  خل  الرتاة   17الشــــباك ا  ياجثا ُنســــبج مل  ياك    270فســــنه  الرايق  - 23
المشـمجل  بالتراياو ف ـمسج اغتياالت فذنمات قائم  ألس  ال ا فالرا مـد مجاقع يتجمي و فذنمات باسـتخدا  

. فكـا  ندلا الهنمـات ااـالـي  ذنجمـا  ( 19) الرـةاـب  الـلدفـي  فاألبهزة المترناة الـلدفـي  الوــــــــــــــةع فقـهائف الهـاف  
مارهدا  ُنرهها ا  مرديشــج فسجصــاصــج. فقد نثبتج ياك  الشــباك قد  ها ألس  التخطيط فالتســسه  خسف الخطج   
ــل    ــتخبا ات فاألم  م  ميبا  ن  م   سف الهنمات ال با . ف اج  راصــــــ األمةي و يلا لم  تمت  قجات االســــــ

 .4-2م  المااق  3ذه  الهنمات ا  الندف  
 

 الهنج  ألس  اةد  ناايف   
ــباك ذنجما ماردا ألس  اةد  ناايف الجاقع 2021كانج  اللان /يةايا    31ا   - 24 ــةهج ياك  الشـــــــــــ و  ـــــــــــ

 ـــما  مطا  آج  ألد  الدفل  ا  مرديشـــج. فكا  الهنج  ألس  اةد  ناايف نف  ذنج  مارد ُيةرهه ا  مرديشـــج  
ةد  ميسلج. فقد نظها الحاجث اســـتماا  قد ة ياك   ألس  ا  2020آك/نغســـط    16مةه الهنج  اله  فقع ا  

 الشباك ألس     ذنمات جاخ  مرديشج باستخدا  نبهزة مترناة يدفي  الوةع محمجل  ألس  ماكبات.
 

 الهنج  ألس  سن  بجصاصج   
و  ــ  مرا سج ياك  الشــباك ذنجما ماردا ألس  ســن  بجصــاصــج الماكز  2021آذا /ما ر   4ا   - 25

ســـنةاء. فقد كشـــف اإلألداج لسهنج  اله   ـــةت  ياك  الشـــباك فمد   ارلد  أل  مـــاف    ا  بجنتلند لتحايا
مزـيدا م  الترـاصـــــــــــــــل  أل  ذـها الهنج  فالـتدابلا   6-2قجات األم  م  يـلا التنهلز فالـتنذـ . فيرـد  المااق 

 الت  ا خه ها سسطات بجنتلند لماالن  نفب  الروج  األمةي .
 

 قليمي ا عمليةت عبن ا حد/د /ا نفرذ ال   

 دلةيا   
ال  زا  ياك  الشــــباك  شــــت   هديدا كبلاا ألس  كلةيا بســــب  الهنمات الرائم  ألس  ال ا فالرا الت   - 26

 شـةها مـد مةشـأت نبهزة األم  ال لةي و باإلمـاا  مل  المدنلل و ألس  يج  الحدفج مع الوـجما . فمةه بداي  
ــج ذنمات ألس  ــباك ســــ ــةج ياك  الشــــ ــتهدف ماظمها  فالي  الرايق الحالي و  ــــ األق  ألس  يج  الحدفجو اســــ

جي  نيمــــــــا. فألس  فب  التحديدو ( 20) ناااجا م  نبهزة األم  ال لةي  . فمع ذلفو ال يزا  الســــــــتا  المدنلج  مهده

 __________ 

  حسل  لترا يا مأللمي   دألمها  را يا نمةي  ساي  لألمم المتحدة. (19) 

 .2021 را يا ساي  لألمم المتحدةو م  كانج  اللان /يةايا مل  آك/نغسط   (20) 
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ألسم الرايق ن  ذةاك مااجات بن  ياك  الشــــــباك  نخه  ؤفر الما ــــــي  كشــــــت  م  ن ــــــتا  بمع الزكاةو فننها 
 .( 21) ق الما  م  المؤسسات التنا ي  المحسي  ا  بسدة مةدياا فيجلهابدنت  ختبا قد  ها ألس  ابتزا

 
 بلبج     

و نصـد ت ياك  الشـباك  سـال  مل   ـا  بلبج    وـف الها البسد بنن  2021آذا /ما ر   27ا   - 27
”ماكز لمؤاماات الادف“و ف دألج مجاية  البسد مل  اإلياي  بالحتجم  ف نلز  ـــــــــ  الهنمات ألس  الموـــــــــالل  

. ف مــــمهةج الاســــال  الوــــج ي  مســــاءات م  نملا ياك  الشــــباك جيا  لائي  بلبج    ( 22) ايتي  فالرانســــي األم
مسماألل  ألما غلس و يلا ا هم  بالتسبُّ  ا  األماا  االقتواجي  الت    بدذا البسد فانترد  لسماي  لسنلجش  

ــاء قجاألـد جاخـ  بلبج  . فأللفة ألس  ذـلفو   ــاو ـبإنشــــــــــــ يـا جيا  األبةبـي و ف حـدـيدا الجالـيات المتحـدة فاانســــــــــــ
النلبج لل  المتاايرل  ما  ألس   ةرله ذنمات بنسـسجك المهابم المةراج. فقد باءت  سـال  ياك  الشـباك ذه  

 .( 23) قب  نسبجألل  م  مألاجة انتخاك الائي  غلس 
 

 ا فصيل ا بةبع  بنظيم ا د/ م السالميم في ا عناق /ا شةم في ا صرمةأ -بةء   
م الدفل  اإلسـلمي  ا  الااا  فالشـا  )جاألش( ا  الوـجما  ألاقما ألس  ال يزا  الروـل  التابع لتةظي  - 28

البيا  بامسيات ا   ـــما  الوـــجما . غلا ن  ماظم الامسيات الت  ُنرههت خل  الرتاة المشـــمجل  بالترايا كا  
لهـا نثا محـدفج ففقاـج ا  بزء محوــــــــــــــج  بمةطرـ  ـبا   ا  بجنتلـند. فألس  الاغم م  الهنج  الـةابل اـله  

و باإلمــــاا   2021ت  جاألش ألس  بسدة بسيطب  بمرايا  قةدال ا  مةطر  با   ا  مةتوــــف آك/نغســــط    ــــة 
مل  با  الهنمـات الت  نـرهت مــــــــــــــد قجات األم  ا  يزياا /يجنـي  ف مجق/يجلـي  ـبالراك م  بـبا  غجلي و 

س   ـــــــــ  ألمسيات نااجت الترا يا ن  ألمسيات قجات نم  بجنتلند الت  اســـــــــتهداج النماأل  قد نألاقج قد  ها أل
نرــــهت قجات األم  ا  بجنتلنــــد  2021. فا  الرتاة م  نيــــا /مــــايج مل   مجق/يجليــــ   ( 24) ذات  ــــنثلا ندبا و 

ير  أل  ن سع ألمسيات لمتااح   ةظيم جاألشو ماظمها ا  مةطر  با  و فُقألم ن  الامسيات نســـرات أل   ال ما
بــــا  20مرتــــ    نيــــد مجاقاــــ  ا  ألملاةو  التةظيم ف ــــدملا  باــــد يجال   مرــــا ل م   لراك م   يما ـــــــــــــــــ و ألس  

قد قده  ن  النماأل   سما  تنلف   2019فكا   رايا الرايق لاا   .( 25) دلسجمتاا بةجك  ــــــا  بجصــــــاصــــــج 140
مســــسحاو فل  و اســــتةاجا مل  المزاألم األخلاة بخوــــج  الخســــائاو ياترد الرايق ن  الادج قد   340م  يجال  

 .( 26) انخر  بشت  ندبا
 

 __________ 

 .2021لت ذا قي  مع  لجخ م  مرايات  مةدياا ففابلا بل  نيا /مايج ف مجق/يجلي  مراب (21) 

 .https://ok.ru/video/2283995728443متاي  ألس  الاابط:  (22) 

 االنتخابات.ن  ذها التهديد اله   شتس  ياك  الشباك لم يؤثا ألس   2021يزياا /يجني   14نددت السسطات النلبج ي  لسرايق ا   (23) 

 .Garowe Online, ”ISIS seizes key area in Somalia’s Puntland after battle“, 19 August 2021انظا  (24) 

 .2021آك/نغسط   3ف  2 را يا نمةي  ساي  فمرابلت مع سسطات بجنتلندو  (25) 

 (26) S/2019/858  فS/2019/858/Corr.1 و فمواج  متادجة قاج ة ألس  التجاص  مع بةجج النماأل .59مل   56و الرراات 

https://undocs.org/ar/S/2019/858
https://undocs.org/ar/S/2019/858/Corr.1
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 ا عالقةت بين حكرمم ا صرمةأ االتحةديم /ا راليةت األعضةء في االتحةد -جيم   
 حكرمم ا صرمةأ االتحةديم /إدارة جر ةالند   

ظسج الالقات الســــــياســــــي  بل  يتجم  الوــــــجما  اال حاجي  فالجاليات األألمــــــاء ا  اال حاج مترسب   - 29
بي  الموـــــــــــد  الائيســـــــــــ  لستج اات. فألس  فب   خل  الرتاة المشـــــــــــمجل  بهها الترايا. فكانج الامسيات االنتخا

مظهاا آخا م   2021التحديدو  ـــــتسج اال ـــــتبادات المتوـــــس  باالنتخابات ا  بلدف مةه كانج  اللان /يةايا  
مظاذا التج اات بل  الماكز فاأليااف الت  ابتايج الســـــــــياســـــــــ  الوـــــــــجمالي  ألس  مد  ألدج م  الســـــــــةجات 

نر  اآلـثا   2021لأليـداث الت  فقاـج ا  بـلدف ا  ألـا     المـامـــــــــــــــي . فألس  غاا  الاـا  المـامــــــــــــــ و كـا 
المتادجة لإلصــابات فالتشــايد الداخس و فمحافالت ماادم  األســسح  محسهياو ف حجي  المجا ج الاســتاي  بالدا أل  

. فم  المهم الحراي  ( 27) الامسيات مد ياك  الشباكو ف جالا مساي  لسنماألات المسسح  الستلللها لوالحها
ســـــف بل  الحتجم  اال حاجي  فالجاليات األألمـــــاء ا  اال حاج ا  ظ  ايتراي ياك  الشـــــباك بالرد ة ألس  التما

 ألس  استلل  االنرسامات بل  السسطات اال حاجي  فاإلقسيمي . 
 

 المجابه  المسسح  ا  بلدف   
ند ا   وــــاألد الوــــااس م  نب  الســــيطاة ألس  بلدف بل  يتجم  الوــــجما  اال حاجي  ففالي  بجساال - 30

ــانـي    خسهفو ممـا  2021بسـدة يجاء ا  كـانج  الـلان /يـةايا    ســـــــــــــــب  ا  ـ نخلا النـدف  الزمة   ف ألجاقـ  منســــــــــــ
و بل  قجات النيش الجية  2021كـانج  اللـان /يةـايا    25للنتخـابـات. فقـد انـدلاـج ا ــــــــــــــتبـادـات ألةيرـ  ا   

ــؤف  األ ــجمال  المتماكزة ا  بسدة يجاء فقجات بجساالند ببياجة فقيا الشــ ــلد الوــ مةي  لنجساالند آنهاك ألبد الا ــ
ــتا  ــايد الســـــــ ــحايا مدنلل  ف دملا ممتس ات مدني  ف شـــــــ ــرج  مـــــــ ــرا أل  ســـــــ . فنج  ا را  ( 28) بةا و مما نســـــــ

ــباك النه ي     2021آذا /ما ر  بل  الحتجم  اال حاجي  فبةا  مل   خقيأ يدة التج ااتو ل ة  لم ياالم األســ
و مذ نألس   ئي  ( 29) جات الحتجم  اال حاجي  السـيطاة ألس  المةطر لسخلف مع قياجة فالي  بجساالند. ف جاصـ  ق

الجق اء  فسس  نن  ســــــــيتج  مســــــــؤفال أل  األم  ا  بلدف خل  الرتاة االنتخابي و مل  بان  لنة  موــــــــالح   
 .( 30) ممج بميع الجاليات األألماء ا  اال حاج باستلةاء بجساالند

 
  عشةئني انعدام األمن ا نةجم عن تجدد ا عنف ا -داأ   

ا  الرتاة المشــــمجل  بالتراياو اليظ الرايق  زايد مســــتج  الاةف الاشــــائا  المســــسل الما بط ا  بايا   - 31
فثيرا بالمةااســــــ  ألس  المجا ج فالوــــــااس ألس  الســــــسط و فاله   راقم بســــــب  الامسي  االنتخابي  النا ي  ا  ألدة 

ا  . فقاجت ذه  الةزاألات م  ألد  االســــتراا   مةايق صــــجمالي و فال ســــيما غاللاجفغ فذلاا  فمدج فســــةاغ فس 
فانادا  األم  ا  مةايق ذشــــــــ  نصــــــــلو فنتنج ألةها ألجاق  منســــــــاني  مسحجظ و بما ا  ذلف الخســــــــائا ا   
صـرجف المدنلل و ف دملا الممتس ات المدني و فالتشـايدو فألاقس  المسـاألدات اإلنسـاني . فاسـتلسج ياك  الشـباك  

 __________ 

 (27) S/2020/949 76مل   73و الرراات. 

 ,”Hiiraan Online, “Fresh fighting breaks out in Belet-Hawo, Somalia says Kenya behind itانــــــظــــــا   (28) 

25 January 2021. 

م  الرجات المجالي  لحتجم  الوــجما  اال حاجي  ا  بلدفو  تنلف نســاســا    700ا  الجقج الااذ و يرده  الرايق ن  ذةاك ما ال ير  أل    (29) 
 التد ي  ا   اكيا.الهي   سرجا  “ اللج غج ” م  ألةاصا  

 .2021مرابس  مع مواج  ا  كيسمايجو يزياا /يجني   (30) 

https://undocs.org/ar/S/2020/949
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ذدااهاو فال ســـــــيما ا  مدج فذلاا و يلا جألمج موـــــــالل ألشـــــــائاي  محدجة  االنرســـــــامات الاشـــــــائاي  لخدم  ن 
ج ألس  مزيد م  الاةف . فا  با  الحاالتو اســُتهدف ناااج ا  النيش الجية  الوــجمال  نيمــا ( 31) فيمــه

و ألس  ســـــــــبل  الملا و ُقت  ثماني  بةجج م  2021كانج  اللان /يةايا   13بســـــــــب  انتمائهم الاشـــــــــائا . ار   
ــلاة ذبا غديا/آياو ا  مةطر  باالمبا و غالمججفغو ا  كمل   النيش   الجية  الوــــــــــــجمال  يةتمج  مل  ألشــــــــــ

نوــــــب  ناااج ملسيشــــــيا ما يها  انتراما لامسي  ســــــابر  ُقت  نثةاءذا ســــــبا  بةجج م  النيش الجية  الوــــــجمال  
ــيا ذبا غديا/آيا ألس  الطايق الاابط  بل    ــلاة ما يها  ألس  يد ملسيشــ باالمبا  فغا ألل  ا   يةتمج  مل  ألشــ

 .( 32) 2020كانج  األف /جيسمبا  9

يــاجثــ  نزاس    118و ســــــــــــــنــ  الرايق  2021فا  الرتاة م  كــانج  اللــان /يةــايا مل  آك/نغســــــــــــــط    - 32
. فاليظ الرايق فقجس ( 33) بايحا 170قتلل ف  80ألشــــــائا و فسخاصــــــ  ألمسيات قت  فاختطاف انترامي  خسرج  

. فا  مةطر  ســج و فقاج ا ــتبادات ( 34) يمــات أل  ألمسيات قت  ســابر ياجث  اختطاف لراض جاع التاج  22
بل  ملسيشـــيات ألشـــائاي   ةتم  مل  بطة  بامع ســـياج فنفغاج ياذا  م  ألشـــلاة جفلباذةت  م  نب  الســـيطاة  

 ــــــــــخوــــــــــا فإصــــــــــاب   15جالج و بالراك م  بسدة يد و انســــــــــرات أل  مرت    - ألس  خزانات الميا  ا  ذبا 
 فا  فقج كتاب  ذها التراياو كانج المرافمات ال  زا  با ي  لح  ذها الةزاس..  ( 35) بناف  30
 

 قطةع األمن -هةء  
 اسبعناض  طم االنبقةأ ا صرمة يم   

ــبا /اباايا   - 33 و 2021نصـــــد ت يتجم  الوـــــجما  اال حاجي  خط  االنترا  الوـــــجمالي  المةرح  ا   ـــ
. ف  ا  ذــه  الخطــ  االنترــاليــ  2023االنترــاليــ  يت  ألــا     ا  ذلــف مجبز األفلجيــات األمةيــ  خل  الرتاة بمــا

  ر   ســـــــــسُّم قجات األم  الجية    2021جألمها  نيلد ا اة فبجج بال  انترالي  ببياجة اال حاج األااير  باد ألا  
 .2023الوجمالي  المسؤفلي  أل  األم  ا  الوجما  بشت   د ين  بحلا  تجالذا كامس خ بحسج  نهاي  ألا  

و اــإ  المايســ  اللــانيــ  مةهــا ا  يــالــ  ( 36) ا  يل  يررــج ألمسيــ  بــاجبــاجف األفل  با  الةنــايــاتف  - 34
. فال يزا  ُيةتظا نشا فيدات  اي  الجالي  ا   بلس  السرس  لتح  مح  النيش الجية  الوجمال  ( 37) بمجج

ةشــــــــا ســــــــج  ألدج قسل  م  درجات  لبلج فللاض التحاهك صــــــــجك اإلجا ة المدني . بلد نن  لم ُيد هك فُينههز فيُ 

 __________ 

ــائا غــالنلــ  فمــا يهــا  فذبا غــدياو م  آذا /مــا ر مل    (31)   رــا يا نمةيــ  ا  مسف محرجي لــد  الرايق فمرــابلت مع ناااج م  ألشـــــــــــــ
 .2021يزياا /يجني   

 .2021 رايا نمة و كانج  اللان /يةايا  (32) 

 رــا يا مأللميــ  فنمةيــ  ا  مسف محرجي لــد  الرايق  ــدألمهــا مرــابلت ُنبايــج مع موـــــــــــــــاج  محسيــ و م  كــانج  اللــان /يةــايا مل    (33) 
 .2021آك/نغسط  

 ـــــــخوـــــــا ألس  الطايق الاابط  بل  بسدفي  فجفســـــــماي و ف م ا    19و اختطف  2021ا  الرتاة بل  كانج  اللان /يةايا فآذا /ما ر   (34) 
 و ف رايا نمة .2021جفال  لمما  اإلاااج ألةهم. مرابس  مع مواج  م  بسدفي و نيسا /نباي   100 000نمجأل  يالتل  جاع ما م

 .2021مرابس  مع مواج  ا  يد و نيسا /نباي   (35) 

 (36) S/2020/949 102و الرراة. 

ــي  لزياجة  جســـــــيع نطا  ســـــــيطاة قجات األم  الوـــــــجمالي  ا   هدف المايس  اللاني  م  ألمسي (37)    باجباجف مل   نمل  يا  اإلمداج الائيســـــ
  بلس  الجسط .
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قجات األم  اإلقسيمي  )الد افيش( فمنةد  الشــاي  م  فالي  بةجك غاك الوــجما  ) ــاي  الجالي ( لسســيطاة  
 . ( 38) ألس  المةايق المحا ةو فل   لي  باألألداج ال ايي  الستل  المهم  م  النيش الجية  الوجمال 

 راياا أل   ةرله خط  االنترا  بحسج  نهاي   شــاي   فيتال  ألس  يتجم  الوــجما  اال حاجي  ن   رد   - 35
 .(2021) 2568و فارا لراا  منس  األم  2021األف /ندتجسا  

 
 آلي  التةسلق   

ســــــلق و بن   مــــــطسع يتجم  الوــــــجما  اال حاجي  ببياجة التة 2020نفصــــــ  الرايقو ا   رايا  لاا   - 36
ــتاا ين  أل  يايق ألرد ابتماألات مةتظم   ييا  المســــتج  مع النهات الشــــايت  الدفلي  فاإلقسيمي و فن   االســ

 .( 39)  ااك أل  ايتيابا ها ييما يتاسق بتطجيا قجات األم  الجية  الوجمالي 

الائي  فا  ميا  خط  االنترا  الوـجمالي  المةرح و ننشـ ج لنة   جبلهي  اسـتاا يني   حج م ـااف   - 37
محمد ألبد هللا محمد اامابجو  ئي  الوــجما و كهل   اســتاا يني  ال خاذ الراا ات متسهر  باصــد الترد  المحاق 
ــتاا يني  ألس  المرهج  المت ام   ــتشــــاف السنة  التجبلهي  االســ ــاا  مل  ذلفو ســ ــما   ةرله الخط . فساإلمــ فمــ

انج  ف حرلق االستراا  فمةع/متااح  التطاف  إلصل  قطاس األم  اله  ينمع بل  بجان  النيش فسياجة الر
ــبل لنة  األم   ــام  مقاء األم  ليوـ ــمه  الرايق التةرله  الماة  بالةهم الشـ الاةيأ. فسةاء ألس  ذلفو ُغلها مسـ
فالادال و ألس  ن   ظ  السنة   حج  ئاس  مشتاك  م   ئي  الجق اء فالممل  الخا  لألمل  الاا  لسوجما و  

 .( 40)   التجبلهي  االستاا يني ف خمع إل ااف السنة 

فيتجقع الرايق ن    ج  لنة  األم  فالادال  ذ  المةتد  المةاســـــــــــ  لحتجم  الوـــــــــــجما  اال حاجي   - 38
ــا ن   تيل ذه   لإلألااك أل  ايتيابا هاو مما يتيل لسنهات الشـــايت  الدفلي   ةســـلق جألمها. فينم  الرايق نيمـ

ميوــا  الدألمو بن ــتال  األخا  خلف المادات الاســتاي  فالتســسيلو السنة  لسحتجم  اال حاجي  اإل ــااف ألس   
 فإجا    م  نب   طجيا قجات األم  الجية  الوجمالي .

 
 االنقسةمةت في صفرف قرات األمن   

ــسل  باالنتخابات جااا  - 39 ــمجل  بالتراياو اليظ الرايق فقجس ياجثل  ألس  األق  متوــــــ خل  الرتاة المشــــــ
ــجمال . ار  مل   اب     ــرجف النيش الجية  الوـ ــامات ا  صـ ــرا أل  فبجج انرسـ ــيات فكشـ ــبا / 19الملسيشـ    ـ

ة لسائي  بمهابم  ماا مــــــــي  ا   2021اباايا  و قامج قجات  ابا  لحتجم  الوــــــــجما  اال حاجي  مؤيدة بشــــــــده
 باج   و فسـط ايتنابات ا  مرديشـج مـد  مديد فالي  الائي و فقع2021نيسـا /نباي    25. فا   ( 41) مظاذاة

إليل  الةا  بل  م ات الاةاصــــــــا المجالي  لسماا مــــــــ  ا  النيش الجية  الوــــــــجمال  فالاةاصــــــــا المجالي  
ــا أل   شــــايد ما يتااف  بل   ( 42) لسحتجم   ــــخ   رايبا  100  000ف  60  000. فنســــرا الحاجث األخلا نيمــ

 __________ 

 .2021 باج  الماسجمات مع كبا  مجظر  بال  األمم المتحدة لترديم المساألدة مل  الوجما و آك/نغسط   (38) 

 (39) S/2020/949 167و الرراة. 

و فمع كبا  مجظر  بال  األمم المتحدة لترديم المسـاألدة مل   2021 باج  الماسجمات مع يتجم  الوـجما  اال حاجي  ا  يزياا /يجني    (40) 
 .2021الوجما  ا  آك/نغسط  

 .2021اباايا  رايا سا  لألمم المتحدةو  با / (41) 

 مع ألدة مواج  نمةي  ألس  ج اي  مبا اة بالجمع ا  مرديشج. 2021نيسا /نباي   29ف  19مرابلت ُنبايج ا  الرتاة بل   (42) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2568(2021)
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ــج ــج ا  نهاي  المطاف مل  ا را  لتهدئ  ( 43) م  مرديشــــــ ــاي  نامــــــ . فألس  الاغم م  قيا   ئي  الجق اء بجســــــ
ــرجف قط( 44) 2021نيا /مايج   6التج ا ا    ــع نطاقا ا  صــ ــامات نفســ ــرج ذه  الحجاجث أل  انرســ اس  و ارد كشــ

 األم و مما قد يحدث اااغات نمةي  يمت  لحاك  الشباك ن   ستلسها ا  المسترب .

ــا  را يا أل  محافالت قا  بها مســـؤفلج  م  فكال  االســـتخبا ات فاألم  الجيةي و  - 40 ف سر  الرايق نيمـ
سـي  الحاللل  امـل أل  مسـؤفلل  ا  الشـاي  اإلقسيمي و إلسـتات االنتراجات الت  فبهها قاجة الماا مـ  السـيا

. فساإلمـاا  مل  ذلفو اإ  الرايق ألس  ألسم ( 45) فالسـابرل  مـد يتجم  الوـجما  اال حاجي  فقمع ياي  التابلا
بحـالـ  فايـدة ألس  األقـ   تاسق بمجظرـ  ا  فكـالـ  االســــــــــــــتخبـا ات فاألم  الجيةيـ  مررججة اخترـج ا  ظافف  

 غامم  )انظا نجنا (.
 

 مداا   هسل  اا     
ألاماو لها صــــــــــــلت فثير   25رايق ا  اختراء مداا   هسل  اا  و فذ  امانة  بسغ م  الاما يحرهق ال - 41

. ففارا لمرابلت ُنبايج 2021يزياا /يجني    26ببياجة فكال  االســــتخبا ات فاألم  الجيةي  ا  مرديشــــجو ا   
. فأللفة ألس  ( 46) كال مع ناااج نسـا هاو نبات السـلدة  هسل  آخا ا وـا  بنسـا ها قب  ابتماس مع مسـؤفل  الج 

ــلدة  هسل  نبسلج أل   سرلها  هديدات مبا ــــــــاة م  مســــــــؤفل  الجكال .  ذلفو نبسغ ناااج األســــــــاة الرايق بن  الســــــ
ده  فقدمج نســـاة الســـلدة  هسل   ـــتج   ســـمي  مل  المدأل  الاا  لسرجات المســـسح  فمحتم  الرجات المســـسح و فنأل 

. فساا الرايق باسال  مل  يتجم  الوجما  اال حاجي  ا   ( 47) 2021 مجق/يجلي    24 رايا بةاء ألس  ذلف ا   
 بشن  ذه  المسنل . 2021آك/نغسط   13

نيسج /ســـــبتمباو اجهألج فكال  االســـــتخبا ات فاألم  الجيةي  ألسةا ن  ياك  الشـــــباك اختطرج   2فا   - 42
. فا  ( 48) ســــــــبتمبانيسج / 3الســــــــلدة  هسل و فذج ما ســــــــا ألج الحاك  مل  نقي  بشــــــــدة ا   جذا الوــــــــاج  ا  

ــل    4 ــتخبا ات فاألم  الجيةي  اهد ياســــ ــبتمباو فبه   ئي  الجق اء منها ا نهائيا مل   ئي  فكال  االســــ نيسج /ســــ
. ف ج ( 49) ســـــاأل  لشـــــا  الظافف المحيط  بما نااجت ب  البلغات م  ن  مداا   هسل  قد  جالج 48نمهس  يي   

لجق اء مل  يمـج  ابتماس لمنس  األم  الرجم  الوـجمال  نيسج /سـبتمباو جا يا  ئي  ا 5 ئي  الجكال  ا  

 __________ 

و  دألمها مرابلت مع مواج  2021 را يا نمةي  فإأللمي  فا  الشؤف  اإلنساني  ف ؤف  يرج  اإلنسا و  با /اباايا فنيسا /نباي    (43) 
فنيســـــــــــــــــــا /نبايــــــ   محسيــــــ و   نيمـــــــــــــــــــا2021 ــــــــــــــبــــــا /اباايا   /https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files  . فانظا 

resources/HC%20statement_surge%20in%20displacement%20Mogadishu%2028%20April%202021

%20Final.pdf  ف  https://www.theguardian.com/global-development/2021/apr/21/somalias-rival-

factions-spread-across-mogadishu-as-they-jockey-for-power. 

ــا   (44)  ــظـــ   Abdi Sheikh (Reuters), “Anti-president Somali soldiers to return to barracks after reachingانـــ

deal - spokesman”, 6 May 2021. 

 . 2021مرابلت مع نألماء نراب  الوحرلل  الوجماللل و ف را يا نمةي  ف را يا مأللمي  ألسةي و م  كانج  اللان /يةايا مل   مجق/يجلي    (45) 

ــيا ة خا ج مســـتةها ا  الســـاأل    (46)  ــلدة  هسل  فذ   اك  سـ   20:03 ظها ن ـــاي  الدائاة التسرزيجني  الملسر  الت  يوـــ  ألسلها الرايق السـ
 لمحس .بالتجقلج ا

 .https://twitter.com/SomaliGuardian/status/1431655638388678667?s=20انظا  (47) 

-https://calamada.com/xarakada-al. انظا نيمــــــــــــا  2021نيسج /ســــــــــــبتمبا   3بيا  المتت  الوــــــــــــحر  لحاك  الشــــــــــــباكو   (48) 

shabaab-oo-iska-fogeysay-dilka-ikraan-tahliil-warbixin/. 

 .2021نيسج /سبتمبا  4مألل   سم  م   ئي  الجق اءو  (49) 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HC%20statement_surge%20in%20displacement%20Mogadishu%2028%20April%202021%20Final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HC%20statement_surge%20in%20displacement%20Mogadishu%2028%20April%202021%20Final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HC%20statement_surge%20in%20displacement%20Mogadishu%2028%20April%202021%20Final.pdf
https://www.theguardian.com/global-development/2021/apr/21/somalias-rival-factions-spread-across-mogadishu-as-they-jockey-for-power
https://www.theguardian.com/global-development/2021/apr/21/somalias-rival-factions-spread-across-mogadishu-as-they-jockey-for-power
https://twitter.com/SomaliGuardian/status/1431655638388678667?s=20
https://calamada.com/xarakada-al-shabaab-oo-iska-fogeysay-dilka-ikraan-tahliil-warbixin/
https://calamada.com/xarakada-al-shabaab-oo-iska-fogeysay-dilka-ikraan-tahliil-warbixin/
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. فا  اللج  نرســــــ و نقا   ئي  الجق اء اهد ياســــــل  فألله   ئي  ( 50) لتسر  مياي  بشــــــن  قمــــــي  الســــــلدة  هسل 
نيسج /ســــبتمباو  دخه    6. فا   ( 51) الجكال  الســــابق السجاء بشــــلا محمد بامع ليح ه محسه  كائي  مؤقج لسجكال 

بج فقا  م  قاا   ئي  الجق اء مقال  اهد ياسـل  ذج قاا  غلا قانجن  فغلا جسـتج  و فسـمل لرهد الائي  ااما
 .( 52) ياسل  بااليتراي بمةوب  كائي  لسجكال 

 
 مختا   فسج   

ال يزا  مختـــا   فسج قلـــد اإلقـــامـــ  النبايـــ  ا  مرـــديشــــــــــــــج مةـــه األترـــالـــ  م  قبـــ  الرجات اإلثلجسيـــ    - 43
. ف سر  الرايق  را يا متادجة م  مســؤفلل  ســياســلل  فنمةلل   ( 53) 2018ف /جيســمبا  فالوــجمالي  ا  كانج  األ

صــــــجماللل  قدمج  راصــــــل  أل  الظافف المعيشــــــي  الااذة  لافسجو فأل  محافالت اغتيا  الما ــــــل الائاســــــ   
نن  نتين  لما يدهأل   2021الســــابق ا  فالي  بةجك غاك الوــــجما و فإمــــااب  أل  الطاا  ا  يزياا /يجني  

 ايتناق غلا قانجن  م  بان  الجكال .

.  (54) ف فسج ذج فايد م  ألدج قسل  م  نألمـــــاء ياك  الشـــــباك الســـــابرل  الهي  نجانجا النماأل  ألسةا - 44
نلف جفال   ـهايا  20فاصـسج يتجم  الوـجما  اال حاجي  جاع يجال   فساإلمـاا  مل  ذلفو يباد األترا   فسج

 .( 55) 2019لسملسشيا التابا  ل  ل    را   ياك  الشباكو ل   ذه  المداجألات  جقرج ا  ألا  
 

 تجنيد /حدة تمنيم جديدة مرا يم  حكرمم ا صرمةأ االتحةديم    

و ف سما يتج   ( 56) صـــجماليا 929 ير  أل  و بةهدت يتجم  الوـــجما  اال حاجي  ما ال2019مةه ألا   - 45
. فنبسغ ناااج نسـا  ( 57) ااج صـجمال و لتسره   د ي  ألسـتا  غلا محدج ا  م يتايا 5 000ألدجذم قد فصـ  مل  

با  المنةــدي  فالنهــات الاا يــ  لهم الرايق بــن  ألمسيــ  التنةلــد بات ا  ميــا  م  الت تهمو يلــا نبسلــج  
. فيمت  االيلس ألس  ( 58) المنةدي  ســــــــلتسرج   د يبا ا   اكيا نف قطاالحتجم  اال حاجي  با  األســــــــا بن   

نــ  بهــاو ا     ملــا  للســــــــــــــتمــا ة المســــــــــــــتخــدمــ  لترللــد ذؤالء المنةــدي و فقــد ُينــ  بزء م  الماسجمــات المــدفه

 __________ 

 .2021نيسج /سبتمبا  5ل  االستخبا ات فاألم  الجيةي و بيا   سم  صاج  أل  فكا (50) 

 .2021نيسج /سبتمبا  5بيا   سم  م  متت   ئي  الجق اءو  (51) 

 .2021نيسج /سبتمبا  6بلغ صاج  أل  الل صجمالياو  (52) 

 ,”Abdi Sheikh (Reuters), “Somalia arrests ex-Islamist militant running for regional presidencyانظا   (53) 

13 December 2018. 

 Jeffrey Gettleman, “An ex-Shabaab leader surrenders in Somalia, officials say”, The New Yorkانظا   (54) 

Times, 13 August 2017. 
 .2021 آك/نغسط  2مرابس  نبايج مع مسؤف  نمة  ا  يتجم  الوجما  اال حاجي  ا  نلافس و كلةياو ا   (55) 

فارا لسجثائق الت  يو  ألسلها الرايق فاستاامهاو فكهلف المرابلت الت  نبايج مع نسا المنةدي  فغلاذم م  مسؤفل  األم  الهي   (56) 
 .2021لديهم مااا  جاخسي  بإنشاء ذه  الجيدة ا  الرتاة م  نيا /مايج مل  آك/نغسط  

و ذكا مستشا  األم  الرجم  ألبد  سالد 2021آك/نغسط     13( ا  Dalsan TVي  )ا  مرابس  نبا ها ما  قةاة جالسا  التسرزيجن (57) 
 منةهد مل  م يتايا. 5 000ألس  ن  الحتجم  ن سسج 

 .2021مرابلت مع ناااج نسا منةهدي  ال ير  ألدجذم أل  ألشاةو آك/نغسط   (58) 
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  و مةروـس  أل  ( 60) . فال  زا  ذه  الجيدة النديدةو الت  يرا  منها  سـم  ”جفاا “( 59) )سـاه  لسلاي ( 7-2المااق  
الهيت  األمة  الوـــــجمال  الحال و فلم يالا الرايق ألس  ماسجمات أل   يت  الجيدة فال ألس  خطط الحتجم   

ــبا /اباايا    2021لدمم ذه  الجيدة ا  الاةاصـــــــــــــا األمةي  الرائم  فارا لخط  االنترا  الوـــــــــــــجمالي  ا   ـــــــــــ
 الترا يا الدف ي  لسحتجم .  نف

ــاء لستحرلق ا  و أللك   ئ 2021يزياا /يجني     12فا   - 46 ي  الجق اء لنة   تنلف م  خمســــــــــــ  نألمــــــــــ
. ف اج الاســال  ( 61)  ــتاف  األســا الت  اجألج ن  نقا سها مررججف  فم  المابل ن  يتجنجا مجبججي  ا  م يتايا

هها الســـــــلد  فسس  لإلألل  أل   شـــــــتل  السنة  ا  المااق  )ســـــــا  لسلاي (. فلم  رم السنة  الت   7-2الت  فبه
فسس  مؤخااو فال يتجم  الوـجما  اال حاجي  بشـت  نألمو بإصـدا  بيا   سـم  بشـن  فمـع ذؤالء أللهةها السـلد   
و باا الرايق باســــال  مل  يتجم  الوــــجما  اال حاجي  بشــــن  التحبيرات  2021آك/نغســــط    9النةجج. فا  

 فل ة  لم يتسق  جا باد.

ااجا م  الادج اإلبمال    450ير  أل   ففارا لللث  موــاج  قابسها الرايقو ألاج مل  الوــجما  ما ال  - 47
م مت تكم ألسي و ف سما   ــسجا مل  م يتاياو فذم يةرههف  ألمسيات ياليا ا  ميا   يت  قياجة ف حته لسمنةدي  الهي  ن سـ

.  ( 62) 2021يتج  لهم جف  غلا محدج ا  اال ـــــــتبادات االنتخابي  الت  فقاج ا  مرديشـــــــج ا  نيســـــــا /نباي   
 .( 63) مؤكدة أل  المنةدي  المشا كل  ا  الرتا  ا   يناا و مثلجسيافلي  لد  الرايق ماسجمات 

 
 األمن ا بحني  -/ا/   

ــح  فقجألها  -   48 ــن  الرايق فقجس ياجث  نمةي  بحاي  با  التلبج م  صـ ــمجل  بالتراياو سـ خل  الرتاة المشـ
لا نيسق  و فقع ذنج  قبال  ساي   بلس  الجسط  ي 2021آك/نغسط    13ألس  يج  ساي  الوجما . ار   

) قم التســنل  لد  المةظم  البحاي  الدفلي :   Anatolianنيد الزفا   الةا  ألس  ســرلة  الاكاك/المةافل  األابي   
ــسمج  9005869 ــج فسـ ــرلة  م  بسجغ مرديشـ ــج. ف متةج السـ و ف ااع ألسم  اكيا( بلةما كانج ا  يايرها مل  مرديشـ

  راصل  ممايي .   8- 2مادات ألستاي  كانج فبهتها النيش الجية  الوجمال . فيرد  المااق 
  

 __________ 

لاشـــــــائاي و امـــــــل أل  الماسجمات أل  ك  به   ا ي  نف مزكه ي   منةدا فألةافيةهم فانتماءا هم ا  929 جبد الماسجمات المتاسر  بنألما   (59) 
 لهم ا  مسف محرجي لد  األمان  الاام .

 .“  يا  قجي ” نف   “ مألوا ” مل   جفاا  ُتابم   (60) 

 مم السنة  ا  ألمجيتها فقيا الدااس يس  يسل  ياب ؛ ففقيا الداخسي  مختا  يسل  ناا ؛ فسرلا الوجما  لد  مثلجسيا ألبد هللا  (61) 
 نيمد بامع ال ابلا؛ فقائد قجات الدااس نفجفا يجسف  ابل؛ فالمتحدث باسم متت   ئي  الجق اءو محمد مباا يم ماسهمج.

 .2021آك/نغسط   8مل   1اللل  فسابرل  ا  يتجم  الوجما  اال حاجي  ُنبايج ا  الرتاة م  مرابلت مع مسؤفلل  نمةلل  ي (62) 

ألس  ا راقي   ااف  باةجا  اإلألل  المشــــتاك لستااف  الشــــام     2018 ند  اإل ــــا ة مل  ن  مثلجسيا فإ يتايا فالوــــجما  فقهاج ا  ألا    (63) 
-https://igad.int/press-release/1940-igad-welcomes-the-signing-of-theبل  مثلجسيــا فالوــــــــــــــجمــا  فإ يتايــا )انظا  

joint-declaration-on-the-comprehensive-cooperation-between-ethiopia-eritrea-and-somalia.) 

https://igad.int/press-release/1940-igad-welcomes-the-signing-of-the-joint-declaration-on-the-comprehensive-cooperation-between-ethiopia-eritrea-and-somalia
https://igad.int/press-release/1940-igad-welcomes-the-signing-of-the-joint-declaration-on-the-comprehensive-cooperation-between-ethiopia-eritrea-and-somalia
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 ا مة يم ا عةمم  حنكم ا شبةب ا بمر ل /الدارة  - ثة ثة  
  محم عةمم -ت ف   

 جاصــ  ياك  الشــباك  حوــل  ميااجا ها م  منمجأل  متةجأل  م  الموــاج  المحسي . فال  زا   ــبت   - 49
بباي  المـــــــاائ  غلا المشـــــــافأل   مل  موـــــــد  اإليااجات األدلا  سحي  لسحاك . فُ ســـــــتَمده موـــــــاج  التمجي  

و ( 64) بشــــــت  غلا مشــــــافسو فالنباي  غلا المشــــــافأل   حج مســــــمه  ”اإلنرا “ اللانجي  م  بمع الحاك  لسزكاة
ــج  الخدمات ــج  ألس  ادي و ف ســـــــــــ ــتمد الحاك  م  ذه  اآللي  المتطج ة لتجللد ( 65) فاالختطاف لسحوـــــــــــ . ف ســـــــــــ

 اإليااجات المحسي  االسترللي  ييما يتاسق باإلنرا  جف  الحاب  مل  االألتماج ألس   مجي  م  خا ج الوجما .

 فذةاك ن سا  مناالت  ئيسي  لسماائ  غلا المشافأل  ف جللد الدخ :  - 50

(: ااض مــــــــــــاائ  غلا مشــــــــــــافأل  ألس  المزا س فالمةتنات dalag beerahaالز األ  ) )ن( 
 الز ا ي و فألس  األ ام و فألةد نرا  الترتيشو فألس  التوديا؛

ات. ف تجقف  ســج  (: ااض مــاائ  غلا مشــافأل  ألس  ماف  الماكب gadiidالماكبات ) )ك( 
 مايب  الماف  ألس  نجس الماكب  فيج  الايس ؛ فُ راض نيما  سج  ألس   سنل  الماكبات؛

ــائع ) )ج(  ج المبسغ badeecoالبمــ ــائع. فُيحده (: ااض مــــاائ  غلا مشــــافأل  ألس  نر  البمــ
 ي ؛ المداجس بحس  الةجس فال مي ؛ ف نب   سج  االستلااج فالتوديا ا  المجانن فالماابا الحدفج

ــي  ) )ج(  ــ  األبرا و xooloالما ــ ــي و فسخاصــ ــاائ  غلا مشــــافأل  ألس  بيع الما ــ (: ااض مــ
 فالنما و فالماألز ا  األسجا  المحسي .

فقد  بله  م  اح  اايق الخبااء لسةظا  المال  لحاك  الشباك ن  النماأل   ستخد  مؤسسات مالي   - 51
لاا  الةرهال  لتيســـــــــلا الحرظ اآلم  ألمجا  اإليااجات  محسي  فيســـــــــابات موـــــــــايي  فالخدمات اإلل تافني  لسوـــــــــ 

ة ألس  التدارات الةردي و يلا   المتجلدة ثم  حجيسها مل  فبهات نخا . فمع ذلفو ما قالج النماأل   اتمد بشـــــده
. ف ختسف نسـالل  التحوـل  باختلف نجس المـاائ و يلا  ( 66)  تم ألمسيات اإليداس فالسـح  نرداخ بشـت   ئيسـ 

اجألات الةردي  ا  اللال  لسماكبات الااباةو ا  يل  ُيستخد  اإليداس الةرد  المبا ا ا  يسابات  ُ ستخد  المد
جة لامسيات جاع المبالغ األدبا م  قب  مؤسـسـات األألما  . نما خدمات الوـلاا  الةرهال  اه  ( 67) موـايي  محده

 جااا  الماائ .  نساس يا   حجي  األمجا  فندلاذا سهجل  ل   م  ياك  الشباك فاألاااج م 

فيا  الرايق ن  الحاك  ال  زا  ا  فمــــــــــع مال  قج  بســــــــــب  نظامها المحتم إلج ا  الدخ و فننها  - 52
 .( 68) قاج ة بطبياتها ألس   ياجة المشا يع ييما يتاسق باالستلما ات

 __________ 

 المساذم  المالي  الطج ي  لدألم المرا سل . (64) 

يحرق الرايق ياليا ا  محافالت ياك  الشباك  جسيع نطا  ببايتها لسماائ  غلا المشافأل  لتشم  ا ات مهةي  ا  مرديشجو بما ا   (65) 
 ألسا هة النامالل .ذلف األيباء فالماسمل  فا

 .2021التحبيرات الت  نبااذا الرايق خل  ألا   (66) 

 .2021مرابلت مع مؤسسات نألما  فسائرل  خل  ألا   (67) 

 .2021 را يا ساي  استاامها الرايق ا   با /اباايا فنيسا /نباي   (68) 
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س  - 53 ــله ــتماا  الوــــــــــجما  ا  التحجه  مل  الام  بالةظم المالي  الاســــــــــمي و يمت  لنميع مشــــــــ    فمع اســــــــ
ــباك الت  جنبج ألس   طبلق نمجذج نألما  ما  ال يةطج   ــتلسهم ياك  الشـــ الخدمات المالي  ن  يتجقاجا ن   ســـ
ألس  ن  نامــسيات مؤســســي . ف كزت  حبيرات الرايق ألس  الجســائ  الت   ســتخدمها ياك  الشــباك لتوــايأ 

  لت جي  اهم ندم  لما  رج  ب  نألمالهاو مع  روـل  نسـالل  الام  المحدجة الت   اتمدذاو فذلف إل اي  المنا
 الحاك  م   جللد لإليااجات غلا المشافأل . 

 
 تر يد حنكم ا شبةب  إلينادات -بةء   

 جبةيم ”ا ضنائب“ غين ا مشن/عم عند نقةط ا بفبيش   

يتمل  نيد موـــاج  الدخ  الائيســـي  لحاك  الشـــباك ا  المـــاائ  المرافمـــ  ألس  ألبج  الماكبات  - 54
ــائع ا  مخ تسف ننحاء البسد. فينا   حوــــــــــل  ذه  المــــــــــاائ  م  خل  نرا   رتيش مختسر . فيرده  فالبمــــــــ

نرط   رتيش ا  بميع ننحاء الوـــــــــجما . ف تنلف  ـــــــــبت  نرا    100الرايق ن  ياك  الشـــــــــباك  شـــــــــله  نحج 
نباي  الترتيش ذه  م  ماااق جائم  ف ـب  جائم  فمتةرس و مما يمةل ياك  الشـباك الرد ة ألس    ليأ نسـالل  ال

 باـا لسحـاـل  ألس  األ ض. ف شــــــــــــــتـ  با  نرـا  الترتيش ذـه و مـل  بســــــــــــــا كـامســــــــــــــجمـا اـله  يرع ألس  باـد 
ــباك. فغالبا ما  نا  مجاءم  الماادز   30 ــي  لتجللد اإليااجات لحاك  الشــ ــاج   ئيســ س  و موــ دلسجمتاا بةجك ب 

الائيســـــــــــــــي  لماادمـ  اإليااجات مع المجاقع النلاايـي  المحـدجة لةـرا  الترتيش. ااس  ســــــــــــــبـل  المـلا و يرع متـت  
ــادج ألةد نرط  الترتيش ألس  الطايق المؤجي  مل  با يلا   ــما  م  المالي  ا  ســـ ــاا  قايب  مل  الشـــ و ألس  مســـ

 .( 69) فسط المدية 

و نبا  الرايق مرابلت مع ســــــــــــــت  م  ســــــــــــــائر  2021فا  الرتاة م  آذا /ما ر مل   مجق/يجلي    - 55
الشــــــايةات الهي  نرسجا البمــــــائع ا  مختسف ننحاء الوــــــجما  فل   بشــــــت   ئيســــــ  جاخ  فالي  بةجك غاك 

ش ا  بميع الوـجما و فسةاج و فبجساالند. فنااج بمياهم بن  ياك  الشـباك  ديا  ـبت  فاسـا  م  نرا  الترتي 
ننحاء المةايق الت   سـيطا ألسلهاو فكهلف المةايق الت   سـيطا ألسلها الحتجم  يلا  تجابد الحاك  بةشـا . 

ــباك ــائق بللث نرا   رتيش  ابا  لحاك  الشــــــ ــبل  الملا و يما الســــــ ــمايج مل  جفسس و ألس  ســــــ .  ( 70) ام  كيســــــ
ــائق م ــسكم السـ ــمل ل  باد ذلف بالماف  اآلم  ألبا ف نا  ألمسي  الداع ألةد نرط  الترتيش األفل  فيسـ ــاال يسـ يوـ

األ امــــ  الجاقا   حج ســــيطاة ياك  الشــــباك. فُيحترظ باإليوــــا  للتم مظها   ألةد الترتيش ا  الةرط  التالي  
لتنـةه  جاع مبسغ آخا. فإذا خابـج الماكـبات م  مـةايق مجا ة ياكـ  الشـــــــــــــــباكو ُيطـس  مةهـا ألـةد ألجج هـا ن  

ت الـداع ألةـد نرـا  الترتيش ا  اللـالـ  بـالتحجيـ  أل  يايق خـدمـات الوــــــــــــــلااـ    ـداع ماة نخا . ف تم ألمسيـا
الةرهال  نف نردا )بدفال ات الجاليات المتحدة(. فيتاله   سـنل  الماكبات لد  ياك  الشـباكو فم  المـاف   جاع 

ل  لماة فايدة لسحاك  لسحوــــج  ألس  فثير  التســــنل  الت  ين  االيتراي بها جاخ  الســــيا ة إلظها ذا    مبسغ نفه
ــباك ألةد الترتيش ــباكو ( 71) لحاك  الشـــ ــاالت ياك  الشـــ س  ا  ميوـــ ــنه . فاليظ الرايق ألدج يرج  البيانات المســـ

 __________ 

 .2021 رايا سا  ايهسع ألسي  الرايقو  با /اباايا  (69) 

نرــا  الترتيش الجاقاــ  ا : )ن( يــا  بجل ؛ )ك( نرطــ   رع َبلو  بلب  فسلاذــان ؛ )ج( كــاغسلبــاد  )نرطــ  متةرســ (و  رايبــا ألةــد الةرطــ    (70) 
  اقا. "00.4'59°41 ماالو  "11.7'15°0اإليداثي  

 جفال  يس  نجس الماكب . 500جفال  ف  100 تااف   سج  التسنل  بل   (71) 
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ج الحاك  براألدة بيانات كبلاة لسماسجمات أل  ياك  الماكبات فالبمـــــــــائع فاأل ـــــــــخا  ألبا  اهه  الحرج   زفه
 . ( 72) المةايق الخاما  إلجا  ها

ايج ماهم المرابلت ن   نة  جاع المــاائ  الت   رامــها ياك  الشــباك فندد األ ــخا  الهي  ُنب - 56
ــا  م  المخباي  الهي  ينماج  الماسجمات لرائدة الحاك    ــبت  الجاســــ ــب  الشــــ ا  نرا  الترتيش غلا ممت  بســــ
فيبلج  الاأل  ا  نرجر الســـــتا . اإذا ياف  الســـــائرج   نة  الداع باختيا  ســـــسجك يايق بدي و يتم اإلبلغ 

 .( 73) فُ راض ألسلهم غاام  غلا قابس  لسترافض  ألةهم

ف ختسف مســــتجيات  نمل  نرا  الترتيش باختلف مســــتج  ســــيطاة ياك  الشــــباك ألس  المةطر  الت   - 57
 رع الها الةرط . ااس  ســـــــــــبل  الملا و يشـــــــــــله  محاه ف اإليوـــــــــــاالت نرط  الترتيش ا  بؤال و بمةطر  بجسا 

نماأل  ألس  البسدة. نمها مذا كانج نرط  الترتيش متاخم  لمةطر   ســـيطا الجســـط و بســـب  الســـيطاة المبا ـــاة لس
ألسلهـا الحتجمـ  نف متـةاقس ألسلهـاو يُيســــــــــــــتخـد  الهـا ـقد   ندبا بتللا م  ألـةاصــــــــــــــا األم  فالرجة الاـامـس . ف رـلد  

ت  الترا يا بن  نرط  الترتيش ا  بوــــــــــــاةو  ــــــــــــبلس  الســــــــــــرس و فذ  مةطر  متةاقس ألسلها كللاا ما  تبده  الرجا 
 لتنمل  المتا .  ( 74) ااجا م  ناااج ”الح سب “ 30المسيطاة ألسلهاو  مم نحج 

فقد  حاه  الرايق أل  اإليااجات الائيســـــي  الت   د ذا ياك  الشـــــباك م  المـــــاائ  المرافمـــــ  ألةد  - 58
لس  نرا  الترتيشو ففبد ن  نرا  الترتيش الجاقا  ألةد بسـا كامسـجماو ا  بجسا السـرس ؛ فاا  يجسـفو ا   ـب 

ــب   ــباكو فذلف بســـــــ ــرس ؛ فإجال و ا  مةطر  با  ذ  با  ندلا نرا  الترتيش  جللدا لساسل لحاك  الشـــــــ الســـــــ
ــي  ــتاا يني  ألس  يج  يا  اإلمداج الائيســــــ ــهد ماف  ( 75) مجاقاها االســــــ ــجما  شــــــ ــا كامســــــ . اةرط   رتيش بســــــ

ــ  30 جفال    500اف  بل   . فساســتخدا  متجســط مــاائ  يتا ( 76) ســاأل  24 ــاية  ا  المتجســط خل  اتاة الــــــــــــــ
جفال  لسشـــــاية  الجايدةو اإ  اإليااجات الت   جلهدذا ياك  الشـــــباك م  نرط  الترتيش ذه  ســـــتتااف   1  000 ف

)ســـــا  لسلاي (  ـــــبت  نرا  الترتيش التابا   1-3جفال  ا  اللج . فيااض المااق  30 000 ف  15 000بل   
 لحاك  الشباك الاامس  جاخ  الوجما .

 
 اأ ا زكةة  اببزاز تمر   

الزكاة ذ  نيد ن كا  اإلســـل  الخمســـ و فذ  اايمـــ  جيةي  ســـةجي  يداع الشـــخ  بمرتمـــاذا نســـب    - 59
ا  المائ  م  صــاا  ثافة الراج   2,5م جي  محدجة م  ثاف   لسررااء. فُ حوــك  الزكاة ألاجة بماد  ســةج  قد    

  كمباه  آخا ألألما  ”ابتزاق الما “ م  نف  نا   . فما ات ج ياك  الشـــــــــباك  ســـــــــتل  اايمـــــــــ  الزكاة الديةي 
الســـــــتا . فاليظ الرايق ن  ياك  الشـــــــباك  نمع الزكاة ما ل  ا  الســـــــة  ألس  الز األ  فماة ا  الســـــــة  ألس  

 األألما  التنا ي  فالما ي .

فنبا  الرايقو خل  اتاة فاليت و مرابلت مع نصــحاك ننشــط  األألما و ســجاء الوــجمالي  المحسي    - 60
فلي و الهي  ُنببافا ألس  جاع الزكاة مل  ياك  الشــباك. فذكا نيد األ ــخا  الهي  ُنبايج ماهم مرابس  نف الد

 __________ 

   ألسلها الرايق م  مواج  مختسر  جاخ  الوجما  خل  اتاة الجالي  الحالي .اإليواالت الت  يو  (72) 

 ُ حدهج اللاامات بحس  نجس الماكب ؛ فييما يتو  بالشايةات يمت  ن    ج  اللاام  مار  المايب  الااجي  المرافم  ألس  يمجلتها.  (73) 

 اله اس الشاي  لحاك  الشباك. (74) 

 ف را يا ساي  با  استااامها. 2021  ا  الرتاة م  كانج  اللان /يةايا مل  نيا /مايج مرابلت ذا قي  مع سائرل (75) 

 المابع نرس . (76) 



 S/2021/849 

 

24/101 21-12712 

 

ــج  ابتماس ا    ــتحر  فنما   بحمــــــ ــسج ب  ذا قيا ييما يتاسق بمداجألات الزكاة المســــــ ــباك ا وــــــ ن  ياك  الشــــــ
نانجي  لسراء نألمــاء . فســااا صــاي  الةشــا  مل  ( 77) 2021نانجي  بمةطر   ــبلس  الســرس  ا  آذا /ما ر  

نيا  فنسرات أل   10ياك  الشباك فالترافض ماهم بشن  المبسغ المستحق الداع؛ فاستلاقج ذه  المرافمات 
جفال  م  الزكاة الجابب  الداع لسحاك . فاســـــــتةد المبسغ المرده  مل  جف ة    100 000 رديا المبسغ بما ياسج ألس  

س  ن  ياك  الشباك كانج ا  يجق ها ماسجمات أل   رليم ينم   نر الما  السةجي  فينم الةشا و مما يد  أل
 .( 78) مااملت الشاك  فنصجلها

جفال .  120  000فساد المرافمــــــاتو جااج الشــــــاك  نقســــــايا لحاك  الشــــــباك يزيد منمجألها ألس    - 61
جت ذه  المداجألات نرداخ ا  يااظ  صـــلاا  نرهال . فادترج ياك  الشـــباك بترديم اســـم ف قم ذا   ده ف لتيســـلا فســـُ

جفال و ُجااا مل    120 000. فاســتااض الرايق ميوــالل  مةروــسل و بسغ منمجألهما ندلا م  ( 79) ألمسي  الداع
الوـجما .   جاخ   ل   الحادم   التةظيمي   المـجابط  منراذ ياليا ينا  يااظ  صـلاا  نرهال و فذج نشـا   نا   ال 

س ا  يســـــــــــابات  فذه  الطاير   مل   لللاا ا  نســـــــــــسجك  حوـــــــــــل  المبالغو يلا كانج ُ داع م  خل  اإليدا 
 .( 80) 2020موايي  محسي و كما ن ا  ملي  الرايق ا   رايا  لاا  

 
 االببزاز في ا مرانئ ا صرمة يم   

ألس  ألمسيات االبتزاق الت   رج  بها ياك  الشــــــــــباك  2020ســــــــــسط الرايق المــــــــــجء ا   رايا  لاا   - 62
ــجو فذ  ألمسيات  ت  ــبت  اختاا   تيل ألنشـــــــط  األألما  فاألاااج الاامسل  ا  ملةاء مرديشـــــ ــا م  خل   ـــــ يســـــ

ــ   ( 81) الجصــــج  مل  بيانات الشــــحةات الت   جاا ماسجمات أل  فا جات فصــــاج ات الةشــــا  . فقده  الرايق ج اســ
ــتخدا  الحاك  مزينا م   ــجو ف بله  مةها اســــ ــباك اإليااجات ا  ملةاء مرديشــــ ــل  ياك  الشــــ يال  ماااجي  لتحوــــ

يي  المحسي  لتحوـــــل  ف حجي  المداجألات المرافمـــــ  باالبتزاق. ألمسيات الوـــــلاا  الةرهال  فالحســـــابات الموـــــا 
ف مل  المجانن ن مـــــا خوـــــب  لتجللد الدخ  لحاك  الشـــــباك. فال   تر  الحاك  بمما ســـــ  االبتزاق ييما يتوــــ   
بالجا جات فالوــاج ات المشــحجن  احســ و ب  ف ما ســ  نيمــا ألس  ألبج  البمــائع م  خل  الطا  الشــاياني  

 مةها فألس  الشاكات الت   ام  الها.مل  المجانن ف 

ــ  ألسلها الرايق خل  ألا   - 63 ــج  2021ف بل  األجل  الت  يوــــــــ ن  ألمسيات االبتزاق ا  ملةاء مرديشــــــــ
ــ ج  ــاا  مل  ذلفو ُننشــــ ــائع فنرسها ألبا ماااق الملةاء. فساإلمــــ ــديا البمــــ ــتلااج ف وــــ ــتماة ييما يتاسق باســــ مســــ

 .( 82) الماائ  غلا المشافأل  م  بان  ياك  الشباكيسابات موايي  بديدة لتحول  

ي  م  اإلمداجات اللهائي   8 000و اســــــتج جت مؤســــــســــــ  نألما  جفلي  نحج 2021فا  نفائ  ألا   - 64
نيا  م  فصــج  الشــحة و ا وــسج ياك  الشــباك ذا قيا بالمؤســســ  ا  مرديشــج   10مل  ملةاء مرديشــج. فساد 

جفال  أل  الســـــسع المســـــتج جةو يلا   30  000النماأل  ببيم   رج    فنما ها بداع مـــــاائ  غلا مشـــــافأل  مل 
 __________ 

 .2021مرابلت نبايج مع  اكات  نا ي  ا  الرتاة م  كانج  اللان /يةايا مل  يزياا /يجني   (77) 

 المابع نرس . (78) 

ــحبها  (79)  ــاا : إليداس األمجا  فســـ ــاك موـــ ــتخدا  ذجا رهم كحســـ ــايي  باســـ ــابات موـــ ــلاا  الةرهال  لألاااج الهي  ليســـــج لديهم يســـ  تيل الوـــ
 التةظيمي  كما ذج الحا  مع الحسابات الموايي . “ األاف ألملسف” ف حجيسها باستخدا  ذجا رهم المحمجل و فال  ةطبق ياليا قجاألد 

 (80) S/2020/949 21مل   17و الرراات. 

 .16مل   12و الرراات S/2020/949انظا  (81) 

 .2021مرابلت ُنبايج مع  اكات  نا ي  ا  الرتاة م  كانج  اللان /يةايا مل  يزياا /يجني   (82) 
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جفال ات أل  ك  ي و بوـــاف الةظا أل  ما ي  الســـسا  المســـتج جة. فقد نبسلج  4ايتســـبتها النماأل  بماده  
ــجو ثم ابتزه ها   ــحةات المجبججة ا  ملةاء مرديشــــ ــ  بن  ا  يجق ها ماسجمات أل  الشــــ ــســــ ــباك المؤســــ ياك  الشــــ

 .( 83) لمبسغ المطسجكلتحو  مةها ألس  ا

ي  م   6 000فا  ميوــــا  آخا اســــتاامــــ  الرايق ييما يخ  ألمسي  اســــتلااج نخا  ألدلا م   - 65
السـسع المةزلي و  بله  ن  ياك  الشـباك اامـج مـايب  ألس  مؤسـسـ  األألما  بةر  الماد . ارد يسبج ياك   

ــباك ندلا م    ــ . في   25 000الشــ ــاك نرســ ــهما  جفال و فُنفجس المبسغ ا  الحســ ــتاامــ ــاال  السها  اســ بله  اإليوــ
 . ( 84) جفال  55 000ا  يساك مواا  صجمال  محس  بمنمجس يزيد ألس    نرد  الرايق ألمسلت  ميداس

فكشــــــــــــــرـج التحبيرـات الت  نبايـج خل  اتاة الجاليـ  أل  فبجج نشـــــــــــــــا  ممـاثـ  للبتزاق ا  ملةـاء  - 66
ــجما  م  جاخ  فال ــمايج. فيخد  ذها الملةاء بةجك الوــ ــتايا  ديســ ــباك ألســ ي  بجساالند. فقد ُياجت ياك  الشــ

 و فل ةها ايترظج برد  ها ألس  ابتزاق األاااج فالشاكات.2012م  كيسمايج ا  ألا  

ــمايج بالحافي و يلا  راض ياك   - 67 ــه  ألسلها باالبتزاق جاخ  ملةاء كيســــــــ فُ حســــــــــ  المبالغ المتحوــــــــ
جفال ا ألس  الحافي  الت   160قدماو ف   20يجلها جفال ا ألس  الحافي  الت  يبسغ    80الشـــــــباك مـــــــايب  بماد   

و  2021قدما. فاليظ الرايق فبجج ن سع ســــــر  جاخ  ملةاء كيســــــمايج خل   ــــــها  مجق/يجلي    40يبسغ يجلها 
جفال ا لسحافي  الجايدةو   120. اإذا األُتبا ن  متجســــــــط المــــــــايب  ( 85) يافي  285فكانج ســــــــرلة  فايدة  حم  

جفال  م   34  200ا   مجق/يجلي و  حرق ياك  الشــــــــباك ميااجات قد ذا يافي   285فألس  مــــــــجء فصــــــــج   
 .( 86) الماائ  المرافم  ألس  الحافيات

ن   مةع ياك   فيســـــــــــ  اهم الرايقو يس  منتمع األألما  ا  كيســـــــــــمايج م  ســـــــــــسطات بجساالند - 68
ــباك م  الحوــــــج  ألس  الماسجمات المتاسر  بننشــــــط  األألما  فم  مما ســــــ  االبتزاق ماها . فال  زا   ( 87) الشــــ

ــينا   ــسع المجبججة جاخ  الحافيات براض ماد  ثابجو فســــــ ــباك  ما ر االبتزاق ييما يتاسق بالســــــ ياك  الشــــــ
 م  ألس  السسع ا  ملةاء كيسمايج. الرايق مزيدا م  التحبيرات لستندد م  مادالت الماائ  المراف 

 )سا  لسلاي ( بميع فثائق ياك  الشباك فإيواال ها. 2-3فيااض المااق  - 69

 

 اسبغالأ حنكم ا شبةب  لصينفم ا نّقة م -جيم   
 منراذال  زا  سـج  الوـلاا  الةرهال  ذ  الطاير  األدلا  ـلجألا لتحجي  األمجا  ا  الوـجما و مال ن   - 70

. فياتبا استخدا  مةوات الولاا  الةرهال  نماا يلجيا لتمتل  ( 88) غائباهها الرطاس ال يزا  ل ةظيمي الت   المجابط
ــا . فا  الجقج الحال و لي  ذةاك   ــا  االنتشـ ــج ة فاسـ ــتخدم  بوـ ــباك م   حايف األمجا و فذ  مسـ ياك  الشـ

 __________ 

 المابع نرس . (83) 

 .2021مرابلت مع الشاكاتو نيسج /سبتمبا  (84) 

 .2021مرابلت ذا قي  نبايج مع مؤسسات نألما  ا  كيسمايج ا  الرتاة م  آذا /ما ر مل   مجق/يجلي   (85) 

 ذها ال يشم  اإليااجات المتن ي  م  الماائ  المرافم  ألس  البمائع المجبججة جاخ  الحافي . (86) 

 .2021مرابلت ذا قي  نبايج مع مؤسسات نألما  ا  كيسمايج ا  الرتاة م  آذا /ما ر مل   مجق/يجلي   (87) 

بسلج  جفال و   2,7مسلج  ماــامســ  مــاليــ  ألبا الوــــــــــــــلااــ  الةرــالــ و ببيمــ    155و ناــاج البةــف الــدفل  بــن  مــا يراك م   2018ا  ألــا    (88) 
نهسج ا  الوــجما   ــهاياو فن  الوــلاا  الةرها قد ا  المائ  م    70ل  يسهج مح  اســتخدا  الةرد ا  الوــجما و يلا يسنن ندلا م   ســُ

 الوجماللل  الباللل  مل  خدمات الولاا  الةرهال  بانتظا .
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ره ر  بشـــــن  يســـــابات الوـــــلاا   ملزا  ألس  مردهم  خدمات الوـــــلاا  الةرهال  لترديم ماسجمات مل  الســـــسطات المح
اـل  م  نبـ  متـااحـ   مجـي    اـل و ممـا يباق نذمـي  اإلنرـاذ الراـا  لسرجاألـد التةظيمـي  المتاسرـ  ـبالوــــــــــــــلااـ  الةرـه الةرـه

 .( 89) ياك  الشباك

و البةف الماكز  الوــــــــجمال  نف   اخي  لسوــــــــلاا  الةرهال  لشــــــــاك   2020 ــــــــبا /اباايا    27فا   - 71
(و ا  خطجة ذام  نحج  Hormuud Telecommunicationsي  فاللســــــس ي  )ذج مجج لل وــــــاالت الســــــس 

ــاالت   ــجمت  لل وــــــ ــاك  ســــــ ــدا   اخي  ثا  لشــــــ ــلاا  الةرهال و كما  م مصــــــ  ةظيم قطاس مردم  خدمات الوــــــ
(Somtel Communications   ا  يزياا /يجنيــ )غلا ننـ  بحســـــــــــــــ  اهم الرايقو اـإنـ  ألس  ( 90) 2021 .

مةل البةف الماكز  الوـــــــــجمال  لمردم  خدمات الوـــــــــلاا  الةرهال  مألراء لمدة الاغم م  مصـــــــــدا  التااخي و 
ــلاا  الةرهال  لاا    ــما  ذه  ا   ( 91) 2019ألامل  م   ةرله الرجاألد التةظيمي  لسوــ ــةت  الســ . فُية ه ألس  اتاة ســ

 6ة التةظيمي  ‘ م  الراألد5. فألس  فب  التحديدو يمةل البةد ’2019الرجاألد التةظيمي  لسوـــــــــــلاا  الةرهال  لاا  
ــةتل  لتحرلق االمتلا  لسرجاألد التةظيمي  ف ســـــــجي   ــلاا  الةرهال  مهس  ســـــ م  الندف  اللالا مردم  خدمات الوـــــ

 .  ( 92) نفماس ألمسيا هم م  ن  بجان  قد ياف  ننها غلا ممتلس  ا  الجقج الااذ 

  الرائم  ا  منا  متااح   فإ  ألد  االمتلا  أل  يتم م  نيتا  الرانج  الســــــا   فالرجاألد التةظيمي  - 72
غســــــــــــــ  األمجا / مجي  اإل ذاكو بما ا  ذلف متطسبات اإلبلغ أل  متااح  غســــــــــــــ  األمجا / مجي  اإل ذاك  
ف باج  الماسجمات مع الســـــسطات المختوـــــ  مـــــم  الندف  الســـــاجر بالرجاألد التةظيمي  لسوـــــلاا  الةرهال  لاا  

 .  ( 93) له  منراذذا البةف الماكز  الوجمال جفال و فيتج  40 000يتا   ألسي  غاام  قد ذا  2019
 

 ا حراجز ا بي تحرأ د/ن إنفةذ ا قراعد ا بنظيميم  لصينفم ا نّقة م   

ا  المائ  م   77ال يمسف فثير  مثبات ذجي  ســــــــــــــج  قسه  م  الوــــــــــــــجماللل و يلا يرترا ندلا م   - 73
ــمي  إلثبات الهجي  ــتا  مل  فثائق  ســ ــ و فالرد ة ألس  مثبات الهجي  متطسه   . فإثبات الهجي  ( 94) الســ ــاســ نما  نســ

ــاجي . فقد نباق الرايق ا   رايا   ــي  فاالقتوــ ــياســ ــا  لساقاب  ا  الحياة االبتما ي  فالســ ــا ك  الخامــ الق  لسمشــ
. فسـسهط الاديد م  ( 95) قد ة ياك  الشـباك ألس  الحوـج  ألس  فثائق ذجي  لرتل يسـابات موـايي  2020لاا  

المالي  الوــجمالي  فمؤســســات األألما  المــجء لسرايق ألس  نذمي   اميم فثير  مثبات  المســؤفلل  فالمؤســســات
. انفالو يسز  مثبات الهجي  الشــــــــخوــــــــي  إل اي  التحرهق المةاســــــــ  ( 96) ذجي  فيةي  صــــــــجمالي  فاق نظا  محتم

 __________ 

 (89) S/2018/1002 و ف 4-2و المااقS/2020/949  38ف  29و الررا ا. 

 .https://twitter.com/CBSsomalia/status/1365686469613006854انظا  (90) 

 .2021مرابس  ذا قي  مع مستشا   البةف الماكز  الوجمال و آذا /ما ر  (91) 

اك  ذج مجج لل وــــاالت الســــس ي  فاللســــس ي  ا  الام  ألس  اســــتيراء  ــــاف  ميا  امتلا  الوــــلاا  الةرهال  التابع لسةظا    ــــاألج  ــــ (92) 
س  )  (.GSMالاالم  ال واالت المتةره

جفال  بسلج     2,7مسلج  ماــامســ  أل  يايق خــدمــات الوــــــــــــــلااــ  الةرــالــ  ببيمــ    155و ن ـــــــــــــــا  البةــف الــدفل  مل  ن   2018ا  ألــا    (93) 
 اإلبلغ ألةها ك   ها. يتم

ــا   (94)  ــظــ ــتــــ   World Bank, Identification for Development (ID4D) Datasetانــ الشــــــــــــــــــبــ ــجا   ــةــ ــاــ الــ ــ   ــســ ألــ ــا   ــتـــــ مــ  .
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/identification-development-global-dataset. 

 (95) S/2020/949 30و الرراة. 

منةا ال نااف م  اله  يةتم  مل  ياك  الشــــــباكو اننا نبال  نيدذم لتةاف  الشــــــا  فال نألاف م  كا  ” قا  موــــــد  نمة  ا  مرابس    (96) 
 .“ لحاك  الشباك ن  ال مةتميا

https://undocs.org/ar/S/2018/1002
https://undocs.org/ar/S/2020/949
https://twitter.com/CBSsomalia/status/1365686469613006854
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/identification-development-global-dataset
https://undocs.org/ar/S/2020/949
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تااك ا    ايح  ا  ك ألغااض  طبلق قجاألد ”األاف ألملسف“ ألس  المااملت المالي . فثانياو يتتس   سنل  
مل  مســــــتخد  ماافف الهجي  نذمي  قوــــــج  إل اي  التحرق م     ج  مةســــــجس  بحلاخدم  الها ف المحمج   

و نقا  2020مســــــــــــــتخـدم  الهجا ف المحمجـل  م  نبـ  متـااحـ   مجـي  اإل ذـاك. فا   شــــــــــــــاي  الـلان /نجامبا  
ففقهع ألسي  الائي  ا  فقج  منس  الةجاك الوــــجمال  مشــــافس قانج  الهل   الجيةي  لمســــتةدات مثبات الهجي و 

 .( 97) اليقو ا  خطجة نفل  نحج ميناج فثير  مثبات ذجي  فيةي  صجمالي 
 

 حكرمم ا صرمةأ االتحةديم /ا بدابين ا د/ يم  مكةفحم تمر ل حنكم ا شبةب -داأ   
مل  فمع خط  لستاطل  المال و ببياجة يتجم  الوجما    (2020)  2551م  الراا    1 شلا الرراة   - 74

اال حــاجيـ  فمتتــ  األمم المتحــدة الماة  بـالمخــد ات فالنايمــ  فالرايق. فقـد ادتمســج اآل  المايســ  األفل  م  
مشـا كا ماظمهم م  ماكز اإلبلغ المال  الدف ة   15بانامم  طجيا الرد ة ألس  التاطل  المال و يلا يمـا  

 . 2021نسبجألا ا  الرتاة م  نيسا /نباي  مل   مجق/يجلي    12تمات الت  اس

لااض  2021فكا  مراه ا ا  باج  األما ألرد بسســــــــ  مياي   ييا  المســــــــتج  ا  آك/نغســــــــط    - 75
بانــامم  طجيا الرــد ة ألس  التاطلــ  المــال و فالةتــائم المتحررــ و فالرجائــد األفســــــــــــــع لستاطلــ  المــال و فخــا يـ   

 . 2021 ألا  نفاخاسي و ثم  راه   نبلسها مل  الطايق المسترب 

فا  نألرــاك التــد يــ  ألس  ألمسيــات التاطلــ و فاصـــــــــــــــ  متتــ  األمم المتحــدة الماة  بــالمخــد ات   - 76
. فســــــــــــــتشــــــــــــــم   ( 98) فالنايمـ   ـرديم الدألم لماكز اإلبلغ المـال  م  خل   جالا ماـدات   ةجلجبـيا الماسجمات

ألس  يجاســــــــــــــلـ  ماكز اإلبلغ   goAMLف   i2 Analyst’s Notebookالخطجة التـاليـ   اكلـ  بانـامن   
 المال  لتازيز الرد ات التحسلسي  لسماكز.

فيســــــــــــــتما الممــــــــــــــ ه قدما نحج مايس   ةرله مباج ة الةظا  المال  الوــــــــــــــجمالي و الت   دألم يتجم    - 77
الخا  الوـــجمال   الوـــجما  اال حاجي  م  خل   جالا فابه   راأل  بل  المؤســـســـات المالي  التابا  لسرطاس  

فالسـسطات الوـجمالي  فالمنتمع الدفل . فسـلةره البةف الدفل  المشـافسو فذج ا  انتظا  مجاار  البةف الماكز   
الوــــــــــــــجمال  ففقا ة المـالـي  لـبدء الامـ . فالهـدف م  ذه  المـباج ة ذج اتل المنـا  للســــــــــــــتلمـا  الدفل  فإقام  

 حســل  ســلم  الرطاس المال  فماايلا يجكم  الشــاكات أللقات المااســس  الموــايي  ا  الوــجما  م  خل  
 فإجا ة المخايا فمما  االمتلا  ألس  صالد  دابلا مةع  مجي  اإل ذاك فالتدارات المالي  غلا المشافأل . 

فُيشــــــــته   المةتد  الجية  للمتلا  اله  يانســــــــ  الماكز الوــــــــجمال  لإلبلغ المال  آلي   هدف مل   - 78
اج  الماسجمات ف صــــــــد اال ناذات مع المحاف ي  الماةلل . فينتمع المةتد  ك  ثلث   حســــــــل  التةســــــــلق ف ب 

ن ـهاو فذج يمـم كيانات م  الرطاألل  الاا  فالخا و بما ا  ذلف لنة  متااح  الرسـاجو فالاابط  الموـايي   
و فالموـــــا فو  الوـــــجمالي و ف ابط  صـــــجمالي  لستحجيلت المالي و فالهل   الوـــــجمالي  لمســـــتةدات مثبات الهجي 

 فمتا    حجي  األمجا و فمردم  خدمات الولاا  الةرال .
 

 __________ 

و نقا منس  الشـا  الوـجمال  مشـافس قانج  الهل   الجيةي  لجثائق مثبات الهجي و ففقهع ألسي  الائي   2020ا   شـاي  اللان /نجامبا   (97) 
 ا  فقج اليق.

 .2021 م  سسيم الحجاسل  فالباامنيات الما بط  بها مل  ماكز اإلبلغ المال  ا   مجق/يجلي   (98) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)
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 الدارة ا مة يم ا عةمم -هةء  
و فصـــــــــــــــسج الوــــــــــــــجمـا  مل  نرطـ  ا خـاذ الراا  ا  ميـا  المـباج ة المتاسرـ  2020فا  آذا /مـا ر   - 79

  لسوــــــــــــــجمـا  ا  ميـا   و مةل صـــــــــــــــةدف  الةـرد اـلدفل2021ـبالبـسدا  الررلاة الملرـس  ـباـلديج . فا  آذا /مـا ر 
المباج ة مســاألدة ممــايي   لط  ما ألس  الوــجما  لوــةدف  الةرد الدفل  م  التزامات لخدم  الدي  لمدة ســة  

 .( 99) 2022نخا  يت  آذا /ما ر 

و فقع البةف الدفل  ا راقا لمشـــــــــافس الوـــــــــجما  لستاسيم م  نب   ةمي   2021يزياا /يجني     29فا   - 80
مسلج  جفال  لدألم الوـــــجما  ا  مألاجة بةاء نظام  التاسيم و فياكز   40اله   بسغ   سرت    نر الما  البشـــــا  

مسلج  جفال    445. فذها بزء م  اسـتلما  نفسـع نطاقا يزيد ألس  ( 100) المشـافس ألس   اسيم الرتيات الوـللاات
 .( 101) ع البةف الدفل م  ا راقات مةل البةف الدفل  لتمجي  المشا يع الت  فقهاها فقيا المالي  الوجمال  م

باســــتاااض   2024فســــترج  منمجأل  الام  المال  لمةطر  الشــــا  األفســــط ف ــــما  ناايبيا ا  ألا    - 81
 البةي  التحتي  المالي  ا  الوجما  ييما يتاسق بتةرله ماايلا متااح  غس  األمجا  ف مجي  اإل ذاك.

  
 حظن ترر د األسلحم  - رابعة  
 ا عسكن م ا مرجردة بحرزة حنكم ا شبةبا معدات   -ت ف   

فثق الرايق األســـسح  فالهخائا فالمادات الاســـتاي  الت  اســـتخدمتها ياك  الشـــباك نف صـــجج ت م   - 82
الحاك  خل  اتاة الجالي  الحالي . فذ   شـم  المادات الاسـتاي  الت  اسـتخدمتها ياك  الشـباك خل  الهنج  

   الت   ظها ا  ن اي  الرلديج المةشج ة م  ق َب  ياك  الشباك. ألس  سن  بجصاصج فالمادات الاستاي 

مسمو ذات خوائ  متسر  مع مداع   60فم  نباق مليظات الرايق ميل  قهير  ذاف  م   يا    - 83
ةع ا  ألا   60 يا   M73 HEذاف  م  يااق   ــُ ده   ا  الاا  نرســــــ  مل   2016مسم صــــ ــُ ا  صــــــاسياو فصــــ

ــباك نر  الةجس م  قهائف الهاف  ا   ( 102) الممس   الااسي  الســــــــاججي  ــبا /اباايا   17. فنيسرج ياك  الشــــــ  ــــــ
. فكا  با  الرةاب  اللدفي  المستخدم   ( 103) با نا  منمهع األمم المتحدة جاخ  مطا  آج  ألد  الدفل   2020

  م  قـب  قجات اـلدااس 2018م  نجس الرـةاـب  الت   م االســــــــــــــتللء ألسلهـا م  ياكـ  الشـــــــــــــــباك ا  آذا /مـا ر  
 شــــــاي   9الشــــــاب  األفغةدي و ف سف الت  اســــــتخدمتها ياك  الشــــــباك خل  الهنج  ألس  اةد  صــــــحر  ا  

 .2020كانج  اللان /يةايا   5فخل  الهنج  ألس  خسيم ماندا ا  كلةيا ا   2018اللان /نجامبا  

 __________ 

-https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/04/01/Somalia-Enhanced-Heavilyانــــــــــــــــــظــــــــــــــــــا   (99) 

Indebted-Poor-Countries-Initiative-Request-for-Additional-Interim-50330. 

-https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/29/girls-in-somalia-to-benefit-fromانـــظـــا   (100) 

enhanced-access-to-education. 

 .https://twitter.com/DrBeileh/status/1410217800535314434انظا  (101) 

لطس  المسـاألدة ا  مااا  ألةد ن  نرط  ا   سـسسـ     2021يزياا /يجني     10لممس   الااسي  السـاججي  ا  ُفبههج  سـال   سـمي  مل  ا (102) 
 أُلهدة ذه  الهخلاة  ساهسج األصةاف مل  المنا  غلا المشافس. فلم ياج ن   ج يت  فقج كتاب  ذها الترايا.

 .1-4و المااق S/2020/949انظا  (103) 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/04/01/Somalia-Enhanced-Heavily-Indebted-Poor-Countries-Initiative-Request-for-Additional-Interim-50330
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/04/01/Somalia-Enhanced-Heavily-Indebted-Poor-Countries-Initiative-Request-for-Additional-Interim-50330
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/29/girls-in-somalia-to-benefit-from-enhanced-access-to-education
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/29/girls-in-somalia-to-benefit-from-enhanced-access-to-education
https://twitter.com/DrBeileh/status/1410217800535314434
https://undocs.org/ar/S/2020/949
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اة  ؛ فألس  يـــد ألسم الرايقو اـــإ  ذـــه  ذ  المM4فبا  التااهف ألس  بةـــدقيـــ  ذنجميـــ  م  يااق   - 84
مسم( ا  نيد  ياك  الشــــــــباك. ف ااهف الرايق  5,56 × 45)  M4األفل  الت   شــــــــاَذد الها بةدقي  م  يااق  

ــسيمها مل  يتجم  الوـــــجما  اال حاجي  )م  يااق   ــا ألس  مادات ألســـــتاي  ســـــبق  ســـ فناقس  ناااج   2-56نيمـــ
 .1-4مد أل (. ف اج ماسجمات فصج   رولسي  ا  المااق 

  التاـاف  ال ـامـ  م  بـاـن  يتجمـ  الوــــــــــــــجمـا  اال حـاجـي  ا  ذـها المنـا و ـاإن   فمع الـتهكلا ـبنذميـ  - 85
ــتاي  الت  قد   ج  الحتجم  اال حاجي    ــج  مل  المادات الاســ ا الحتجم  اال حاجي  الجصــ ــه يتجقع الرايق ن   يســ

م    32و فذلـف فارـا لسرراة  2021نف قجات األم  األخا  قـد اســــــــــــــتجلـج ألسلهـا م  ياكـ  الشــــــــــــــبـاك ا  ألـا   
 .(2020) 2551 الراا 

 
 امبثةأ حكرمم ا صرمةأ االتحةديم  ال بزامةت ا نةبعم من ا نفع ا جزئي  حظن األسلحم -بةء   

 إدارة األسلحم /ا ذ ينة   

و قدك  الرايق  رايا  المجامــــــيا  األف   (2020)  2551م  الراا   34فاراخ لما ذج مطسجك ا  لرراة   - 86
ــ  م   ةرله  ــتخسوــــ ــجمال : مليظات مســــ ــسح  فالهخائا الوــــ مل  السنة  باةجا  ”جألم  طجيا نظا  مجا ة األســــ

 نظا  يظا األسسح “. ف ااض الرراات نجنا  الةرا  الائيسي  ا  ذها الترايا.

آك/نغســط    25ت  الرايق م  اح  ســنلت مســتججس األســسح  الماكز  ا  ذاالن  مةه  فلم يتم - 87
و فسالتال  اهج لي  ا  فمـــــع يســـــمل ل  بإبااء  رليم مةوـــــف لسترده  اله  نياق   يتجم  الوـــــجما   2018

أل  لمح  ألام   2-4. فألس  الاغم م  ذلفو يرد  المااق  ( 104) اال حاجي  ا   ســنل  األســسح  مةه ذلف الحل 
 اإلبااءات الرائم  إلجا ة األسسح  فالهخلاة فإمتاني   حسلةها.

ــديدة االنرنا  المخزن  ا  مســــتججس  - 88 فم  نب  التوــــد  لسمخايا الت   شــــتسها الرةاب  الوــــا فخي   ــ
و  ـــاألج يتجم  الوـــجما  اال حاجي  ا  مبااء  رليم  رة  مشـــتاك لمســـتججس  ( 105) األســـسح  الماكز  ا  ذاالن  

  2020ا  ذاالن و يلا جألج الرايق ف ـــاكاء جفللل  آخاي  مل  المشـــا ك  ا   شـــاي  اللان /نجامبا  األســـسح   
. فُفبههج  سال  م  الممل  الخا   ( 106) فقد صاغ اايق الترليم الترة  المشتاك  رليما كامل .  2021ف با /اباايا  

ض  رديم الدألم ا  التمتل  م  نر  لاا  2021 مجق/يجلي     29لألمل  الاا  مل  يتجم  الوــــــــــــجما  اال حاجي  ا   
قهائف الرةاب  الوــا فخي  الوــالح  لسخدم  مل  مجقع يشــت  نجن  مســتج  ممت  م  المخايا ألس  الســتا  فالبة   

   . ( 107) التحتي  الائيسي و فالقتاا   رديم الخباة الترةي  اللقم  لستخس  م  الرهائف غلا الوالح  لسخدم  

مشتاك نمجذبا نفليا فظيقيا لراألدة بيانات مجا ة األسسح  فالهخلاة الستخدام   فقد نألد اايق التحرق ال - 89
ألف  ماة جاخ  قجة الشــــاي  الوــــجمالي  ا  مرديشــــجو مما يجاا الرد ة ألس  البحا ألس  اإلنتانج بشــــت  آم  

ت ذه و يتمـم   راصـل  اإلخطا  فخوـائ  األسـسح  فالهخائا الت  يتم  سـسيمها. فيتتسـ   ةرله قاألدة البيانا
الت  لم  امهم باد ألس  بميع قجات األم  الجيةي  الوـجمالي و نذمي  ياسـم  لحتجم  الوـجما  اال حاجي  ل   

 __________ 

ــسح  الماكز  ا  ذاالن  ا   (104)  ــتججس األســـ ــبا /اباايا   10خل  الزيا ة األخلاة الت  قا  بها الرايق مل  مســـ و نبسغ الرائد الرايق  2021 ـــ
 بن  السنلت مخزهن  ا  فقا ة الدااس.

 (105) S/2020/949 102و الرراة. 

 مججس لد  األمان  الاام . (106) 

 مججأل  لد  األمان  الاام . (107) 
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ــتاي   ــن  مل تافن  يبله  ن  الجيدات الاســ ــسح و بما ا  ذلف ســ ــنل  األســ ــاء نظا  فية  لتســ ــة  لها منشــ يتســ
كيأ يمت  مجماج قاألدة بيانات مجا ة   3-4. فيبله  المااق  (2020) 2551يمتسف ن  األســــــــــــسح و فارا لسراا   

 األسسح  فالهخلاة ذه  مم  نظا  إلجا ة األسسح  فالهخلاة يمسف قمام  الوجماللج .
 

 ال طةر بعمليةت تسليم األسلحم /ا ذ ينة   

سهمج  2020نيسج /سـبتمبا    28( ا  S/2020/949) 2020مةه  رديم الرايق  رايا  الةهائ  لاا   - 90 و سـُ
 4-4ســــــــــبع  ــــــــــحةات م  األســــــــــسح  فالهخلاة م   اكيا مل  يتجم  الوــــــــــجما  اال حاجي . فيااض المااق  

 لسلاي (  راصل  اإلخطا ات الما بط  بهه  الشحةات. )سا  

الرايق فاايق التحرق المشــتاك  حديا قاألدة بيانات  ــامس   تاسق باألســسح  فالهخلاة الت  فيجاصــ   - 91
ــسح  ا  ألا    ــميا مةه الااع النزئ  لحظا األســ ــجما  اال حاجي   ســ ــتج ج ها يتجم  الوــ . ففارا  ( 108) 2013اســ

مسلج  يسر    80قطا  ســــل  ف  26 000لراألدة البيانات ذه و  سرهج الحتجم  اال حاجي   ســــميا ما يراك م  
ذلـــــف يجال    ا   ــا  بمـــ الوــــــــــــــــــا فخيـــــ  م  يااق    70  000ذخلاةو  ــابـــــ   الرةـــ قـــــهائف  مةـــــه RPG-7م   و 

 )سا  لسلاي (  راصل   حةات األسسح  فالهخلاة الجا جة. 5-4. فيااض المااق ( 109) 2013 ألا 
 

 إ طةر من بلغةر ة عن شحنم كبينة من ا معدات ا عسكن م   

كانج    30و ُن ســـــ  مل  السنة  مخطا  م  بمهج ي  بسلا يا مؤ خ 2021ا  كانج  اللان /يةاي   13ا   - 92
ــمبا  ــديدة االنرنا  2020األف /جيسـ ــم ذخائا  ـ ــسح  فالهخلاةو  مـ ــحة  م  األسـ ــا  ذها اإلخطا  مل   ـ . فن ـ

ــةاااخ مد ب  ا  المااق نلف لسراا    ــسيمها ا   (2020) 2551فنصـــــــــ و كا  م  المرا   ذةا بمجاار  السنة   ســـــــــ
 .  ( 110) مسلج  جفال  270. فُقده ت قيم  الشحة  بمبسغ 2021مةتوف كانج  اللان /يةايا  

فلد   سر  نســخ  م  اإلخطا و ن ســ  مســتشــا  األم  الرجم  ا  الوــجما   ســال  مل  السنة  ا   - 93
ــسيم   يطس  الها فقف  2021كانج  اللان /يةايا   19 ــا  األم  الرجم  الرايق بن   ســ ــتشــ ــسيم. فقد نبسغ مســ التســ

ذه  الشـــــحة  لم ينا  مخطا  متتب  ب  نف التةســـــلق ما  بخوـــــجصـــــ و فن  يتجم  الوـــــجما  اال حاجي   اتز  
. غلا ن  الرايق ألسم ن  بسلا يا نخطات البال  الدائم  لسوـــجما  لد  األمم ( 111) مبااء ماابا  لامسي  الشـــااء

 .  ( 112) 2020الشحة  ا  نيسج /سبتمبا المتحدة ب 

 __________ 

 (108) S/2020/949 105و الرراة. 

ي  فالدف  األألمــــاء المردم  مل  السنة و باإلمــــاا  مل  الماسجمات المردم  م  به   اســــتةاجا مل  مخطا ات يتجم  الوــــجما  اال حاج (109) 
 اال وا  الماةي  بإجا ة األسسح  فالهخلاة ا  الحتجم  اال حاجي  فم  اايق التحرق المشتاك.

. فلم يت  باستطاأل  2021ايا   با /ابا  3و  اك  الشح  الت   تخه م  بسلا يا مراا لهاو ا   .Kalandor Ltdمرابس  مع مديا ألا    (110) 
 السسطات البسلا ي  مجاااة الرايق بةسخ  م  الارد ألسباك  تاسق بالساي .

 .2021كانج  اللان /يةايا  14ابتماس ذا ر  مع مستشا  األم  الرجم  ا   (111) 

األمم المتحدة مل  البال  الدائم  لسوجما   و قب  مخطا  السنة و م  البال  الدائم  لبسلا يا لد  2020نيسج /سبتمبا    11 سال  مؤ خ   (112) 
 لد  األمم المتحدةو مججأل  لد  األمان  الاام .

https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/ar/S/2020/949
https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/ar/S/2020/949


S/2021/849  

 

21-12712 31/101 

 

ف بل  األجل  األفلي  الت  بماها الرايق ن  المرافمــات المتاسر  بامسي  الشــااء بدنت ا  نفاخا ألا   - 94
ــؤف  الدااسو محمد ألس  ين   2019 ــرج ذه  الحال  أل  فبجج اختلالت  ( 113) فنبااذا فقيا الدفل  لشــــ . فكشــــ

ي و مما يسسط المجء ألس  المسنل  الحاسم  المتملس  ا  اإل ااف ألس  جاخسي  جاخ  يتجم  الوجما  اال حاج
اســــــــــــتلااج األســــــــــــسح  فالهخائا. فينم  الرايق ن   طسا  الحتجم  اال حاجي  ألس  نتائم الماابا  المتاسر  بهه  

 الشحة  بمناج االنتهاء مةها.  
 

 تسليم شحنم من ا شةحنةت ا عسكن م د/ن إ طةر   

ــمها  سر  الرايق ماس - 95 ــرلة   كاك/مةافل  نابي  اســـــــ ــنل  لد     MV Birdenجمات أل  ســـــــ ) قم التســـــــ
 ـاية  ألسـتاي  م  يااق ”داماق“   44( اسـُتخدمج إليوـا  ما منمجأل  7305772المةظم  البحاي  الدفلي  
. فاليظ الرايق ن  ذه  الســـرلة  غاج ت مســـطةبج و  اكياو ا   2021نيســـا /نباي    30مل  ملةاء مرديشـــج ا   

و فنبحات ألبا قةاة السجي و ف جقرج ا  بدةو الممس   الااسي  الساججي و يلا نلرج  2021ا /نباي   نيس 15
نيا /مايج  1نيســـا /نباي  مل   30و ثم  ســـج ا  مرديشـــج ا  الرتاة م  2021نيســـا /نباي    19الماســـاة ا  

  2021يزياا /يجني    8قب  ن   جاصـ   يستها مل  كاا شـ و بادسـتا . ففب  الرايق  سـال   سـمي  ا    2021
و فمراذا  اكياو لتحديد مد  امتلا  ذه  الشــــــحة  لمتطسبات  İstanbullines Lojistikمل   ــــــاك  الشــــــح و  

 (.6-4يظا  ج يد األسسح  )انظا الوج  الجا جة ا  المااق 
 

 نمرذج مرحد  إلشعةرات   

فارا لستجصـــي  الوـــاج ة ا   رايا اايق التحرق المشـــتاك المااق بالترايا الدف   لحتجم  الوـــجما    - 96
و يةبل  ن   تبع اإلخطا ات المتاسر  باألســــــــــسح  فالهخلاة فالمادات 2021 ــــــــــبا /اباايا   4اال حاجي  المؤ خ 

اف م  التروــل . فاللاض الاســتاي  نماذج متررا ألسلها لمــما   جالا بميع الماسجمات المطسجس  بمســتج  ك
م  ذه  الةماذج ذج ن  يمألذا المج ج ا  البداي و فن   ســاألد الحتجم  اال حاجي  ا  مجا ة المادات الاســتاي  

 مرتاياخ لسةماذج المجيدة.  7-4المطسجس  مجا ة سسيم  )مل  التسنل  فالتخزي  فالتار (. فيبل  المااق 
 

 ( 2020)   2551من ا قنار    37تحةديم عماًل بة فقنة  ا بقةر ن ا د/ر م  حكرمم ا صرمةأ اال   

ن   رد   راياا مل   (2020) 2551م  الراا   37ُيطس  مل  يتجم  الوــــجما  اال حاجي  ا  الرراة  - 97
ألم  أل   يت  قجات األم  التابا  لها ف  جيةها فقجامها فنشـــــــــــــاذا ففمـــــــــــــع الرجات اإلقسيمي  فقجات  منس  ا

ــياتو يتمـــــم  بالجبه  المروـــــججة مـــــم  فيدات قجات األم  الجيةي  الوـــــجمالي  نف متا  التخزي    الملسيشـــ
 فالمادات الاستاي  لد   جقيع األسسح  فالهخلاة المستج جة.

ــبا /اباايا 1فا   - 98 ــجما  اال حاجي   راياذا الدف   األف  مل  السنة و 2021   ـ ــسج يتجم  الوـ و ن سـ
. فكـا  م  المتجقع صـــــــــــــــدف  الترايا الـدف   (2020)  2551م  الراا     37ألس  الةحج المطسجك ا  الرراة  

ــط    1اللان  ا    ــط    19الت  مل  السنة  مال ا   و فل   لم  تم مي2021آك/نغســـــــــ . ( 114) 2021آك/نغســـــــــ

 __________ 

 ـــهاجة المســـتخد  الةهائ  المجقا  م  فقيا الدفل  )مججأل  لد  األمان  الاام (و ف ندلد   م الحوـــج  ألسي  خل  لراء مع فقيا الدفل    (113) 
 .2021 با /اباايا  11ديا  الاا  السابق ا  و فمرابس  ذا قي  مع م2021 با /اباايا  10ا  

( م  متت  مســـــــتشـــــــا   2021 مجق/يجلي    31ألس  يد ألسم الرايقو  م مع ذلف م ســـــــا  ذها الترايا اللان  ا  الجقج المحدج ل  )ا   (114) 
 األم  الرجم  ا  الوجما  مل  فقا ة الشؤف  الخا بي  فالتااف  الدفل .
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ف شـــــم  ذه  الترا يا ماسجمات  تاسق بإخطا ات اســـــتلااج األســـــسح و فاســـــتااامـــــا لخط  االنترا  الوـــــجمالي و  
فلمح  ألام  أل  الحال  األمةي . فساإلمـــاا  مل  ذلفو  تمـــم  ذه  الترا يا ااألا أل  مجا ة األســـسح  فالهخلاة  

 ات اإللزامي  المتاسر  بجبه  األســسح   ف رايا اايق التحرق المشــتاك. غلا ن  ذه  الترا يا لم  تمــم  اإلخطا
 فالهخلاة المستج جة فالةشا الحال  لسرجات. 

فقامج السنة و بةاء ألس   جصــي  الرايقو بدألجة يتجم  الوــجما  اال حاجي و بةاءخ ألس   جصــي  م   - 99
يا لسجمــــج  ييما يتاسق بالمتطسبات الحالي    لسترا يا الدف ي  الرايقو مل  اإلألااك أل   ــــجاغسها فايتيابا ها  جخه

لسحتجم  اال حاجي و ال سيما متطسبات اإلخطا  بالجيدات الاستاي  الت  ُ جبه  مللها المادات الاستاي  ف يت   
. فلم  اج يتجم  الوــــــجما  اال حاجي  باد ألس  ( 115) الرجات األمةي  التابا  لسحتجم  ف اكلبتها فيال  انتشــــــا ذا

ــال  الائي . فلي  لد  الرايق مأخه ــع الحتجم  اال حاجي     سـ ــايط  ن  يتج  بجسـ مقاء مللاء ذه  المتطسبات  ـ
 مثبات قد  ها ألس  الحراي ألس  البياجة فالتحتم ييما يتو  برجا ها األمةي .

 
 امبثةأ ا د/أ األعضةء /ا منظمةت ا د/ يم  حظن األسلحم -جيم   

 قرة ا شنطم ا بحن م في برنبالند   

ــسيم مادات ألســـتاي  مل  قجة الشـــاي  البحاي  ا  بجنتلند   2020اا  نبسغ الرايق ا   رايا  ل - 100 أل   سـ
المتماكزة ا  بجصـــــاصـــــجو بجنتلندو بجاســـــط  يائاة نر  ألســـــتاي   شـــــلسها اإلما ات الااسي  المتحدة جف  ن  

  . فذها االاترا  مل  الشرايي  يماه برا  مجاصس   طجيا قجة الشاي  البحاي  ا  بجنتلند فاا ( 116) مخطا 
ــاذمات لهها اللاضو يت  لج كانج ذه  الرجة  مل  قد ة نمةي  كبلاة ا  متااح    ــاكاء الدفللل  مســــــ  رديم الشــــــ

 النماألات المسسح  المتطاا و ف هاي  األسسح  فالهخلاةو فالراصة .

فم  نبــ   ازيز  ةرلــه يظا  ج يــد األســــــــــــــسحــ و ســـــــــــــــااا الرايق مل  اإلمــا ات الااسيــ  المتحــدة ا   - 101
ليرد  مل  المســـــــــؤفلل  الحتجملل  ذةاك بميع التجمـــــــــيحات اللقم  بشـــــــــن  المتطسبات    2021يجلي    مجق/ 8

المةوـــج  ألسلها ا  نظا  يظا األســـسح  ييما يخ ه جألم قجات األم  التابا  لجاليات الوـــجما  األألمـــاء  
ــا مع قـياجة قجة الشــــــــــــــايـ  البحاـي  ا  بجنتلـند فمتـت   ئي  بجنتلـند ا     ا  اال حـاج. فابتمع الرايق نيمــــــــــــ

م  نب    جي  اهم نام  اليتيابا هما التشللسي  فاألسسجك اله  يمتةهما ا هباأل  ا     2021آك/نغسط    2
  رديم الطسبات مل  الدف  األألماء فارا لمتطسبات نظا  النزاءات. 

ــ  ا    - 102 السنةــ ج  ــه الجاقعو  سرــ ــالرراة    2021آك/نغســــــــــــــط     13فا   بــ ــا ا ألمل  الراا     12مخطــ م  
باألسسح  فالهخائا. فينم  الرايق ن    م  جفل  ألمج بإمداج قجة الشاي  البحاي  ا  بجنتلند (2020) 2551

ــاء ا  اال حاج بالمادات الاســــــتاي  ا  امتلا   ا  لمتطسبات   ــاألدا ممداج الجاليات األألمــــ ُيااأل  م  اآل  اوــــ
 .( 117) نظا  يظا األسسح 

 
 __________ 

 و مججأل  لد  األمان  الاام .2020كانج  األف /جيسمبا  سال  ُفبههج ا   (115) 

 (116) S/2020/949  108ف  107و الررا ا. 

بشــــــــــن  ممداجات باألســــــــــسح     (2013)  2111)ن( م  قاا  منس  األم     11ُفبههج ا  مةاســــــــــبات ناج ة بدا مخطا ات بمجب  الرراة   (117) 
جت بها فيدات نمةي  خا ب  أل  نطا  البياجة فالتحتم لحتجم  الوــــجما  اال حاجي . فيشــــا  ا  الرراات   م    122-120فالهخائا ُقفه

مل  ال يقي  الت   سرج بها اإلجا ات اإلقسيمي  ا  الوـــــــــــجما  نســـــــــــسح  فذخائا ا    S/2019/858/Corr.1ف   S/2019/858الجثير   
  حاي  ألس  يظا األسسح  ألس  مد  ألرد ألس  األق .

https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/ar/S/2020/949
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/2019/858
https://undocs.org/ar/S/2019/858/Corr.1


S/2021/849  

 

21-12712 33/101 

 

 بعثم االتحةد األفن قي في ا صرمةأ   

حاجي  ا  صـــــــــياغ  مبااء  ا ـــــــــتاكج بال  اال حاج األااير  ا  الوـــــــــجما  فيتجم  الوـــــــــجما  اال   - 103
 شـللس  مجيد بشـن  مجا ة ممـبجيات األسـسح  الوـللاة فاألسـسح  الخقير  أُلاض ألس  المنتمع الدفل  خل   

. فيسـتةد ذها اإلبااء التشـللس  المجيد مل  منمجأل   2021 ـبا /اباايا   17مةاسـب  نقيمج ألس  اإلنتانج ا  
 .  ( 118) م  الجثائق فالوتجك الدفلي  الرائم 

فيهدف ذها اإلبااء التشـــــــــــللس  المجيد مل  ميناج الامسي  اللقم  لنمع البيانات فيرظ الســـــــــــنلت   - 104
يتوــ  بالمادات الممــبجي  فياير   باج  الماسجمات بشــرايي   ام  مع الشــاكاء. فيتاله  ن  ُ د ج بميع  ييما

ــجما  اال حاجي  مل   ــبجي  ا  الترايا الدف   لحتجم  الوـ ــسح  الممـ منس  األم  فا  الترايا ســـنلت األسـ
ــسم فاألم  التابع لل حاج األااير و فاله  يحا    ــجما  مل  منس  الســ ــس  لبال  اال حاج األااير  ا  الوــ الروــ
ــا مل  منس  األم  لساسم. فُيتجخه  قلد بميع الســـــــــــــنلت ا  قاألدة بيانات ماكزي   دا  ا  مرا بال   نيمـــــــــــ

ــا   ــتشـ ــجما  فمتت  مسـ ــ  الســـنلت ا   اال حاج األااير  ا  الوـ ــينا  نسـ ــجما . فسـ األم  الرجم  ا  الوـ
سـن  األسـسح  فالهخائا الموـاج ةو نف سـينا   ةزيسها باسـتخدا  التطبلق الخا  بحتجم  الوـجما  اال حاجي   

 .( 119) لنمع البيانات ألس  األبهزة الةرال 

ا  م  الجااء بالتزاما ها فســـــــُيمته   ذها اإلبااء التشـــــــللس  المجيد بال  اال حاج األااير  ا  الوـــــــجم - 105
. فســـلؤج   حســـل   باج  الماسجمات م  بان   ( 120) (2014)  2182م  الراا    6ألس  الةحج الجا ج ا  الرراة  

ــ  الر ــحيلو مل   ازيز كبلا لراصـــ ــت  الوـــ ــجما  اال حاجي  فالبال و مذا ما نره بالشـــ ايق ا   رليم  يتجم  الوـــ
 مود  نسسح  ياك  الشباك فذخائاذا فمادا ها.

 
 ا بدفق غين ا مشن/ع  ألسلحم إ ى ا صرمةأ -داأ   

 USS Winston Churchillمضبرطةت ا مدمِّنة    

نسـسح     USS Winston Churchill (DDG 81)و مـبطج المدمه اة  2021 ـبا /اباايا    14ا   - 106
. فم  نب   حديد مةشــــــن ذه  الشــــــحة  ففبهتها  ( 121) م  ماكبل   ــــــااأللل  قبال  الســــــاي  الشــــــاق  لسوــــــجما 

. فسلةما لم ُياجه باد ألس  يس  الرايق مل   ( 122) المروـــــــــــــججةو يس  الرايق مســـــــــــــاألدة يتجم  الجاليات المتحدة

 __________ 

 Harmonized AMISOM/FGS standard operating procedure on the management of“انظا الجثير  الماةجن    (118) 

recovered small arms and light weapons”. و المججأل  لد  األمان  الاام 
 (.103و الرراة S/2020/949)انظا  Fulcrumنظا  مستةد مل   طبلق  (119) 

الوــجمال  فسال  اال حاج األااير  ا  الوــجما  ن  يجثرا فيســنل بدق  بميع  ا  ذه  الرراةو يطس  منس  األم  مل  النيش الجية    (120) 
المادات الاســتاي  الت  ســيطاا ألسلها ا  ميا  ألمسيات نف نثةاء  ةرله فاليتلهماو بما ا  ذلف  ســنل  نجس الســل  ف/نف الهخلاة ف قم  

]اايق الخبااء[ بالترتيش ألس  بميع األصــةاف الاســتاي   التســسســس و ف وــجيا بميع األصــةاف فالالمات ذات األذمي و ف يســلا قيا  
 قب   دملاذا نف مألاجة  جقياها.

البيــــاجة الماكزيــــ  لسجاليــــات المتحــــدة (121)  و متــــا  ألس  الاةجا  الشــــــــــــــبت   2021 ــــــــــــــبــــا /اباايا    16ا    بيــــا  مأللم  صـــــــــــــــــاج  أل  
www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/2504027/winston-s-

churchill-seizes-illicit-weapons-from-two-dhows-off-somalia/. 

 .2021 با /اباايا  22 خ   سال   سمي  مؤ  (122) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ar/S/2020/949
http://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/2504027/winston-s-churchill-seizes-illicit-weapons-from-two-dhows-off-somalia/
http://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/2504027/winston-s-churchill-seizes-illicit-weapons-from-two-dhows-off-somalia/
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اقمل  فالماكبل  الشـااأللل  ف م التوـاهف  الجاليات المتحدةو  شـلا المؤ ـاات األفلي  مل  نن   م اإلاااج أل  الط
 )سا  لسلاي ((. 8-4ا  األسسح  )انظا المااق 

 
 USS Montereyمضبرطةت ا مدمِّنة    

نســـــسح  م  ماك    USS Monterey (CG 61)و مـــــبطج المدمه اة 2021نيا /مايج   7ف   6ا   - 107
. ف ـــــــمسج األســـــــسح  المخبنة ألشـــــــاات الرهائف المجبه   ( 123)  ـــــــااأل  ألديم النةســـــــي  ا   ـــــــما  بحا الااك

و فم ات المدااع الا ـا ـ  فسةاج  الرةاصـ  فقاذاات  56الممـاجة لسدباباتو فآالف البةاج  الهنجمي  م  يااق  
 .  ( 124) الرةاب  الوا فخي 

ا جة م  نســــايل  الدف  األألمــــاء الت   رج  بامسيات  رتيش لسســــر  ف تســــم الماسجمات المروــــس  الج  - 108
بنذمي  ياســــــــم  بالةســــــــب  لسرايق فالسنة  م  نب    جي  اهم نامــــــــ  لتداق األســــــــسح  غلا المشــــــــافأل  مل  

 الوجما  )انظا التجصيات(.
 

 شبكةت تهن ب األسلحم بين ا يمن / رنبالند    

 سع ياالت مجثر  لموـــاج ة نســـسح  فذخائا م  مهاسل  ألس  نيساج ســـسطات بجنتلند الرايق ألس  ن - 109
ــبل  الملا و  متةج قجة  2021يج  ســــــــاي   ــــــــما  الوــــــــجما  يدثج ا  نيا /مايج ف مجق/يجلي   . ااس  ســــــ

م  مـــــــــبط مادات ألســـــــــتاي  كانج قد نااغج م   2021 مجق/يجلي   28الشـــــــــاي  البحاي  ا  بجنتلند ا  
كلسجمتاات  ــــا  بجصــــاصــــج. فكانج الشــــحة و الت  قل  م   10اد ماك   ــــااأل  ا  مةطر  ما يافو ألس  ب 

فبهتها كانج ياك  الشــباكو  تنلف م  آالف الهخائا فألشــاات األســسح . فنلر  البب  ألس  مهاك مزألج و 
( ألـدة نرـا  فســــــــــــــيطـ  ألس  GPSفنظهات بـياـنات بهـاق  لسمليـ  بجاســــــــــــــطـ  الةظـا  الاـالم  لتحـدـيد المجاقع )

 )سا  لسلاي (. 8-4جما . فذه  الحاالت ماافم  ا  المااق سجاي  اليم  ف ما  الو
  

 حظن مكرنةت األجهزة ا مبفجنة ا يد/ م ا صنع  -  ةمسة   
 مكرنةت األجهزة ا مبفجنة ا يد/ م ا صنع   

نظاا لاــد  مبااء  حسللت مــا باــد االنرنــا  خل  اتاة فاليــ  الرايق ذــه و لم يتســــــــــــــ ه لسرايق  رليم   - 110
. غلا ن  ألمسيات ( 125) ييما يتاسق بالمتجنات المســــتخدم  ا  األبهزة المترناة اللدفي  الوــــةع ا نا  بديد ن 

التررهد البوــا  ال  زا   شــلا مل  ن  ياك  الشــباك  ســتخد  خسيطا م  المترناات المحسي  الوــةعو ينمع بل   
)الجقجج(. فسالمل و ُيردك  ن   الةتافغسيســـاي  )ماجة  ـــديدة االنرنا ( فنتاات البج اســـلج  )ماجة مؤكســـدة( فالرحم

 .( 126) استخدا  المجاج المتحوه  ألسلها م  خل  ننشط  يواج المترناات قد استما م  يل  مل  آخا

 __________ 

 .2021نيا /مايج  8بيا  مأللم  صاج  أل  متت  الماسجمات التابع لبحاي  الجاليات المتحدة بتا ي   (123) 

 .2021 باج  لسماسجمات مع سسطات الجاليات المتحدة ا  آك/نغسط   (124) 

ــائ  بايد مل تافن  متباجل  مع ماكز  حسل  األبهزة المترناة اإل ذا (125)  : يالج الرلجج الما بط  بنائح  2021بي  ا  آك/نغســـــــــــط    ســـــــــ
 ( جف  الجصج  مل  أللةات األبهزة المترناة اللدفي  الوةع.19-ماض الافر كج فنا )دجالد

 .2021 را يا ف باج  لسماسجمات مع جائاة األمم المتحدة لإلبااءات المتاسر  باألللا  ا  الوجما  ا  ألا   (126) 



S/2021/849  

 

21-12712 35/101 

 

  2021فلم ُ لَيظ ن   لللاات كبلاة ا  غالبي  متجنات األبهزة المترناة اللدفي  الوـــــــــــــةع ا  ألا    - 111
ألق المســــــتخد  ذج المرنه اات ال هاسائي  المتجاااة  نا ياو يلا  مرا ن  بالســــــةجات الســــــابر . فال يزا  نجس الوــــــا

ــتخدا  المت ا  لمرنه اات  حم  الالم  التنا ي   ــج  االســـــــ ــميم يافيات  Det-C (127 )ُ ظها الوـــــــ . فظ   وـــــــ
األبهزة المترناة اللدفي  الوــــــةع )الت  كللااخ ما   ج  موــــــةها  خوــــــيوــــــا لهها اللاض( متســــــرا نســــــبيا مع 

اجلط فالهجا ف المحمجل  كموــــد  لسطاق .   12الســــابر و فكهلف اســــتخدا  بطا يات الد ابات الةا ي   الســــةجات 
ف شـــــلا الماسجمات المتاي  المتاسر  بمرا يل األبهزة المترناة اللدفي  الوـــــةع مل  اســـــتماا  اســـــتخدا  الهجا ف 

ا  الد ابات الةا ي و فصــــــــــــرائل المحمجل و فمســــــــــــتربلت الامجق الرابس  لستاسمو فنبهزة اإلنها  المســــــــــــتخدم  
 .( 128) 2021الملط يجا  ألا  

 
 إ ى ا صرمةأ   ( 2019)   2498تصدين األصنةف ا مدرجم في ا منفق جيم من قنار مجلس األمن    

ــةاف المد ب  ا   - 112 ــديا األصــــ ــ  الرايق  رليم يال   وــــ ــتةاجا مل  قاألدة بيانات يجاصــــ المااق بيم اســــ
األمم المتحدة إليوـــاءات التنا ة الدفلي و فسوـــج ة ندلا  حديدا المتجنات المســـتخدم  ا   وـــةيع المترناات  

. فاليظ الرايقو م  ( 129) المحسي  الوـةع م  قب  ياك  الشـباك: نتاات البج اسـلج  فيممـا ال بايتيف فالةلتايف
ث  ا  ــ   ( 130) قاألدة بيانات ميوـــــــــــاءات التنا ة الدفلي   آخا الســـــــــــنلت المحدك و ال ميات ال بلاة م  يممـــــــــ

. فا  ألام  ( 131) الةلتايف فال بايتيف الموـده ة مل  الوـجما و مما يؤكد اال نا  اله  لجيظ ا  الاا  المامـ 
( فندلا م  2807ي  م  يم  ال بايتيف ) مز الســــــــسا   2 000و  م  وــــــــديا ندلا م  2020ف   2019
ــسا     يةا 230 ــديا 280800م  يم  الةلتايف ) مز الســ ــا نن   م  وــ ــجما . فاليظ الرايق نيمــ ( مل  الوــ
و  2020ف  2019( مل  الوــــــجما  ا  ألام  283421يةا م  نتاات البج اســــــلج  ) مز الســــــسا    160  قااب 

األألمـــــاءو . فيرج  الرايق يالياو بدألم م  الدف   ( 132) فذج ما يشـــــت  ا ناذا بديدا مرا ن  بالســـــةجات الســـــابر 
ــج    ــجما  ألغااض مبااء  حرلق ألا  بخوــــــ ــةاف ا  الوــــــ ــةاأل  ألس  ذه  األصــــــ بترليم ينم الطس  الوــــــ

 مواج  متجنات األبهزة المترناة اللدفي  الوةع. 
 

 ا بحقيقةت ا جةر م بخصرص ضبط شحنم من نبنات ا برتةسيرم    

بموــاج ة  ــحة   ز  نحج و  سرج السنة   ســال  م  جفل  ألمــج  تاسق 2021آك/نغســط     26ا   - 113
ــجما  ا  نفاخا ألا    100 ــلج  كانج متنه  مل  الوــــــ . فذه  ذ  الماة األفل  2020ي  م  نتاات البج اســــــ

 ب  ا   و بتحرلق بشــــن  األصــــةاف المد(2020) 2551م  الراا     28الت  يتم الها مبلغ السنة و فارا لسرراة 
المااق بيم م  الراا  نرســــــ . فقد نددت الدفل  الامــــــج لسرايق  اافنها ا   راســــــم نتائم التحرلق النا   ا   

 الجقج المةاس .
 

 __________ 

 (127) S/2020/949 118-116و الرراات. 

  را يا م  جائاة األمم المتحدة لإلبااءات المتاسر  باألللا  ا  الوجما . (128) 

 (129) S/2020/949  117ف  116و الررا ا. 

 (.2021نيسج /سبتمبا  5) م االيلس ألسلها ا   /https://ilostat.ilo.org/dataمتاي  ألس  الاةجا  الشبت   (130) 

 (131) S/2020/949 121و الرراة. 

 المابع نرس . (132) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/ar/S/2020/949
https://undocs.org/ar/S/2020/949
https://ilostat.ilo.org/data/
https://undocs.org/ar/S/2020/949
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 جلسةت االسبمةع بة محكمم ا عسكن م بشأن اسبيناد ا مكرنةت ا محبملم  لمبفجنات   

ــتاي  التابا  2021يزياا /يجني     6ا   - 114 ــايط و نشـــــات المحتم  الاســـ ــجمال   ـــ لسنيش الجية  الوـــ
الديج لنسســـــ  اســـــتماس  تاسق برمـــــي  اســـــتلااج مجاج كيميائي  مزجفب  االســـــتخدا  مل  الوـــــجما  بوـــــج ة غلا 

و  ــــــــــــــمسـج ذـه  الرمــــــــــــــيـ  ألـدة مجايةل  ( 133) قـانجنيـ . ففارـا لسماسجمـات الت  بماهـا الرايق ا  ذـه  المايسـ 
  ا  اســتلااج مادات فمتجنات كيميائي  يمت  اســتخدامها صــجماللل و قل  منهم  با  نألما و ا همجا بالمشــا ك

قدما  مــم  12ا  منتاج مجاج مترناة ا  الوــجما . فخل  بسســ  االســتماسو ُقده مج فثائق أل  يافي  بطج   
نتاات البج اســــــلج و باإلمــــــاا  مل  اللسيســــــاي  فيم  ال بايتيف فاألســــــلتج و م  بل  مجاج نخا . فذه  مجاج 

 32  000االســــــــتخدا  يمت  اســــــــتخدامها إلنتاج مترناات محسي  الوــــــــةع  رد  قيمتها بمبسغ  ديميائي  مزجفب   
جفال . فا  ذه  المايس و لي  م  الجامل لسرايق ما مذا كانج ذه  السسع قد فصسج مل  الوجما . فيجاص   

 الرايق  صد ذه  الحال  ألس  مجء المدخلت المستمدة م  مسؤفل  يتجم  الوجما  اال حاجي .
 

 تسليم شحنم ثةنيم من مز ج نبنات األمرنيرم /ز ت /قرد   

يةا م  مزيم نتاات األمجنلج    165و نبسغ الرايق أل   سـسيم فاسـتخدا   ـحة  نفل  م  2020ا  ألا   - 115
و يوـــــــــــــسج  ـــــــــــــاك   2020كانج  األف /جيســـــــــــــمبا    24. فا   ( 134) فقيج الجقجج مل  بجنتلند لبةاء ملةاء غاألد 

TTN Group Insaat ــتلااج و فذ   ــــاك   ج يد مراذا  اكياو ألس  مجاار  يتجم  الوــــجما  اال حاجي  ألس  اســ
 بجنتلند.  يةا م  مزيم نتاات األمجنلج  فقيج الجقجج مل  الوجما و فذلف فارا لسسطات  165 حة  ثاني  م   

ا أل  اســــــتخدا  مزيم نتاات األمجنلج  فقيج الجقجج صــــــد  أل  ســــــسطات بجنتلندو  ففارا آلخا  راي  - 116
يةا م  مزيم نتاات األمجنلج  فقيج الجقجج    160  -و  م  سـسيم ذه  الشـحة  اللاني  ( 135) فسحسـ  فثائق الشـح 

ــج ا    - ــاصــــــ ــسج مل  مجقع التخزي  ا  باسل  ا    2021آذا /ما ر  12ا  ملةاء بجصــــــ  آذا /  17ففصــــــ
يةـا م  مزيم نتاات األمجنلج  فقيـج الجقجج م  ذـه  ال ميـ  األفليـ و البـاللـ    90. فكـا  يجال   2021مـا ر  

. ففارا لماسجمات ممـــايي   سراذا الرايقو 2021يةاو م  الشـــحة  اللاني  قد اســـُتخد  بحسج   مجق/يجلي    160
  ا  مةتوــــف نيسج /ســــبتمباو  م االنتهاء م  منشــــاء ماســــ  فايدو فم  المرا  ن  يبدن  شــــللد الماســــ  اللان 

 .( 136) سلتطس   سسيم  حة  ثالل  م  مزيم نتاات األمجنلج  فقيج الجقجج مما

الرايق مل  نن  ال يزا  ينا  ا هباس مبااءات نمةي  ف دابلا سلم  صا م    فيمننج سسطات بجنتلند - 117
يا سـا م  قجات األم  ا  بجنتلند. فيسـت شـف الرايق ممتاني   260لمـما  يماي  مجقع التخزي و بدألم م  

ــاء ا    مبااء  رتيش ا  المجقع باال ـــتااك مع ســـسطات يتجم  الوـــجما  اال حاجي  فســـسطات الجاليات األألمـ
 اال حاجو فمع جائاة األمم المتحدة لإلبااءات المتاسر  باألللا  ا  الوجما .

  
 __________ 

 ــــــــــــــايط الــديج لمرتطرــات م  المحــادمــ  صــــــــــــــــاج  أل  مجقع مذاألــ  النيش الجية  الوــــــــــــــجمــال و متــا  ألس  الاةجا  الشــــــــــــــبت    (133) 
https://m.facebook.com/watch/?v=955313561903172   ــبــــتــــ الشـــــــــــــــ ــةــــجا   الــــاــ ألــــســــ   ــا   مــــتـــــ مألــــلمــــ   ف ــــرــــايــــا  و 

https://horndispatch.com/five-in-somali-military-court-over-alleged-plot-to-use-fertiliser-

explosives/?_thumbnail_id=2165. 

 (134) S/2020/949  123ف  122و الررا ا. 

 مججأل  لد  األمان  الاام . (135) 

 .2021 باج  لسماسجمات مع متت   ئي  بجنتلندو آك/نغسط  فنيسج /سبتمبا  (136) 

https://m.facebook.com/watch/?v=955313561903172
https://horndispatch.com/five-in-somali-military-court-over-alleged-plot-to-use-fertiliser-explosives/?_thumbnail_id=2165
https://horndispatch.com/five-in-somali-military-court-over-alleged-plot-to-use-fertiliser-explosives/?_thumbnail_id=2165
https://undocs.org/ar/S/2020/949


S/2021/849  

 

21-12712 37/101 

 

 انبهةوةت ا قةنرن ا د/ ي النسةني ا بي تنطري على اسبهداف ا مدنيين  - سةدسة  
 حنكم ا شبةب -ت ف   

 اسبمنار ا بشن د ا قسني  لسكةن   

 ـــــخ .    2 968  000ا  الوـــــجما  قد بسغ ا  فقج كتاب  ذها التراياو كا  ألدج المشـــــاجي  جاخسيا   - 118
فيدذاو   2021 ــــــــخ  م  مةاقلهم ا  الرتاة بل  كانج  اللان /يةايا ف مجق/يجلي     537  000فااه ما منمجأل  

. فخل   ( 137)  ــــخ (  389  000ا  المائ  م  الحاالت )  70فكا  التشــــايد الما بط بالةزاس ســــبباخ ا  ندلا م  
م  التشـايد الرسـا   سـببج الها ياك  الشـباك ا  فالي    ( 138) رايق مجبات بديدة الرتاة المشـمجل  بالتراياو فثهق ال 

. فُياز   ( 139) نســــــــــاة لمةاقلها   11  000بةجك غاك الوــــــــــجما  فا  غالمججفغو مما نســــــــــرا أل   اك ندلا م  
التشـــــايد مل   حد  با  المنتماات المحسي  لســـــسط  ياك  الشـــــباك فإجا  ها. ففقاج ســـــلةا يجذات مماثس  ا   

ــبا  ــباك ناااج المنتماات المحسي  ففبهج  ســ ــتهداج ياك  الشــ ــدذا الرايقو يلا اســ ــا   صــ ــايد قســ   يجاجث  شــ
 . 1- 5. فياج مزيد م  الماسجمات أل  ذه  الحجاجث ا  المااق ( 140) منها اخ نهائياخ مل  بميع الستا  بإخلء قااذم 

 
 ا بطةف ا مدنيين /احبجةزهم /تعذيبهم /إعدامهم   

ــيا  نفاماذا نف إلببا ذم فاصـــــسج   - 119 ــباك اختطاف المدنلل  فايتناقذم ألراباخ لهم ألس  ألوـــ ياك  الشـــ
ــباك   13ألس  مألل  الجالء لسحاك . ففثق الرايق خل  اتاة فاليت  الحالي    ياجث اختطاف ا   بتها ياك  الشــــ

 .( 141) مدنياو م  بلةهم  لجخ المنتماات المحسي  ف با  نألما  ف باك 155ا  يق 

ــباك ف  - 120 ــي  لام  ياك  الشــ ــمات الائيســ كانج ألمسيات االختطاف فااليتناق فاإلألدا  الارابي  م  الســ
ألس  منرـاذ الحوــــــــــــــا  االقتوــــــــــــــاج  فالتجبلهـات الت   حظا  نـا ة الســــــــــــــسع المحظج ةو ملـ  الرـات فالرحمو 

هد ا  غالمججفغ فذا ـبلس . ار  مةطر  با و ألس   سـبل  الملا و فلمحافال ها بسـط سـيطا ها اإلقسيمي و كما  ـُ
و فاقتلــدفا مل  2021كــانج  اللــان /يةــايا    28 بلخ م  مزا ألهم ألس  مراســ  م  جيةســــــــــــــج  ا     28اخُتطف  

ــباك يرع ألس  باد يجال    ــج . فكا  ذؤالء الابا    60يادبا اف و فذ  مار  لحاك  الشــــ كلسجمتاا بةجك جيةســــ
. فاليظ الرايق ( 142) ا ي  الت   خد  جيةســـج قد ألوـــجا نما الحاك  اله  يحظا بميع األنشـــط  التنا ي  فالز  

ــباك ا   ــرات أل  2021يزياا /يجني    30ف  29ف   28ف   27ألمسيات مألدا  بماأل  نره ها ياك  الشــ و انســ

 __________ 

  “ 2021 مجق/يجلي    -تابا  البيانات الســـتاني  ا  الوـــجما   لجي  م” ن قا  مرجمـــي  األمم المتحدة لشـــؤف  اللب ل و فذ  متاي  ا   (137) 
 (.https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88146)انظا 

 (.2-7ااق و المS/2020/949ننمايا مماثس  لستشايد الرسا  )انظا  2020فصف الرايق ا   رايا  الةهائ  لاا   (138) 

؛  2021مـرابلت مع مشــــــــــــــاجي  جاخسـيا م  المنتماـات المحسـي  غالنـل  فليســــــــــــــا  ف ذانجي و م  كانج  الـلان /يـةايا مل   مجق/يجلـي   (139) 
؛ ف را يا 2021فمرابلت مع مةظمات غلا يتجمي  ففكاالت األمم المتحدةو  ــــــــــبا /اباايا فآذا /ما ر فنيســــــــــا /نباي  فنيا /مايج 

 .2021إلنساني و كانج  اللان /يةايا ف با /اباايا فآذا /ما ر فنيسا /نباي   رليم الحال  ا

 المابع نرس . (140) 

؛ فمرــابلت مع موـــــــــــــــاج  محسيــ و م  كــانج  اللــان /يةــايا مل   2021 رــا يا نمةيــ و م  كــانج  اللــان /يةــايا مل  آك/نغســــــــــــــط    (141) 
 .2021آك/نغسط  

 .2021كانج  اللان /يةايا  30ف  29مرابس  مع مود ي  ا  جيةسج و  (142) 

https://undocs.org/ar/S/2020/949
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. فباء  ( 143)  ــــخوــــا ُيزألم ننهم بجاســــي  فمتاافنج  مع الحتجم  ا  مةطرت  بجسا الجســــط  فسا  24مرت  
 .( 144) 2021يزياا /يجني   27ياك  الشباك المدانل  ا   م  نألماء 21ذلف ا  نألراك مألدا  بجنتلند  

ــباك ا  بجلج اجال   - 121 ف بله  م  مرابلت نبااذا الرايق مع مــــــــــــحايا اختطاف ايتنز هم ياك  الشــــــــــ
فإجال و فذما مارل  لسحاك  ا  مةطر  با و فبجج نجل  ألس  اســـــتخدا  التاهي  فغلا  م  مـــــافك الماامس  

 .  ( 145) اللمنساني  نف المهلة  مد المدنلل  الهي   حتنزذم الحاك و ذكج اخ فإناثاخ نف الارجس  الراسي  نف 
 

 تجنيد األطفةأ /ا بطةفهم /تلقينهم عقيدة ا حنكم   

ــايبها ا  راس ا   - 122 سج نزاألات نشـــــط و صـــ نه ــُ اليظ الرايق خل  الرتاة المشـــــمجل  بالترايا نن  كسما ســـ
يدث ا   ــــــبلس  الجســــــط و فبلدفو فذلاا . فيتســــــق ذلف مع البيانات ياالت  نةلد األيرا و ألس  نحج ما 

الت  بماتها ااق  الام  الرطاي  لساصــــد فاإلبلغ التابا  لألمم المتحدةو مذ يتبله  مةها يدفث قياجة ألام  ا   
. فكانج ياك  الشـــباك النه  الائيســـي  المســـؤفل  أل  الحاالت  ( 146) 2020ياالت  نةلد األيرا  مرا ن  باا   

ــب   ــائاو  سما بسـ ــيات الاشـ ــا  را يا  رلد بتج   ملسيشـ الت   حررج مةها ااق  الام و غلا ن  الرايق  سر  نيمـ
 التاب   المسسح  لسمنتماات المحسي  ييما يتو  بتندج الةزاألات الاشائاي و فال سيما ا  مرايا  بسدفي . 

مع ناااج م  المنتماـات  2021ا /يجنـي   فنباقت المرـابلت الت  نبااذـا الرايق ا  نـيا /مـايج فيزيا  - 123
ُد و بمةطرــ    المحسيــ  المشــــــــــــــاجة م  نبــا  فجفنــدا جيا فااا لجو فذ  ثلث قا   يقيــ   رع ألس  مراســ  م  يــُ

ألاما. فألسم  15ف   12بادج و ن  ياك  الشــباك يسبج مةهم التطجهس بترديم األيرا  الهي   تااف  نألما ذم بل   
اهج ــُ ف اب و ا  مرايا  ُيُد و ا  الرتاة نرســـــــها  رايباو ن   -فا م  قاي  ماج  الرايق م  ن ـــــــخا  آخاي   ـــــ

و فاقتاج هم مل  2021ياك  الشـــــــــــباك بةدت بالرجة ألدجاخ م  نيرا  قايتهم ا  يجال   ـــــــــــها  ـــــــــــبا /اباايا  
 .  ( 147) ماستاات التد ي  الاستا  ا  لبا اننلافو بالراك م  بلدفا  

ــاخ  را يا أل  - 124 يجاجث اختطاف بماأل  لسةشء م  المدا ر الديةي  اإلســـــــــلمي .   ف سر  الرايق نيمـــــــ
ــباك ألس  مدا ر ا    ــم  ميا  ذنج  ياك  الشــ ــبل  الملا و فقع ياجثا اختطاف بماأل  أليرا  مــ ااس  ســ

. ف سر  الرايق نيمـاخ  را يا أل  ( 148) صـبيا فُبةهدفا بالرجة  35مةطرت  ذلاا  فسا و يلا اخُتطف ما منمجأل  
ا وــا  ألةاصــا م  ياك  الشــباك بمد هســ  المدا ر الاام  فالمدا ر الديةي  اإلســلمي  ا  المةايق الايقي  

. فن ــــا   ( 149) ا   ــــبلس  الســــرس  فبجساالند فإألطائهم  جبلهات بخوــــج  المجاج الت  يتاله  ألسلهم  د يســــها
هـا مرـابلت مل  محـافالت ياكـ  الشــــــــــــــبـاك لستـنثلا ألس  المـدا ر با  المنتماـات المحسيـ  الت  ُنبايـج ما

 __________ 

 .2021 را يا مأللمي  فنمةي و يزياا /يجني    (143) 

 .www.voanews.com/africa/somalia-executes-militants-amid-deadly-attackانظا  (144) 

 .2021يزياا /يجني   9ف  8ف  7مرابلت نبايج ا  بلدفا  ا   (145) 

سج ااق  الام  الرطاي  لساصــــــــــــد فاإلبلغ قياجة ا  الحاالت  2021يزياا /يجني     30كانج  اللان /يةايا مل    1الرتاة م   ا  (146)  و ســــــــــــنه
. فبا   نةلـد فاســــــــــــــتخـدا  مـا منمجألـ  2020المتحرق مةهـا لتنةلـد األيرـا  النةجج فاســــــــــــــتخـدامهم مرـا نـ  بـالرتاة نرســــــــــــــهـا م  ألـا   

يال     487 آخاي  ألغااض التنةلد يســـــــــبما نااجت الترا يا. فُنســـــــــبج نغسبي  الحاالتو ن   يرل  348يرلو ا  يل  اخُتطف   631
 ا  المائ (و مل  ياك  الشباك. 77)

 .2021مرابلت مع قاجة المنتماات المشاهجة ا  نيا /مايج  (147) 

 .2021 /يجني  بيانات ااق  الام  الرطاي  لساصد فاإلبلغ لسرتاة م  كانج  اللان /يةايا مل  يزياا (148) 

 .2021مرابلت مع قاجة المنتمع المحس  م  بلدف فسا  فسادج و نيسا /نباي  فنيا /مايج فيزياا /يجني   (149) 
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ســـــــــل  ها ها  نســـــــــا ألس  ألر  أل  يايق اســـــــــتبدا  المد ه . فألس  الاغم م  ن  ذها لي   ( 150) الديةي  فَقسو   جبه
بتطج  بديدو اإ  اذتما  ياك  الشــــباك بالمدا ر الديةي  يســــسهط المــــجء ألس  اســــتخدا  الحاك  لماادز التاسيم 

 خلخ لتسرل  الشباك ألرائديا فإلحاقهم بالحاك . بجصرها مد
 

 ا جهةت ا فةعلم ا د/ يم -بةء   
إصاااااااااةباةت ا مادنيين ا ناةجمام عن ا عملياةت ا جر ام /ا بن ام ا بي تنفاذهاة ا قرات ا اد/ يام /عن ا غاةرات ا بي    

 ُتعلن ا مسخ/ يم عنهة   م 

رجات الدفلي  لسلا ات النجي  ا  بجساالند خل  الرتاة المشـــــمجل  بالتراياو ســـــن  الرايق اســـــتخدا  ال - 125
ــاـبات بل  المـدنلل  ا  ثلـث  يجاجث. فا  الرتاة م    كـانج    16فغـالمججفغو مع ف فج  رـا يا أل  فقجس مصــــــــــــ

و األتااج قياجة الجاليات المتحدة ا  ناايبيا ألسةا بننها  2021نيسج /ســـــــــــــبتمبا   6مل    2020األف /جيســـــــــــــمبا 
ا يا أل  فقجس مصــــــــــــــاـبات بل  المـدنلل  ا  غـا  ل  بجيتل   ــــــــــــــةتهمـا قـياجة غـا ة بجـي . فف جت  رـ  14نـرههت  

و فبمام و بجسا 2021كانج  اللان /يةايا   1الجاليات المتحدة ا  ناايبيا ا  كجنلج با فو بجسا الجســط و ا  
سرـ  و ألس  التجال . فنيـا  الرايق ألسمـا ـبالترليمـات الـدف ـي  المتا2021كـانج  الـلان /يـةايا   19الســــــــــــــرس و ا   

ـبإصــــــــــــــاـبات المـدنلل  الت  نبا هـا قـياجة الجالـيات المتحـدة ا  ناايبـياو يـلا كـاـنج ذـه  البـياجة ـقد نقرـسج مسـرات 
. فاألتااج قياجة الجاليات المتحدة ا  ناايبيا ا  الترليم 2021آك/نغســط    20بميع الرمــايا الماسهر  بحسج  

نسـرات أل  ثلث مصـابات بل  المدنلل .   2021يا  كانج  اللان /يةا 1اله  نبا   بن  اللا ة الت  فقاج ا   
اجألـاءات    2021كـانج  اللـان /يةـايا    19غلا ن  البيـاجة األتبات االجألـاءات المتاسرـ  بـاللـا ة الت  فقاـج ا   

 .( 151) مدألجم  باألجل  غلا

فقاتـــــا ا    - 126 يـــــاليـــــا ا  غـــــا  ل  بجيتل   الاـــــد    2021يزياا /يجنيـــــ     4ف    3فيحرق الرايق  ا  
غج  ا  مةطر  بلدفو بجالي  بجساالندو فنســـرا ا أل  ســـج مصـــابات فنلحرتا نمـــاا اخ باأل يا   - نف – ف يســـا

سطل يحمل   -المدني . فسلةج األجل  الرج جغاايي  الت  يو  ألسلها الرايق برايا بزن  التجبي  لرهيرتل  بج  
ــةاها جفل  ألمــــــج. فنيا  الر -خوــــــائ  مماثس  لخوــــــائ  الرهائف بج  ايق ألسما ببيا  ســــــطل الت   وــــ

ــاج  أل  فقا ة الشـــــؤف  الخا بي  فالتااف  الدفل  ا  الوـــــجما و مؤ خ  و  2021يزياا /يجني    4صـــــحر  صـــ
ــؤفلي  أل  اللا ات النجي  مل  قجات الدااس ال لةي  ــبج يي  المســـــ ــمي  مل   ( 152) ُنســـــ ــائ   ســـــ . فساا الرايق  ســـــ

ــةه ا  المحتمس و فك ــج الموــ ــجما و فكلةياو فإل  الدفل  الامــ ــجما  الوــ هلف مل  بال  اال حاج األااير  ا  الوــ
بهدف  حديد الطاف المســــــــــــؤف  أل  اللا  ل . فنرج كلةيا يياق ها لهها الةجس م  األســــــــــــسح . ف اج ماسجمات 

 .2-5ممايي  ا  المااق 

 __________ 

 .2021مرابلت مع ناااج المنتمع المحس  ا  بانان و كانج  اللان /يةايا  (150) 

-www.africom.mil/pressrelease/33972/us-africa-command-civilian-casualty-assessmentانـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــا   (151) 

quarterly-report-3rd-quarter-2021. 

 .www.mfa.gov.so/wp-content/uploads/2021/06/Kenya.pdf انظا (152) 
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ــاييــ  بطــائاات غلا مــنذجلــ  ا  الرتاة م    - 127 كــانج     29فاليظ الرايق  رــا يا أل  ن سع غــا ات ممـــــــــــــ
ا  بادج و ف ــــبلس  الجســــط و فبجسا الجســــط و ف ــــبلس  الســــرس و  2021 ــــبا /اباايا   17مل    اللان /يةايا

 .( 153) ُياس  ن  ياف مسؤفللت  ألةها ألسةا يت  اآل  لم

ــابات بل  المدنلل و فكا  م  نذمها مرت   - 128 ــا  را يا أل  فقجس مصـ ن ـــخا و   10فســـن  الرايق نيمـ
ا  نألراك ألمسيات باي  نره ها بال  اال حاج األااير  ا     م  بلةهم يرل و فإصـــاب  خمســـ  ن ـــخا  بناا و

ا  غجلجي و ا    2021  آك/نغســــــــط  10ا  قاي  مج ــــــــان و فا   2021 ــــــــبا /اباايا    6الوــــــــجما  ا  
و يلا  األخلا   بلس  السرس . ففقج مألداج ذها التراياو كا  الرايق ال يزا  ينمع الماسجمات أل  ذها الحاجث

اخ ألس  كمل  نوــبت  ياك  الشــباك لدف ي   شــلا الافايات األفلي  م ل  ن  األما  سما يتاسق بهنج  ألشــجائ   جه
 ابا  لسبال . فاليظ الرايق ن  بال  اال حاج األااير  ا  الوــــــــجما  نألسةج ا  نشــــــــاة صــــــــحقي  صــــــــاج ة ا   

و . فا  مجاقاة ذلف( 154) ننها بدنت  حبيرا  ســـــــميا ا  الحاجث اله  فقع ا  غجلجي  2021آك/نغســـــــط    11
و بإبااء  حرلق ا  االجألاءات المتاسر  2021آك/نغســــــــــــــط    12 اهدت فقا ة الدااس ا  الوــــــــــــــجما و ا  

و األتاف 2021آك/نغســـــط    20. فا  ( 155) بإيل  نلاا  ألشـــــجائي  ف رديم المســـــؤفلل  أل  ذلف مل  الادال 
المســــــــــــــؤفلل  ألةـــ  قــد األترسجا  الائي  يجيا  كــاغج ــا مجســــــــــــــيرلة و  ئي  نفغةـــداو ألسةـــا بــالحـــاجث فذكا ن   

. فقد فب  الرايق  ســـــال   ســـــمي  مل  بال  اال حاج األااير  ا  الوـــــجما  بشـــــن  الحاجثل . ( 156) فســـــيحادمج  
 يت  ن   ج قد ف ج باُد فقج كتاب  ذها الترايا. فلم
 

 ا عنف ا جنسي /ا جنسةني -جيم   
ــةجي  ا  الترا يا الجا جة م    - 129 ــان  ا  اليظ الرايق قياجة سـ ــاج  أل  الاةف النةســـ  فالنةسـ ألدة موـ

. فنباقت المرابلت الت  نبااذا الرايق خل  اتاة فاليت  ن  الشجاغ  الائيسي  كانج ذ  ياالت  ( 157) الوجما 
الاةف النةســـ  مـــد األيرا و فيوـــج  الةابل  ألس  الاألاي  الوـــحي و فالجصـــمو فاإلالت م  الاراك اله  

. فكا  لةشـــــــــــا  ياك  الشـــــــــــباك فألد   جااا الادج ال اا  م  ( 158) ف االنتهاداتياج  النهجج الاامي  مل  فق
 ــنثلا  نيمـــــــــــــــاخ ألس  يمــايــ  الةــابيــات. فا  ميــد  الحــاالت المســــــــــــــنســ  ا     ( 159) مااق بــات الحمــايــ  اإلنــاث

ألاما  12ا  جيةسج و ألسم الرايق ن  ميد  الةابيات م  االغتواك  بسغ م  الاما    2021 با /اباايا   15
 .  ( 160) ت  م   سر  الاألاي  الطبي  بسب  الرلجج الت   رامها ياك  الشباك ألس  التةر لم  تم

 __________ 

-https://airwars.org/civilian-casualties/page/2/?type_of_strike=air&start_date=2020-12انـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــا   (153) 

16&country=somalia&belligerent=us-forces&end_date=2021-08-26. 

 .https://twitter.com/amisomsomalia/status/1425531317366759425?s=09متاي  ألس  الاةجا  الشبت   (154) 

 .https://twitter.com/ModFederal/status/1425604858887950344?s=09انظا  (155) 

 .https://twitter.com/Mogdashi3/status/1428289579203899392?s=08انظا  (156) 

؛ فسيـانـات م  ااقـ  الامـ   2021مرـابلت مع نشــــــــــــــطـاء منتمالل  فمةظمـات يرج  المانةو م  كـانج  اللـان /يةـايا مل   مجق/يجليـ    (157) 
المتحدة لترديم المســــاألدة مل  الوــــجما و فآلي   رديم الشــــتاف  فالتارلبات  الرطاي  لساصــــد فاإلبلغ التابا  لألمم المتحدةو فسال  األمم  

 التابا  لمنمجأل   ةسلق المخيهمات فإجا  ها.

 .2021مرابلت مع مةظمات الام  اإلنسان  فمةظمات يرج  المانةو م  كانج  اللان /يةايا مل   مجق/يجلي   (158) 

س  بزءا م   (159)   آلي  الجقاي  فالتود  ييما يتاسق بمتااح  الاةف النةس  فالنةسان .مااقبات الحماي  اإلناث يشته

 . 2021و  با /اباايا  مرابس  مع مواج  مراذا جيةسج  (160) 
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فا  المةايق النةجسي  م  الوـــــــــجما و ف حديدا با  فسادج  فبلدف فبجسا الجســـــــــط و يلا  تنجه   - 130
ي  منمجأل  متةجأل  م  النهات المســــــــسح و فال ســــــــيما ا  المةايق الايقي و فل   نيمــــــــا ا  ذلاا    يلا  بحاه

نه  ندبا ألدج م  ياالت الاةف النةســ  المتوــس   2021 وــاألدت ف لاة الةزاألات الاشــائاي  يجا  ألا    و ســُ
. فيليظ الرايق نن  ألس  الاغم م  ن  ذجي  ما  ب  يجاجث  ( 161) بالةزاس الت   شـــــــــــم  مـــــــــــحايا م  األيرا 

 حاجي  فاإلقسيمي  مســـؤفل  أل  الاةف النةســـ  فالنةســـان   ظ  منهجل  مبماالو اإ  قجات األم  فالشـــاي  اال
 .3-5. فيمت  االيلس ألس  ماطيات ممايي  بهها الخوج  ا  المااق ( 162) يال  مةها 23
  

 عنقلم ا مسةعدات النسةنيم  - سةبعة  
نســــــــهمج البل   األمةي  المترسب  ا  التدذج  المطهاج لسحال  اإلنســــــــاني  ا  الوــــــــجما و يلا يحتاج  - 131
. فال  زا  منمجأل  متةجأل  م  النهات الراألس  المســـــسح و فال ســـــيما  ( 163) لمســـــاألدةمليل   ـــــخ  مل  ا 5,9

ياك  الشـباكو  رف ألبب  نما  ميوـا  المسـاألدات اإلنسـاني  فالجصـج  مللها بشـت  كام  فآم  فجف  ألجائقو 
  فال ســيما ا  مختسف ننحاء بةجك الوــجما  ففســط . فإل  بان  انادا  األم  اله  يةنم أل  ننشــط  ياك 
ــاني و بما ا  ذلف التهديدات الما بط   ــاخ ألس  الامسيات اإلنسـ ــائاي  الاةير  نيمـ ــباكو نثات الديةاميات الاشـ الشـ
ـباختـيا  المســــــــــــــترـلدي  م  المةظمـات غلا الحتجمـي  فاختـيا  مجظرلهـاو فألمسـيات االختطـاف فالســــــــــــــطج ألس  

 .( 164) الباامم اإلنساني  نف  اطهسها السيا ات الما بط  باالنتماء الاشائا و فذج ما يؤج  ذلف مل  انرطاس

فا   طج  ميناب و لم يســــــن  الرايق ن  ألمسيات اختطاف بديدة ا  صــــــرجف مجظر  المســــــاألدة   - 132
و فاليظ انخرامـاخ كبلااخ ا  الهنمات الت  ( 165) اإلنسـاني  ألس  يد ياك  الشـباك خل  الرتاة المشـمجل  بالترايا

. فمع ذلفو ال  زا  الامسيات اإلنســــــــاني   تنثا  ( 166) المســــــــاألدة اإلنســــــــاني  ســــــــتهدف الاامسل  ا  منا   رديم  
بالرلجج المرافمـــــ  ألس  الجصـــــج  فانادا  األم  ألمجماو فيتســـــب  ذلف ا  الحد م  قد ة النهات الراألس  ا   
ــااف ألس  الامسيات فيهلن بل   مجا ي  لجقجس االنتهاداتو بما ا  ذلف  حجي   ــان  ألس  اإل ـــــــــــ المنا  اإلنســـــــــــ

 ه  المساألدات فاختلسها. فب

ف سر  الرايق اجألاءات بجقجس يجاجث  حجي  لجبه  المســــــــاألدات ف ســــــــنل  مزجفج لسمســــــــترلدي  ا   - 133
جيةسج و فذ  بسدة  راض ألسلها ياك  الشباك يوا اخ. فنباَق التحرلق استماا  التلأل  بالمساألدات اللهائي  

سط  المحسي . فنيا  الرايق ألسماخ نيمـــا بترايا صـــد  مؤخاا  فغلاذا م  ننجاس الماجن  ا  ســـيا  جيةاميات الســـ 

 __________ 

 .2021بيانات مستمدة م  ااق  الام  الرطاي  لساصد فاإلبلغو م  كانج  اللان /يةايا مل  يزياا /يجني   (161) 

س  مل   با  مسسحل  منهجل  الهجي .ا  المائ  م  الحاال 67 از  نسب   (162)   ت المسنه

 .2021خط  االستناب  اإلنساني  ا  الوجما و  (163) 

 بدف  يسخ  الحجاجث الت  سنسها الرايق خل  اتاة فاليت و مججس لد  األمان  الاام . (164) 

  الـدفليـ  لسوــــــــــــــسلـ  األيما اخُتطف ا  ال  زا  يـالتـا  م  يـاالت االختطـاف مرتجيتل و ف تاسق ميـداذمـا بمجظف جفل   ـابع لسنةـ (165) 
 .2019و ف تاسق الحال  األخا  بطبلبل  كجسلل  اخُتطرا م  مانديااو كلةياو ا  ألا  2018مرديشج ا  ألا   

ياجثا  ااـمج لها مةظمات غلا يتجمي و مراب    24و سـنه  الرايق  2021يزياا /يجني     30كانج  اللان /يةايا مل    1ا  الرتاة م   (166) 
 كانج يجاجث خطلاة نف ذنمات محدجة الهدف. 24. غلا ن  نيا م  الحاالت الـ 2020جثا خل  الرتاة نرسها م  ألا  يا 28
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يســـــــــسط المـــــــــجء ألس  الوـــــــــاجسات الت   جابهها األقسيات ا  الوـــــــــجما  ا  الحوـــــــــج  ألس  الماجن و فذج 
 .( 167) يتسب  ا  مجام  ننما  االستبااج فالتمللز فالتهميش ما
  

 ا مرارد ا طبيعيم  - ثةمنة  
 ا فحمتنفيذ ا حظن ا مفن/ض على   -ت ف   

نسج   - 134 لم يســن  الرايق ن  ألمسي   وــديا كبلاة لسرحم م  الوــجما  خل  اتاة فاليت  الحالي . فقد ســُ
ــديا كبلاة ا  آك/نغســـــط    ــاء الت  ( 168) 2018آخا ألمسي   وـــ . االتدابلا الراال  الت   ةرهذا الدف  األألمـــ

ة   الوــــاج ة أل  يتجم  الوــــجما  اال حاجي و  جبد بها نســــجا  ُيجبه  مللها الرحمو فالاســــائ  الســــياســــي  المحســــه
فالرلجج الت   رامــــها ســــسطات بجساالند ألةد نرا  التوــــدياو كسها ألجام  ال  زا   ســــهم ا  قمع  نا ة الرحم. 
فيســـــهم نيمـــــاخ ا   جس  نا ة الرحم الاصـــــُد الةشـــــط لهه  التنا ة اله   مـــــطسع ب  النهات الشـــــايت  الدفلي و 

مشــــــــــــــتاكـ  فألمسـي  ن لنـتا لسرجة البحاـي  لل حـاج األف فس  فمتـت  األمم المتحـدة ا  ذلـف الرجات البحاـي  ال بمـا
 الماة  بالمخد ات فالنايم . 

مسلج  جفال  بنســـــــــــــاا  النمس  باذزة لستوـــــــــــــديا ا  بجسا   40غلا ن  ذةاك مخزفنات  زيد قيمتها أل   -   135
يق  را يا ألديدة أل  مما ســــ  مــــلج  ألس  الســــرس . فألس  الاغم م  ن  صــــاج ات الرحم انرطاج مؤقتاخو  سره  الرا 

ــتراجة م  البيم  المالي  لمخزفنات الرحم الرائم . ف مل  المخزفنات خطااخ محدقاو ذلف ن    نا  الرحم بهدف االســـــــــــ
ــايب    ــرا أل  جخج   دارات مالي  كبلاة مل  يائر  م  النهات صـــــــ ــترب  قد  ســـــــ ــديا  تم ا  المســـــــ ن  ألمسي   وـــــــ

ف  باات ســـياســـي  فنمةي   ؤثا ألس  الالقات بل  يتجم  الوـــجما  اال حاجي  فإجا ة الموـــسح و فقد  تا   ألس  ذل 
 و فذ  نيدث الوج  المتاي .  2021صج اخ لمخزفنات الرحم  اجج مل  يزياا /يجني     6بجساالند. فيتمم  المااق 

 
 تحليل ا مخز/نةت   

 600  000ايج فسج  غابج بل   يتااف  ينم الرحم الناذز لستوـــــــــــديا ا  مجاقع التخزي  ا  كيســـــــــــم - 136
ي (. فبا  ا  ميا   حسل  نبا  ا  الرتاة م   ــــبا /اباايا   22 500مل    15 000كي  ) 900  000 ف

 رحُّ  الوــج  الســا سي  المتاي  لمجاقع  خزي  الرحم الائيســي  المجبججة ا  بج  غابج   2021مل   مجق/يجلي   
و  2020الرحم لم يتللا كللااخ ألمها كا  ألسي  ا  نفاخا ألا   فكيســـــمايج. ف بلك  م  التحسل  ن  ينم مخزفنات 

 .  ( 169) فذج ما ندد   حسل  مستر  لسوج  السا سي 

انخرـامـــــــــــــــا ا  كميـ  الرحم ا  بااف و فارـا لسوــــــــــــــج    2021غلا ن  الرايق اليظ ا  نفائـ  ألـا    - 137
كي    800مل    700يبسغ يجال   . فقد اختر  ذها المخزف  ا  نفاخا كانج  اللان /يةاياو فكا  ( 170) السا سي 

ــديا  ( 171) جفال   12  000مل     10  500نف مــــا قيمتــــ  يجال    ــاج و اــــإ   وـــــــــــــــ . فم  المةظج  االقتوـــــــــــــــ
 __________ 

 (167) Claire Thomas and George Otieno Opiyo, “Minority inclusion learning review of the Ministry of 

Foreign Affairs of Switzerland: Programmes in the Horn of Africa”, July 2021. 

 (168) S/2019/858  فS/2019/858/Corr.1 169و الرراة. 

 الخبااء. حسل  نباا  متت  األمم المتحدة الماة  بالمخد ات فالنايم  لرائدة اايق  (169) 

 .2021مرابس  مع مود  ألس  ا وا  مبا ا بتنا  الرحم ا  بااف  فكيسمايجو يزياا /يجني   (170) 

 .2021فنفائ   با /اباايا  2020صج  بجي  ساي  م  بااف  ا  الرتاة بل   شاي  اللان /نجامبا  (171) 

https://undocs.org/ar/S/2019/858
https://undocs.org/ar/S/2019/858/Corr.1
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كي  مل  األســـــــجا  الدفلي  لي  ماسحاخ أل    اليأ  وـــــــديا ذه  ال مي   رج  قيمتها بتللا.    800 مل  700
 ياليا.غلا نن  يمت  بيع الرحم ألسجا  محسي  ال ياسم بها الرايق 

 
 ا بصدين   

ألس  الاغم م  نن  لم يتبل  ا  اآلفن  األخلاة جلل  ألس   وديا الرحم م  الوجما و ال  زا   نا ة   - 138
. ف سر  ( 172) الرحم  جاا ياازاخ اقتوــــاجياخ قجياخ لستنا و مذ يتجاصــــ  ا  راس نســــاا  النمس  ا  فبهات التوــــديا

ــلج  ألس   ــ  مـــ ــديا الرايق  فايات  رلد بمما ســـ ــت ةاف  وـــ ــديا لسرحم  ( 173)  نا  الرحم الســـ . فن  ألمسي   وـــ
 بتميات كبلاة قد  ؤج  نيماخ مل  است ةاف منتاج الرحم إلألاجة م ء المخزفنات المخوو  لستوديا.

 
 تزايد  طن اسبغالأ حنكم ا شبةب ألثن تغين ا منةخ -بةء   

مرابلت مع ألدة ناااج لمااا  المزيد أل   نثلا منتاج خل  الرتاة المشـــــــــمجل  بالتراياو نبا  الرايق  - 139
الرحم ألس  التحديات األمةي  المةاخي  فالبل ي  األفســــــــــــــع نطاقا الت   جاب  الوــــــــــــــجما . فألسم الرايق م  ذه  
المرابلت نن  م  المتجقع ن  يزجاج مــــــــــــاف الوــــــــــــجما  نما  نثا  للا المةاخ بســــــــــــب  األتماج  ألس  مجا ج  

ــب  منتاج الرحمو مل  قياجة الطبيعي . فقد نج    ــن بســــــ ذهاو مل  بان   دذج  المجا ج الطبيعي  البشــــــــا  المةشــــــ
. فنااج نيد األاااج الهي  ( 174)  اامـــــــــ  لسنراف فالتوـــــــــحاو مما نج  مل  انخراض مسحجي ا  األم  اللهائ 

ذج ما ا  المائ  ا  اللطاء الحاب و ف  73نبايج ماهم مرابلت بن  الوــــــجما  قد  ــــــهد انخرامــــــا بةســــــب  
ــحا ــانات فالتوـ ــهم  . ( 175) يؤج  مل  يدفث القيمـ ف ؤثا ذه  التللاات ألس  الةزاألات بل  المزا ألل  فالاألاة ف سـ

ــاخ ا  التشــــــــــايد. فأللفة ألس  ذلفو ااس  مــــــــــجء  جقُّع يدفث يراات ا  ظافف الحاا ة   الهاو ف تســــــــــب  نيمــــــــ
  منــا  األم  البل  و يــدفَث قيــاجات فالنرــافو  جقهع نيــد األاااج الــهي  نبايــج ماهم مرــابلتو فذج يامــ  ا 

 .( 176) المربس   دبلاة ا  القيمانات ا  مختسف ننحاء فسط فبةجك الوجما  خل  السةجات الاشاي  مل  الللثل  

فا  با  الحاالتو بدنت ياك  الشـباك بالرا  اسـتلل  نثا  للا المةاخو فذج ما قد يطا   حديات  -   140
ــاء ييما يتاسق  بتيقي  التوــــــد  النادا  األم  ا  الوــــــجما . فقد ألسم الرايق نن  ألس  يج    نما  الدف  األألمــــ

م  القيمـــــاناتو يلا    ( 177) النزء الشـــــمال  م  نها  ـــــبلس و فاات ياك  الشـــــباك لسمنتماات المحسي  الحماي  
م  لسخدمات لسمنتماات المحسي  الت  ال  تسر  سج  جألم محدفج م  الحتجم    . ( 178) ألمسج كنه  مرده

 __________ 

جفال   80جفال  لس ي و مرا ن خ بساا    100اسي  المتحدةو  و بسغ ساا بيع الرحم بالنمس  ا  جب و اإلما ات الا2021ا  آك/نغسط    (172) 
 .2019جفال  لس ي  ا  ألا   50و ف 2020لس ي  ا  ألا  

 .2021يزياا /يجني   18مرابس  ذا قي  نبايج مع مود  م  الرطاس ا  جب  ا   (173) 

 .2021مرابلت مع مسؤفلل  م  األمم المتحدةو م  آذا /ما ر مل  نيا /مايج  (174) 

 .2021مرابس  مع مسؤف  ا  األمم المتحدةو آذا /ما ر  (175) 

 المابع نرس . (176) 

فارا أليد  ــــــلجخ الاشــــــائا المحسي و فقألج ياك  الشــــــباك مجاج غهائي  نســــــاســــــي  لمســــــاألدة األســــــا ألس   حم  آثا  القيمــــــانات ا   (177) 
 فسسادو  بلس  الجسط . بجذا

 (178) Norwegian Institute of International Affairs and Stockholm International Peace Research Institute, 

“Climate, peace and security fact sheet: Somalia”, 3 February 2021. Available from 

www.sipri.org/news/2021/sipri-and-nupi-form-cooperation-inform-un-security-council. 
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لجاصـــــــــ  الرايق التحرلق ا  التحديات الت  يجابهها الوـــــــــجما  ا  األب  الراي  فالمتجســـــــــط فســـــــــ  - 141
فالطجي  ييما يتاسق بتللا المةاخ فسـيرد   را يا ألةها مل  السنة . غلا ن  التجصـيات الجا جة نجنا   مل  نرط   

اآلثا  المـا ة الةابم     بداي  لمخايب  با  الخطجات الرج ي  الت  يمت  لسوـجما   ةرلهذا ا  محافل  لات 
أل  منـتاج الرحم. ااس  ســــــــــــــبـل  المـلا و ينـ  مألطـاء األفلجي  لستاكلز بشــــــــــــــتـ  باج ألس  مذكاء الجأل  فيم   
الوــجما  ألس  البحا أل  موــاج  ياق  بديس و فاســتخدا  مجاقد الطه  المحرر  لس راءة ا  اســتهلك الجقججو 

مجا ج لرائدة األ ــــــــخا  الهي  ياتمدف  ياليا ألس  قاألدة  فجألم ســــــــب  العيش البديس و فإباا  ا راقات  راســــــــم ال
 المجا ج الطبيعي  لسبسد.

 
ا بقةر ن ا راردة بشااااااأن صااااااةدرات ا ذهب من ا صاااااارمةأ /تسااااااليطهة ا ضاااااارء على  يةب   -جيم   

 ا بنظيميم ا ضرابط
دبا با  ا  ميا  اســــــــــــــتاااض لراألدة بيانات األمم المتحدة إليوــــــــــــــاءات التنا ة الدفلي و فذ  ن - 142

الموـده  م  الوـجما     ( 179) مسـتججس ألالم  لبيانات التنا ة الدفلي و اليظ الرايق قياجة كبلاة ا  كمي  الهذ 
. فألمجماخو يبله   ا ي  التداف  المتا  ا  قاألدة  ( 180) 2019ف   2015مل  اإلما ات الااسي  المتحدة بل  ألام  

الُمبسه غ“ ف ”البسد الشايف“. ااس  سبل  الملا و ا  الندف  نجنا و البيانات فبجج أللق   اابط بل  ك  م  ”البسد  
 اج اإلما ات الااسـي  المتحـدة بوــــــــــــــرتهـا البـسد الُمبسه غ ألنهـا نبسلـج يجألاخ لألمم المتحـدة أل  فا جا هـا م  الهذ  
ــاج ات الهذ  م  الوــــــــجما  مل   م  الوــــــــجما . فمع ذلفو ال  ظها ا  قاألدة البيانات ن  ســــــــنلت لوــــــ

 ما ات الااسي  المتحدة خل  الرتاة الزمةي  نرسها.اإل
 

 2019- 2015/اردات المةرات ا عن يم ا مبحدة ا مبلغ عنهة من ا ذهب من ا صرمةأ،    

 البيم  )بدفال ات الجاليات المتحدة(  (الجق  الواا  )بال لسجغاا  البسد المبسه غ التداق التنا    السة 
     

 873 761 37 097 1 اإلما ات الااسي  المتحدة استلااج 2015
 983 448 58 687 1 اإلما ات الااسي  المتحدة استلااج 2016
 261 075 100 782 2 اإلما ات الااسي  المتحدة استلااج 2017
 252 674 127 440 3 اإلما ات الااسي  المتحدة استلااج 2018
 500 862 173 257 4 المتحدةاإلما ات الااسي   استلااج 2019

 
 قاألدة بيانات األمم المتحدة إليواءات التنا ة الدفلي .  المود : 
  

فيةبع اذتما  الرايق بوــاج ات الهذ  الوــجمالي  م  ألدة مرابلت نبااذا مع  نا  ذذ  مجبججي   - 143
الجا جة ا  الندف  نألل و بن  الوـــــــجما   ا  المةطر  اإلقسيمي و فصـــــــا  بمياهمو ألةدما ُنيساجا ألس  األ قا  

يمسف صــــــــةاأل   ســــــــمي  لتادي  الهذ و فن  الزياجة ا  الوــــــــاج ات المبسغ ألةها الت  فبهتها مل  اإلما ات   ال

 __________ 

ــاءات التنا ة الدفلي  ذج المااج ؛ الهذ و غلا الةرد و فغلا المشـــــــتك   التاايأ   (179)  ــتخدم  قاألدة بيانات األمم المتحدة إليوـــــ اله   ســـــ
 )فل   لي  ا  صج ة مسحج (.

  https://comtrade.un.org/dataانظا قاألدة بيانات األمم المتحدة إليوـاءات التنا ة الدفلي . فذ  متاي  ألس  الاةجا  الشـبت    (180) 
 .2021ف  2020(. فال  جبد بيانات متاي  لاام  2021آك/نغسط   2) م االيلس ألسلها ا  
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الااسي  المتحدة  سما  شــلا مل  ن  الوــجماللل  يســتخدمج  الهذ  لةر  اللافات خا ج الوــجما و بالةظا مل  
 .( 181) ال  راض  سجماخ ألس  استلااج الهذ  ن  اإلما ات الااسي  المتحدة

فصــــا   نا  الهذ  ننرســــهم بن  ماظم الهذ  الموــــده  م  الوــــجما  يتج  قاجما ا  األصــــ  م   - 144
فبـهات مقسيمـي  نخا  قـب  بسـب  بطايـر  غلا ـقانجنـي  مل  اإلـما ات الااسـي  المتحـدة. فـساإلمــــــــــــــاـا  مل  ذـلفو ذكا  

ابلت ماهم ن  ذةاك بالرا  ألمسيات  ادي  ذذ  صــــللاة الحنم فيايي  ا    نا  الهذ  الهي  نبا  الرايق مر 
 ـــما  الوـــجما و فل   ينم الةا م ال ياق  بن   ـــت  كا  مل  ال ميات المبسغ ألةها كجا جات لإلما ات الااسي   

  . المتحدةو فذها ما يشلا ألس  األغس  مل  فبجج نشا  غلا مشافس نفسع نطاقاخ ينا  ألس  الوالد اإلقسيم 
 

 ا نزاع ا بحني  -داأ   
ــاي   زيد أل    - 145 ــجما  بمســــ كلسجمتا ماسع ا  المحيط   100  000يتاسق الةزاس البحا  بل  كلةيا فالوــــ

. فا   ( 182) الهةد . فقد نذك  الةزاس التج اات بل  كلةيا فالوـــــــــجما و فناســـــــــل مناال  ســـــــــتلس  ياك  الشـــــــــباك
الحدفج البحاي  مع الوـجما  الماافمـ  نما  محتم   و انسـحبج كلةيا م  قمـي   2021مةتوـف آذا /ما ر  

ــجه  المت جه  بخوــــــــج   حلز المحتم  فألد   غبتها ا  قبج  يسبات   ــرج ”التوــــــ الاد  الدفلي  باد ن  فصــــــ
ــب  بائح  كجالد ــ  بســــــ ــجما  محافالت كلةيا ا  نفائ  آك/نغســــــــط   ( 183) “19- نبل  النسســــــ . ف ا  الوــــــ

ــلااخ مل    2021 ــياو مشـــــ . ( 184) ن  المحتم  ين  ن  ُ وـــــــد  يتماخ نهائياخ ا  ذه  الرمـــــــي ي  الةزاس جبسجماســـــ
  زا  الرمي  قلد نظا المحتم . فال
  

 ا برصيةت  - تةسعة  
 حنكم ا شبةب -ت ف   

 يجص  الرايُق منسَ  األم  بما يس : - 146

ن  يطس  مل  يتجم  الوــــجما  اال حاجي  فالرجات الدفلي  الاامس  ا  الوــــجما  ن   طسع  )ن( 
نة  فالرايق بانتظا  أل  فمــــــــــــع األاااج المد بل  ا  قائم  النزاءاتو بم  الهم األ ــــــــــــخا  الهي  با   الس

  حللدذم ا  الامسيات نف الهي  انشرجا أل  بماألا هم؛

ــجما  اال حاجي  ن   د ج ا   را ياذا الدف ي  مل  منس  األم   )ك(   ن  يطس  مل  يتجم  الوـــــــــــ
  امس  لحاك  الشباك فالبسدات الت   م  حاياذا خل  الرتاة المشمجل  بالترايا.قائم  بالبسدات الخاما  لسسيطاة ال 

 

 __________ 

 (181) Marcena Hunter and others, Illicit Gold Markets in East and Southern Africa (Geneva, Global 

Initiative Against Transnational Organized Crime, May 2021). 

 (182) S/2019/858  فS/2019/858/Corr.1 106و الرراة. 

 (183) Al-Jazeera, “Kenya-Somalia maritime boundary dispute explained”, 14 March 2021. 

 (184) The Maritime Executive, “Somalia rejects diplomatic resolution of maritime dispute with Kenya”, 

10 August 2021. 

https://undocs.org/ar/S/2019/858
https://undocs.org/ar/S/2019/858/Corr.1
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 تمر ل حنكم ا شبةب -بةء   
ــجما  اال حاجي  ن  ُ د ج ا   راياذا   - 147 ــ  الرايُق منسَ  األم  بن  يراه  نن  ألس  يتجم  الوـــــــ يجصـــــــ

ق  ماكز اإلبلغ المـال و فُ د ج يـي و  الدف   مل  السنـة  ماسجمات مســــــــــــــت مـس  إليلألهـا ألس  التـرد  اله  يحا 
ألةد االقتمـاءو مجبزا  نميعيا لترا يا األنشـط  المشـبجذ  المردم  م  المؤسـسـات المالي  المحسي و فالتحبيرات  

 الت  ينايها الماكزو فاإلبااءات المحدجة المتخهة لمتااح   مجي  اإل ذاك.

  اال حاجي  لتجقياها مشــــافس قانج  فثائق الهجي  يجصــــ  الرايُق السنةَ  بن   شــــلد بحتجم  الوــــجما - 148
الجيةي و فن   شـناها ألس  اسـتحداث فثير  ذجي  صـجمالي  اايدة ألس  سـبل  األفلجي و لت ج  فسـلس  لسحوـج   
ألس  الخدمات الحتجمي  فالخدمات المالي و ف تيل ممتاني  التوــجيجو ف حســ  االمتلا  المال و ف تيل متااح   

  مجي  اإل ذاك.
 

 حظن األسلحم -جيم   
 يجص  الرايُق منسَ  األم  بما يس :   - 149

ع نطا  نيتا  الرراة  )ن(  م   23)المةاتسـ  ا  الرراة   (2014) 2182م  الراا     15ن  يجسـه
( لتشـم  اإلذ  لسرجات البحاي  التابا  لسدف  األألمـاء بترتيش السـر  ألةدما  جبد لديها (2020) 2551الراا   

ــةع ا  انتهاك لسحظا   ــجما  متجنات األبهزة المترناة اللدفي  الوـ ــباك مارجل  الألتراج ننها  حمه  مل  الوـ نسـ
 المرافض ألس  متجنات األبهزة المترناة اللدفي  الوةع؛ 

ــابرا ا  الرراة ن  يرا  )ك(  ــاا    (2014) 2182م  الراا    20   ازيز األيتا  الجا جة ســـــ بإمـــــ
ن  الترايا الخطه  المرد  مل  السنة  ين  ن  يتمـم  الجثائق فالوـج  المةاسـب  لنميع المادات الاسـتاي  نف  
ــما  لسرايق بإبااء ألمسيات  رتيش  يان  لسمادات   ــاج ةو فسالسـ ــةع الموـ متجنات األبهزة المترناة اللدفي  الوـ

 الاستاي  المواج ة كسما فيللما نمت  ذلف.

 الرايُق السنةَ  بما يس :يجص   - 150

ــاألــدة ألس  التةرلــه  قم   )ن(  ــاألــدة الرايقو بتحــديــا مــهكاة المســـــــــــــ المؤ خــ     2ن   رج و بمســـــــــــــ
 و بحلا  تمم  نيدث المتطسبات المتاسر  بةظا  يظا األسسح  فنماذج اإلخطا ؛2019نيا /مايج   8

نب  جألم  ازيز  ن   شــــــنع النهات الشــــــايت  الدفلي  فاإلقسيمي  ألس   ةســــــلق بهججذا م  )ك( 
ذل ات يتجم  الوــــجما  اال حاجي  المتسر  بتةرله نظا  يظا األســــسح و ييما يتاسق بتحم    اليأ االســــتاان  
بالمســتشــا ي و ألس  ســبل  الملا و ا  متت  مســتشــا  األم  الرجم  فا  البال  الدائم  لسوــجما  لد  األمم 

ــجما  اال حاجي   ــة  لحتجم  الوـــ ــس   المتحدةو فذلف ل   يتســـ ــ  مع المتطسبات المتوـــ ــت  نامـــ ن   تاام  بشـــ
 بةظا  يظا األسسح .

 
 انبهةوةت حقرق النسةن /ا قةنرن ا د/ ي النسةني -داأ   

ــجما  اال حاجي  فبميع الرجات الدفلي  الت   رج    - 151 ا يتجم  الوـ ــ  الرايُق منسَ  األم  بن  يهكه يجصـ
بنجفا  ييما يتوـــ  بالةزاس ا  الوـــجما  بمـــاف ة البيا  بامسيا ها الاســـتاي  ا  الوـــجما  فارا لسرانج  الدفل  

بالمســؤفلي  أل  الامسيات الاســتاي  اإلنســان و فن  يحلها ألس  قياجة الشــرايي  فالمســاءل  أل  يايق االألتااف  

https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
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ــابات بل  المدنلل    الت   ةركه ا  الوــــــــجما  فإبااء  حبيرات ســــــــايا  فكامس  ألةد ف فج  را يا أل  فقجس مصــــــ
 نتين  لامسيا ها.  

 يجص  الرايُق السنةَ  بما يس : - 152

لهنمات  ن   شــــــنع يتجم  الوــــــجما  اال حاجي  ألس   ازيز يماي  الامسي  التاسيمي  م  ا )ن( 
أل  يايق األتماج ســياســ  فيةي   حدج مبااءات فامــح  فمحدجة لتةرله االلتزامات المبلة  ا  مألل  المدا ر  

 اله  التزمج ب  الوجما ؛  ( 185) اآلمة 

ن   شــــــــــــنع يتجم  الوــــــــــــجما  اال حاجي  ألس   جســــــــــــيع نطا  التد ي  ا  منا  يرج    )ك( 
يلط  مناالت محدجة مل  مااألاة يرج  اإلنســـــا  نثةاء   اإلنســـــا  ليشـــــم   اسيم ناااج األم  فالشـــــاي و بحلا

التحبيراتو فاالألترا  فااليتناقو فاســــتخدا  الرجةو فياي  الوــــحاا و فالاةف النةســــ  فالنةســــان و فن   دألج 
 الدف  األألماء مل  جألم ذه  النهجج فارا لهلف.

 
 ا حظن ا مفن/ض على ا فحم -هةء  

 يتمسف بالحظا الرائم ألس  الرحم. يجص  الرايُق منسَ  األم  بن  - 153

يجصـــــــــ  الرايُق السنةَ  بن   اي  بالخطجات الت  ا خه ها يتجم  الوـــــــــجما  اال حاجي  فســـــــــسطات   - 154
بجساالند لمةع  وــــــــديا الرحم ألس  نطا  فاســــــــعو فن   شــــــــنع ألس  مجاصــــــــس  الحجا  بل  الحتجم  اال حاجي   

لحد م  مخايا  وــــــديا الرحم ا  المســــــترب  بســــــب  فســــــسطات بجساالند فكيانات الرطاس الخا  م  نب  ا
 فبجج مخزفنات مخم  م  الرحم ا  نرا  التوديا ا  بجساالند.

 
 تثن تغّين ا منةخ -/ا/   

يجصــــ  الرايُق منسَ  األم  بن  ُيد ج ا  قاا   المرب  بشــــن  الوــــجما   با ات يســــسهط بها المــــجء  - 155
 ا المةاخ باألتبا  ذلف  هديدا لسسل  فاألم .ألس  قد ة ياك  الشباك ألس  استلل  نثا  لل 

 يجص  الرايُق السنةَ  بما يس :   - 156

ن   شــــــــنع يتجم  الوــــــــجما  اال حاجي  ألس  ا باس نهم ندلا اســــــــتباقي   نا  الجســــــــاي    )ن( 
 ا  المةايق المتنثاة بالةزاألات فالماام  نيماخ لسقيمانات نف الترسبات البل ي  األخا ؛  ( 186) البل ي 

ع   جي  اهم مشــتاك ألثا  للا المةاخ ألس  نطا  الحتجم  بنســاذاو بما ا  ذلف  ()ك  ن   شــنه
 .فمع ُنُهم لتحسل  الةزاألاتو فإجا ة المخاياو فإسرايات المةاخ

 __________ 

مألل  المـدا ر اآلمـة  ذج ا ـرا  ســـــــــــــــياســــــــــــــ  يتجم  جفل  يحـدج منمجألـ  م  االلتزامـات بهـدف  ازيز يمـاـي  الامسـي  التاسيمـي  م   (185) 
لألغااض الاســــــتاي . فذج يســــــا  مل  مــــــما  اســــــتماا ي  التاسيم اآلم  خل  الةزاس  الهنمات ف رللد اســــــتخدا  المدا ر فالناماات  

 ./https://ssd.protectingeducation.orgالمسسل. انظا 

  تةاف  الجساي  البل ي  مسائ  مس ي  المجا ج الطبيعي  فإجا  ها فاستخدامها. (186) 
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Annex 1: Mandate and appointment of the Panel of Experts  

The mandate of the Panel of Experts on Somalia (“the Panel”) is contained in paragraph 30 of Security 

Council resolution 2551 (2020). The Panel’s mandate includes the tasks as set out in paragraph 13 of 

resolution 2060 (2012) and updated in paragraph 41 of resolution 2093 (2013), par agraph 15 of resolution 

2182 (2014), paragraph 23 of resolution 2036 (2012) and paragraph 29 of resolution 2444 (2018) as they 

relate to Somalia. 

In accordance with paragraph 34 of resolution 2551 (2020), the Panel provided the Security Council 

Committee pursuant to resolution 751 (1992) concerning Somalia with a midterm update on 14 May 2021. 

The Panel submitted its first thematic report to the Committee on 10 August 2021.  

The Panel, composed of six experts, was appointed by the Secretary-General in his letter S/2020/1199, 

dated 11 December 2020. On 26 April 2021, the Panel’s Coordinator and maritime / regional expert, Ms. 

Natascha Hryckow, resigned from her position. On 28 April 2021, Mr. Richard Zabot, arms expert, was 

appointed Acting Coordinator for the remainder of the mandate. 

The Covid-19 pandemic hampered the Panel’s ability to travel to Member States, including Somalia. 

However, the Panel managed to travel to Djibouti, Iraq, Kuwait, Somalia, Switzerland, Turkey and United 

Arab Emirates during the mandate.  

In addition, General Assembly resolution A/RES/67/254 regarding the 16-day advance booking of tickets, 

has resulted in a Secretariat policy of requiring a prior notice of 25 calendar days for any Panel travel, 

with waivers to the rule granted under exceptional circumstances. Due to the unique nature of the Panel’s 

work within the UN system, which requires significant flexibility in meeting with existing sources as well 

as identifying new ones, satisfying this travel requirement is often challenging.  
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Annex 2.1: Mapping of Al-Shabaab network 

1. Update on Al-Shabaab leaders listed by the Committee 

The Panel is mandated to assist the Committee in compiling narrative summaries of reasons for listing individuals and 

entities designated by the Committee. Accordingly, the Panel gathered information on listed individuals to update their 

status. The 1844 Sanctions list currently contains the names of 18 individuals and one entity.1 Of the 18 listed individuals, 

eight are reportedly still active within Al-Shabaab. The other 10 include: 

- Fares Mohamed Mana’a (SOi.008) – this individual was listed for violation of the arms embargo on 

Somalia (no association with Al-Shabaab in the reasons for listing); 

- Hassan Dahir Aweys (SOi.002) arrested in Somalia in 2013; 

- Hassan Mahat Omar (SOi.009) arrested in Kenya in 2014.  
Seven operatives are presumed dead, see table 1 below. 

Table 1 List of individuals under sanctions presumed deceased  

1. Serial  2. Name  3. Date of death, location  

4. SOi.003  5. Hassan Abdullah Hersi 

Al Turki  

6. May 2015, Somalia  

7. SOi.004  8. Ahmed Abdi Aw 

Mohamed 

9. May 2020, Somalia  

10. SOi.006  11. Bashir Mohamed 

Mahamoud  

12. Feb 2020, Somalia  

13. SOi.010  14. Omar Hammami  15. Sep 2013, Somalia  

16. SOi.011  17. Aboud Rogo 

Mohammed  

18. Aug 2012, Kenya  

19. SOi.012  20. Abubaker Shariff Ahmed  21. Apr 2014, Kenya  

22. SOi.016  23. Ahmad Iman Ali  24. Mar 2019 Somalia  

 

The Panel recommends the Committee update the list to reflect the status of the seven individuals presumed dead after 

confirmation by Somalia and Kenya.  

2. Update on Al-Shabaab leaders identified during the reporting period 

The Panel is mandated to compile, refine and update information on the draft list of those individuals and entities that 

potentially meet the listing criteria for possible future measures by the Security Council. The Panel has therefore gathered 

information on Al-Shabaab senior operatives that could meet the designation criteria under resolution 1844 (2008).2 These 

include the three individuals below as well as senior leaders in table 2, in charge of administering areas under full or partial 

control as head of Wilaya, an administrative unit or region:  

1. Hussein Ali Fiidow: head of political administration and regions (similar to a Ministry of Interior); 

2. Ali Mohamed Rage Cali Dheer, spokesperson; 

3. Abdulaziz Abu Musaab, military spokesperson. 

Table 2: List of Al-Shabaab wilaya governors 

 Wilaya Name of governor Predecessor  

1 Banadir Muse Abdi Arrale  

2 Bay and Baqool Abdullahi Moalim Gedow Aden Abukar   

3 Galgaduud Abu Khalid  

 __________ 
1 See https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/751/materials. 
2 Designation criteria are defined in paragraph 8 of resolution 1844 (2008) and have been updated by paragraphs 1, 2 and 3 of resolution 2002 (2011); 
paragraph 23 of resolution 2036 (2012); paragraph 3 of resolution 2060 (2012); paragraph 43 of resolution 2093(2013); and paragraph 50 of resolution 2444 

(2018). 
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4 Gedo Adan Sahal Abu Turaab Abdirahman Abu Mohamed 

Filow (before Feb 2020) 

5 Hiran Guled Abu Nabhan  

6 Juba Mohamed Abu Abdalle  

7 Lower Shabelle Mohamed Abu Usama  

8 Middle Shabelle Abaas Abuu Muhamed Khaliif Ade Sheikh Yusuf Kaba Kutukade 

(before Sep 2020) 

9 Mudug Sheikh Abu Adnan  

 

The Panel also identified a list of senior religious preachers used by Al-Shabaab for their propaganda and narrative for the 

use of violent extremism. The following individuals have participated in East Africa Jihad conference.3 

1 Hassan Yaqub Ali; 

2 Ismael Harun; 

3 Ibrahim Sheikh Ali. Nur (Sha'irul Islam);  

4 Sultan Ben Mohamed Al Mohamed; 

5 Sheikh Mohieddine; 

6 Nabadoon Mohamed Ahmed Guled (Fartag);  

7 Mohamed Bashshar Abelkrim; 

8 Sheikh Jamea Abdussalam Warsame; 

9 Sheikh Ahmad Abdullahi Arab. 

3. Clan elders’ affiliation with Al-Shabaab 

In order to ensure affiliation by force of some Somali clan elders to the group, Al-Shabaab organizes ceremonies for the 

appointment of 13 Nabadoon, Sultans, Ugas and Wabar. 4  During these ceremonies Al-Shabaab provided the 

selected elder with a vehicle, an AK 47 rifle, a copy of the Quran and the group’s flag to demonstrate the allegiance 

of the clan to the cause. The latest ceremonies occurred in Jamaame, Lower Juba, on 4 Jan uary 2021, and in 

Jalalaqsi, Hiran, on 24 January 2021 (see figures 1 and 2). Table 3 shows the dates of appointments by Al -Shabaab 

of the 13 clan elders during 2020 and 2021. Figure 3 shows c lan affiliation and localities of traditional elders 

appointed by Al-Shabaab during 2020 and 2021 as well as the clan they represent, and AS administrative authorities 

present during each ceremony.  

Figure 1. Appointment of Abdirahman Ali Abdi as sultan of the Jareerweyne clan in Boriini, Jamaame, Lower Juba, 

on 4 January 2021 

  

 

 __________ 
3 Conference that took place from 13 to 18 March 2020 with the presence of Al Shabaab leaders to discuss the principles and guidelines on Jihad 

in Somalia and East Africa. Five subjects were debated during the conference including the Constitution of FGS, elections in Somalia, operations 

against international forces in Somalia, the situation of Islam in East African and the non-Islamic laws applied by FGS. A communique comprising 

14 points was issued on 18 Mars 2020. the video of the conference is available at https://ok.ru/video/2320030042671. 
4 Traditional authority referring to elders playing the role of clan peace makers in charge of resolving disputes between individuals inside a clan 

or between communities from different clans. The elder is identified as Nabadoon, Sultans, Ugas or Wabar depending on the region. 
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Figure 2. Appointment of Omar Wabar Abdi Wabar Mohamed as Wabar of Baada Adde sub -clan in Jalalaqsi, on 

24 January 2021 

  

Source: https://calamada.com/sawirro-beesha-baada-cadde-oo-wabar-cusub-caleyma-saaratay/ 

 

Table 3. List of traditional elders appointed by Al-Shabaab during 2020 and 2021 

Date Clan Name 

Jan-20 Eelay Abdulkadir Sheikh Abdiasis Sheikh Abdullahi  

Jan-20 Luway clan Sultan Abdiwahid Moalim Hassan 

Jan-20 Habas-Guul sub-clan Ugas Mohamed Ugas Ahmed Shide 

Feb-20 Wacaysle clan Daud Hassan Adan 

Mar-20 Sheekhaal clan Ali Osman Rorow 

Aug-20 Owbakar Gabane sub-clan Moalim Hussein Abdulle Hayow (Hussein Faraweyne) 

Aug-20 Boqolhore clan Not named 

Aug-20 Geledle sub-clan Maalim Hussein Madey Hassan 

Sep-20 Hassan Muse sub-division Sheikh Mumin Mohamed Qoorey 

Sep-20 Mudulod clan Abdifatah Hassan Mohamed 

Oct-20 Sade Clan Abdiweli Hassan Madobe 

Jan-21 Jareerweyne Abdirahman Ali Abdi 

Jan-21 Baada Adde Wabar Omar Wabar Abdi Wabar Mohamed  

Source: Panel based on media associated with Al-Shabaab 
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Figure 3. Clan affiliation and localities of traditional elders appointed by Al-Shabaab during 2020 and 2021 

 

Source: Panel using I2 analyst notebook. 
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4. Reported neutralised Al-Shabaab operatives 

The Panel has gathered information on Al-Shabaab operatives identified as being neutralized by Somali forces or declared 

by Al-Shabaab as martyrs. Table 4 below includes the names of Al-Shabaab senior operatives arrested or killed by Somali 

security forces. The Panel sent an official communication to the FGS on 3 September 2021, requesting additional 

information on these individuals and the possibility to interview those that are in custody. Al-Shabaab, in one of its latest 

propaganda videos, showed the names and photos of 20 of its leaders and preachers dead or killed in operations, see table 

55. Figure 5 shows Al-Shabaab senior operatives network including listed individuals and those presumed deceased. 

Table 4. Reported deceased Al-Shabaab operatives  

Ser Name Date of 

neutralization 

Status Location 

1 Ibrahim Moalim Abdi alias 

Ibrahim Ganey 

September 2020 Killed between Bardale and Awdnile 

2 Mohamed Abdi Subiye alias 

Toosow 

4 July 2021 Killed in Darussalam, Addale district 

3 Nuh Dhagool 16 July 2021 Killed in Aliyow Barow, Balcad district 

4 Dulaby Ismael 22 July 2021 Surrendered in Qaycad, Mudug 

5 Ali Mohamed Aden 25 July 2021 Arrested in Janaale 

6 Jibril Said Ali 3 August 2021 Arrested in Amara, Mudug 

7 Idris Abdullahi Maalim alias 

Food’ade 

11 August 2021 Surrendered in Daynunay, Baidoa 

8 Asad Sharif Abukar 12 Aug 2021 Defected in Awdheegle, Lower Shabelle 

9 Abdirizak Mohamed Abdi Jimale 22 August 2021 Sentenced by Somali military court 

Source: Panel from media affiliated to FGS such as Somali national TV at https://sntv.so/ and Somali National 

Armed Forces at https://www.xds.gov.so/so/. 

 

Table 5. Al-Shabaab senior leaders declared as martyrs  

Ser Name 

1 Abdulaziz Al Afghani 

2 Abdulkadir Usman aka Komandos, killed in an airstrike between late 2020 early 2021  

3 Abu Ilyaas Abdulhamid 

4 Abu Rawi Al Seyari 

5 Abwan Yussef Dhegey 

6 Ali Hareed; killed by US airstrike  

7 Asaad Khan al Baluchi, killed in Afmadow battle in 2012  

8 Faruq al Muhajir 

9 Hassan Abshir Walalow 

10 Ibrahim Adam Ibrahim 

11 Ibrahim Hajiyo 

12 Jaber Abdullahi Diriye 

13 Mohamed Ismail 

14 Muhamad Dulyadeyn; 

15 Muhssin al Muhajir 

 __________ 
5 See https://ok.ru/video/2417603316443. 

https://sntv.so/
https://www.xds.gov.so/so/
https://ok.ru/video/2417603316443
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16 Said Al Muhajir 

17 Salad Abdi Hassan, killed in an airstrike during 2019 or 2020  

18 Salah Nuh Ismail alias Salah Badbado 

19 Sharif Abdinur 

20 Sheikh Muhamad Maalim Hassan 
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Figure 4: Status of Al-Shabaab listed individuals and senior operatives  
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Annex 2.2: Annex 2.2 - List of individuals executed by Al-Shabaab  

The Panel noted that Al-Shabaab courts have continued to issue and implement its rulings in public, in areas under 

its administration in Central and Southern Somalia. Al-Shabaab punishments include flogging for alleged sexual 

conduct, hand amputation for stealing as well as execution for spying. There was no change in the trend of execution 

for spying between 2021 and 2020 with the execution of 29 individuals during the reporting period and 28 in the 

same period in 2020, see table 1 and 2 below. The Panel however noted mass executions on 27, 28, 29 and 30 June 

2021 with the killing of 24 individuals in Sakow, Jilib, Buula Fulay and Kunyoo Barow, see table 1. This mass 

execution followed the execution by Puntland, on 27 June 2021, of 21 individuals convicted of being members al-

Shabaab.6 

 

Table 1 Individuals executed by Al-Shabaab courts in 2021 for spying  

Date Location Ser Name, age Accused of spying 

for 

03/03/2021 Jilib, 

Middle Juba7 

1 Abukar Hassan Mohamed   

  2 Mahad Abdi Qadir Adam Mahad Qadoole   

  3 Hassan Mohamud Mohamed Hassan Dheere    

  4 Ahmed Abdi Abdillaahi Salmaan   

  5 Maalim Abukar Mohamed Alasow    

27/06/2021 Sakow, 

Middle Juba8 

6 Umar Abdikader Hirale (Umar Kojo), 36  USA 

  7 Abdi Hassan Ahmed, 29 USA 

  8 Fatum Umar Abkow, Female 36 USA 

  9 Ibrahim Umar Ali alias Ibro Bandi, 55  USA 

  10 Saddam Usmaan Mahamed, 21 USA 

  11 Aweys Hassan Haji Mahamed (Aweys Yao), 36  USA 

28/06/2021 Jilib, 

Middle Juba9 

12 Abdarahman Ahmed Mahamed (Warsame), 35 UK and ISIS 

  13 Sa’ad Musa Haji Dahir, 45 USA/FBI 

  14 Abdo Mad Abo, 47 USA/CIA 

  15 Abdulle Umar Mahamud (Farjito)10, 35 
 

  16 Abdilkader Adan Hassan, 49   

29/06/2021 Buula 

Fulaay,Bay11 

17 Mohamed Ali Mohamed (Mad Nagaay), 39  USA 

  18 Sanbur Ukurow Hassanow, 38 USA/CIA 

  19 Hassan Abdulkadir Mohamed (Hassan Buuhow), 39 USA/CIA 

  20 Ibrahim Hassan Mohamed, 27 Washington State  

  21 Ahmed Mohamed Sheikh Ibrahim (Boorow), 26  USA/CIA 

30/06/2021 Kunyoo 

Barow,  

Lower 

Shabelle12 

22 Alas Ali Abdulle, 51 USA/CIA 

  23 Abdiwahid Abdullahi Diriye (Arabi), 25  Somalia 

  24 Abdulkadir Mohamed Abbow (Bombiste), 33  USA/CIA 

  25 Abu Abdinur Fanaay (Weershe), 35  USA/CIA 

  26 Omar Abdirahman (Omar Dooyow), 36  USA/CIA 

  27 Hassan Abdulqadir Omar (Beeriow), 37 USA/CIA 

  28 Abukar Abdi Omar (Baseey), 31 USA 

  29 Jeylani Mayow (Sheekhunaa), 41  USA/CIA 

  

 __________ 
6 https://www.bbc.com/news/world-africa-57630144. 
7 https://calamada.com/dhageysomagacyo-jawaasiis-lagu-toogtay-fagaaraha-jilib/. 
8 https://calamada.com/koox-jawaasiis-ah-oo-galabta-lagu-laayay-saakow-magacyada/. 
9 https://calamada.com/jawaasiis-u-shaqeynayay-maraykanka-iyo-ingiriiska-oo-maanta-lagu-dilay-jilib/. 
10 Association with Abu Bakre Bissi and Bili Mahmud Ajli. 
11 https://calamada.com/shabakad-jawaasiis-ah-oo-madaxyada-looga-guray-buula-fulaay/. 
12 https://shahadanews.com/?p=13753. 

file:///C:/Users/Matt/Downloads/Public%20annexes%20of%20the%20POE%20final%20report%20POE%202021%20-%20as%20of%2010%20September%202021.docx%23RANGE!_ftn8
file:///C:/Users/Matt/Downloads/Public%20annexes%20of%20the%20POE%20final%20report%20POE%202021%20-%20as%20of%2010%20September%202021.docx%23RANGE!_ftn8
https://www.bbc.com/news/world-africa-57630144
https://calamada.com/dhageysomagacyo-jawaasiis-lagu-toogtay-fagaaraha-jilib/
https://calamada.com/koox-jawaasiis-ah-oo-galabta-lagu-laayay-saakow-magacyada/
https://calamada.com/jawaasiis-u-shaqeynayay-maraykanka-iyo-ingiriiska-oo-maanta-lagu-dilay-jilib/
https://calamada.com/shabakad-jawaasiis-ah-oo-madaxyada-looga-guray-buula-fulaay/
https://shahadanews.com/?p=13753
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Table 2 Individuals executed by Al-Shabaab courts in 2020 for spying  

Date Location Ser  Name, age Accused of 

spying for 

04/01/2020 Buq'aqable,  

Hiran13 

1 Abdi Qadir Hassan Adam, 25 FGS 

  2 Abdi Aziz Ahmed Mohamud, 28 FGS 

  3 Farah Ali Jibril, 29 Mahas Militia 

01/04/2020 Bu’ali,  

Middle 

Juba14 

4 Abdi Aziz Hasan Heybe, (Bensal) USA 

  5 Mohamed Daud Guliye (Jeey) FGS 

  6 Ismail Sheikh Mad Hassan (Mualim Bisbis)  USA 

  7 Hasan Ibrahim Mohamed (Gidame) FGS 

  8 Hussein Mualim Hassan (GBS) USA 

  9 Shueyb Abdi Rashid Ibrahim (Dhagey)  Kenya 

29/04/2020 El Buur,  

Galgaduud15 

10 Ahmed Nurow Mohamed Herow, 23 SW 

  11 Bashir Mohamud Dhagool, 22 USA 

  12 Bishar Ahmed Abdulle Holow, 50 USA 

15/05/2020 Jamaame, 

Lower Juba16 

13 Mahamada Idow Adam (Tareeso), FGS 

  14 Adam Abdullahi Haji Adam Borow  FGS 

  15 Osman Abdulle Afrah FGS 

  16 Hassan Hafow Saney Jubaland 

  17 Ali Madkeerow (Qoryooley) South West 

  18 Hilowle Bashir Adam South West 

22/08/2020 El Adde,  

Gedo17 

19 Dini Abdiqadir Mohamed USA 

  20 Issa Osman Guelleh Ethiopia 

  21 Adan Hassan Mohamed FGS 

  22 Abdiaziz Hassan Abdi FGS 

05/09/2020  Sakow,  

Middle 

Juba18 

23 Mohamed Aden Hassan (Mohamed Kheyr), 51  USA and UN 

  24 Osman Farah Dhaqane, 27   

  25 Ali Abdirahman Abdi, 33   

  26 Abdi Sahal Dhabbar (Abdi Harqi), 57    

26/09/2020 Buq'aqable, 

Hiran19 

27 Abbas Mohamed Osman Spying 

  28 Ahmed Mohamed Abikar SNA 

 

 __________ 
13 https://www.allbanaadir.org/?p=139621. 
14 https://calamada.com/jawaasiis-lagu-toogtay-goob-fagaara-ah/. 
15 https://calamada.com/dhageysomagacyo-jawaasiis-u-shaqeynayay-mareykanka-oo-lagu-dilay-magaalada-ceelbuur/. 
16 https://calamada.com/jawaasiis-lagu-toogtay-fagaaraha-degmada-jamaamemagacyo/. 
17 https://calamada.com/dhagayso-jawaasiis-u-shaqaynayay-maraykanka-oo-lagu-laayay-gedo-magacyada/. 
18 https://somalimemo.info/articles/13567/koox-jawaasiis-ah-oo-lagu-dilay-fagaare-kuyaal-degmada-Saakoow-Akhriso-xog. 
19 https://calamada.com/dhagayso-jawaasiis-iyo-askar-lagu-dilay-wilaayada-hiiraan-magacyada/. 

https://www.allbanaadir.org/?p=139621
https://calamada.com/jawaasiis-lagu-toogtay-goob-fagaara-ah/
https://calamada.com/dhageysomagacyo-jawaasiis-u-shaqeynayay-mareykanka-oo-lagu-dilay-magaalada-ceelbuur/
https://calamada.com/jawaasiis-lagu-toogtay-fagaaraha-degmada-jamaamemagacyo/
https://calamada.com/dhagayso-jawaasiis-u-shaqaynayay-maraykanka-oo-lagu-laayay-gedo-magacyada/
https://somalimemo.info/articles/13567/koox-jawaasiis-ah-oo-lagu-dilay-fagaare-kuyaal-degmada-Saakoow-Akhriso-xog
https://calamada.com/dhagayso-jawaasiis-iyo-askar-lagu-dilay-wilaayada-hiiraan-magacyada/
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Annex 2.3: Areas administered and areas partially controlled by Al-Shabaab in Southern and Central Somalia 
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Annex 2.4: List of Al-Shabaab attacks 

The panel recorded 1047 attacks attributed to Al-Shabaab during the reporting period using 

confidential UN security reports some of which corroborated by open sources and witnesses. Al -

Shabaab associated media claimed a larger number of attacks and an exaggerated number of 

causalities. The Panel did not use the statistics of attacks to analyse trends over time but rather to 

identify areas of operations of Al-Shabaab and tactics used by the group. The geographic pattern 

of Al-Shabaab attacks was as follow: 

- Attacks in Banadir districts: 270; 

- Attacks on security forces outside Banadir: 678;  

- Attacks on main supply routes (MSR): 44 ambushes and 99 IED attacks.  

Al-Shabaab mainly used hit and run attacks on SNA and international bases which lasted few 

minutes and without casualties most likely seeking a psychological effect in order to demoralize 

troops. Some of these attacks used mortars and RPGs. The Panel noted only a limited number of 

operations used by al-Shabaab to hold or capture towns or overrun military bases. These operations 

were executed using suicide vehicle-borne improvised explosive device (SVBIED) and fighters 

according to the table 1 below: 

Table 1. Al-Shabaab operations to hold, capture or overrun military bases  

Date Location Objective 

21/1/21 Baadweyne, Mudug Town controlled 

4/3/21 Bossaso Prison, Puntland Prisoners freed 

3/4/21 Awdheegle, Lower Shabelle To overrun base 

9/6/21 Daynunay, Bay region Base overrun 

27/6/21 Wisil, Mudug Town not controlled 

24/8/21 Aamara, Mudug Town retaken from SNA and Galmudug forces  

 

The most effective tactics by al-Shabaab to target security forces and Government officials was 

through the use of Person-Borne Improvised Explosive Device (PBIED) and vehicle-borne 

improvised explosive device (VBIED). Most of these attacks occurred in civilian sites and 

produced a large number of civilian casualties. Table 2 provides a list of PBIED and VBIED attacks 

on civilian sites soft targets throughout Somalia.  

Table 2. PBIED and VBIED attacks on civilian sites in Somalia 

Ser. Date Location Type Target 

1 18/12/20 Galkayo, Mudug PBIED Government officials at Stadium  

2 2/1/21 Lafoole, Afgoye PBIED Turkish Engineers 

3 31/1/21 Waberi, Mogadishu SVBIED Gen. Mohamad Nur Galal at Hotel Afrik  

4 5/3/21 Hamarjajab, Mogadishu SVBIED Lul Yemeni Restaurant  

5 5/3/21 Wajid, Bakool PBIED Khat Market 
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6 3/4/21 Shangaani, Mogadishu PBIED Coffee restaurant 

7 10/4/21 Berdaale, Baidoa PBIED Governor (survives) 

8 14/4/21 Gololey, Middle Shabelle IED Minibus (20 Passengers) 

9 15/6/21 Wadajir, Mogadishu PBIED SNA recruits at Gen Dhagabadan base  

10 2/7/21 Shibis, Mogadishu PBIED Restaurant 

11 30/7/21 Kismayo, Jubbaland MIED Bus transporting soccer team 

12 10/8/21 Baadweyne, Mudug IED Vehicle transporting IDP returnees 

13 19/8/21 Shangani, Mogadishu PBIED Restaurant 

Source: Panel 

4. Within Banadir districts where Al-Shabaab presence is not visible, the group was able to 

conduct its covert operations through the use of assassination, IED attacks, few mortar attacks 

and low scale hit and run attacks at the periphery of the region. The Panel recorded 270 of such 

attacks in Banadir districts mostly on security forces and Government officials. Table 3 and 

figure 2 show that the concentration of attacks is larger in the outer districts where security 

presence is lower. 

Table 3. Attacks in Banadir districts 

Ser District Total Assassination IED Grenade Mortar Attack Remark 

1 Abdiaziz 1 
 

1 
    

2 Bondhere 1 1 
     

3 Daynile 63 28 11 15 
 

9 
 

4 Dharkenley 19 9 4 5 
 

1 
 

5 Hamar-Jajab 2 
 

2 
    

6 Hamar-

Weyne 

1 
 

1 
    

7 Hodan 32 10 11 11 
   

8 Howl-Wadag 21 10 
 

9 
 

2 
 

9 Huriwa 29 8 4 7 
 

10 
 

10 Kahda 3 1 1 
  

1 
 

11 Karan 29 13 4 9 
 

3 
 

12 Shangani 2 
 

2 
    

13 Shibis 4 1 3 
    

14 Waberi 1 
    

1 Hotel Afrik 

15 Wadajir 21 11 4 1 5 
 

Mortar IAIA 

16 Wardhigley 11 5 
 

3 2 1 Mortar Villa 

Somalia 

17 Yaqshid 30 10 8 9   3   

   Total 270 107 56 69 7 31   

Source: Panel 
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The Panel recorded during the reporting period, 678 attacks on Somali and international forces 

in 54 locations in Southern and Central Somalia outside Banadir, as shown in table 4 below. The 

Panel believes that the number actual attacks is very likely to be bigger due to the lack of 

reporting of incidents in some areas. The largest numbers of attacks occurred in Janaale in Lower 

Shabelle and Xudur in Bakool with 42 and 44 attacks respectively. Figure 1 and 2 show the 

repartition of these attacks in a map.  

Table 4 Number of Al-Shabaab attacks on Somali and International forces outside Benadir (see 

figure 2) 

Location 
Nb of 

attacks 
 

Location 
Nb of 

attacks 
 

Base 

Location 
Nb of attacks 

Afgoye 30 
 

Buulow Colow 8 
 

Km60 12 

Afmadow 4 
 

Buur Hakaba 8 
 

Lafoole 18 

Aqabduco 10 
 

Buurdhuubo 5 
 

Luuq 9 

Arbacow 21 
 

Ceel Dheere 5 
 

Mahaday 19 

19Awdheegle 24 
 

Ceel Waaq 7 
 

Makuudo 7 

Awdiinle 6 
 

Celasha Biyaha 26 
 

Beled Hawa 3 

Bacad 15 
 

Danaow 13 
 

Mashalaaye 4 

Baidoa 28 
 

Dhobley 3 
 

Qansax Dheere 17 

Barawe 11 
 

Dhusamareb 7 
 

Qoryoley 16 

Bardhere 12 
 

Dinsoor 20 
 

Sabiid 14 

Barrire 18 
 

Dolow 2 
 

shalambod 8 

Barsanguni 20 
 

Gololey 7 
 

Tabta 6 

Beledweyne 10 
 

Golweyn 12 
 

Ted 6 

Bilis Qoqani 6 
 

Halgan 3 
 

Wajid 20 

Biyo Cadde 4 
 

Jalalqsi 15 
 

Wanlweyne 3 

Bulobarde 11 
 

Janaale 42 
 

Xaj Cali 3 

Buufow 7 
 

Jowhar 13 
 

Xudur 44 

Buulo Mareer 19 
 

Kismayo 13 
 

Yonton 4 

Total 256 
 

Total 209 
 

Total 213 

Source: Panel 
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Figure 1. Attacks on Somali and International bases in Southern and Central Somalia (map No 4617.9) 
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Figure 2. Attacks on Somali and International bases in Lower Shabelle and all attacks in Mogadishu districts (map No 4617.10)  
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Annex 2.5: Vulnerabilities of SNA bases 

Annex 2.5: Vulnerabilities of SNA bases 

The lack of adequate force protection for static security made SNA forces vulnerable to 

repetitive hit-and-run attacks on their bases by Al-Shabaab. The Panel gathered pictures 

showing force protection challenges faced by SNA in their Forward Operating Bas es (FOBs). 

Figures 1 and 2 show the lack of compound security in Daynunay and Goof Gaduud FOB, 8 

kilometres southeast and 30 kilometres northwest of Baidoa respectively.  

Figure 1. Daynunay FOB, November 2020  

Source: Confidential. 

Figure 2. Goof Gaduud Burray FOB, November 2020 

Source: Confidential. 
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Annex 2.6: Bosaso prison attack 

Conduct of the attack 

On 4 March 2021, at around 23:00 local time, Al-Shabaab launched a complex attack on the 

central prison in Bosaso, Puntland, to free prisoners from the facility. 20 The attack was supported 

by operations outside the prison to block road access to the facil ity and prevented prison officers 

from providing reinforcements (see figure 1).21 Al-Shabaab gained access to the prison by 

breaching the eastern wall (see figure 2) and, once inside, the group released prisoners associated 

with Al-Shabaab before releasing the remaining non-Al-Shabaab-affiliated prisoners.  

According to the Puntland Custodial Corps, Al-Shabaab took prisoners who were former Somali 

Police and Somali Armed Force officers, as well as prisoners with links to the Islamic State, as 

hostages.22 Information received by the Panel indicates that 337 prisoners escaped, of which 83 

were convicted Al-Shabaab operatives, including four high ranking officials. 23 At least one 

prisoner tied to Al-Shabaab was scheduled to be executed the following day. 24 Additionally, 

among the 337 escapees, were four prisoners, convicted by the Supreme Court of Seychelles in 

2021 for having committed acts of piracy.25 

Twelve prisoners were subsequently recaptured in the following hours. The recapture of other 

fugitives was hampered by the fact that prisoners were dressed in civilian attire, making detection 

difficult.26 

Nine security forces—three prison officers, five Puntland Intelligence and Security Agency 

officers and one Puntland Maritime Police Force officer—died during the attack.27 

Figure 1: Extract of the Map showing where the roads were blocked by the attackers (in red 

squares).  

Source: Confidential 

 __________ 
20 Confidential report from an international security company operating in Puntland, March 2021. 
21 Ibid. 
22 Confidential UN report, March 2021. 
23 List on file with the Panel. 
24 Confidential source. 
25 The four prisoners are: Abdirhaman Adam Abdirhaman, Abdullahi Ibrahim Roble, Farad Ahmed Jama and Mohamed Dahir Omar. 
26 Confidential report from a Puntland security institution, March 2021. 
27 Available at https://ent.siteintelgroup.com/Statements/shabaab-official-warsame-speaks-on-bosaso-central-prison-operation-vows-more-raids-to-

come.html. 



 S/2021/849 

 

66/101 21-12712 

 

Figure 2: Hole blasted into  the eastern prison wall.  

Source: Confidential 

Measures taken by Puntland authorities to address the security deficiencies  

The preparation and sophistication of the attack by Al-Shabaab exposed weaknesses in the 

security forces’ equipment and readiness. For example, the prison lacked personal identification 

information, such as photographs or fingerprints, for each prisoner; had no defensive plan or 

sufficient weapons and ammunition to counter the attack or basic equipment to communicate 

during the attack; and the prison staff subsequently failed to properly implement cr ime scene 

management measures.28 

In response, the President of Puntland convened an emergency security meeting resulting in the 

immediate establishment of a Joint Operation Coordination Centre (JOCC) in Garowe intended 

to improve coordination between security elements. Puntland also established regional JOCCs 

in Bosaso and Galkayo.29 

The military equipment used by Al-Shabaab and retrieved in the aftermath of the attack is 

displayed in annex 4.1. 

  

 __________ 
28 “After-action review” from Puntland Security Forces report obtained by the Panel. 
29 The JOCC has been established on 31 March 2021. The JOCC operational design note is on file with the Secretariat  
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Annex 2.7: Recruitment of a new, FGS-aligned, security unit (STRICTLY 
CONFIDENTIAL) 
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Annex 2.8: Maritime attack on a vessel off-shore from an Al-Shabaab 
controlled area  

The Panel received information that the Passenger/Ro-Ro Anatolian vessel (IMO 9005869), 

registered in Turkey and operated by Mavi Deniz Tasimaciligi, was victim of an attack by a skiff 

off the coast of Somalia, on 13 August 2021, while on its way from Feth iye, Turkey to 

Mogadishu, Somalia. According to its captain the vessel was shot at from a skiff with RPGs and 

small arms (see figure 4). 

The Panel noted that the vessel’s automatic identification system (AIS) track showed that the 

vessel was almost stationary for about 24 hours less than 1,000 meters off the Somali coast in 

an area controlled by Al-Shabaab. That area is not patrolled by Somali security forces and Al-

Shabaab has a stronghold 30 kilometres inland in a locality named Ali Gaudud (coordinates: 

3°10'42"N, 46°26'9"E). The Panel sent an official correspondence to the vessel’s operating 

company seeking clarification on the circumstances of the attack and the reasons behind its 

position close to an area controlled by Al-Shabaab. 

Figure 1: Track between 2 and 17 August 2021. 
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Figure 2: Position of the vessel on 12 August 2021 at 6:31 UTC.  

  

Figure 3: Position of the vessel on 12 August 2021 at 6:31 UTC and 13 August 2021 at 4.58 

UTC. 
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Figure 4: RPG’s impact on the vessel.  
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Annex 3.1: Network of Al-Shabaab checkpoints within Somalia (STRICTLY 
CONFIDENTIAL) 
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Annex 3.2: Al-Shabaab financial receipts and documents (STRICTLY 
CONFIDENTIAL) 
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Annex 4.1: Military equipment in the possession of Al-Shabaab  

1. Military equipment used by Al-Shabaab during the Bosaso Prison attack 

▪ Figure 1 displays a casing of a recoilless rifle ammunition, with characteristics consistent 

with an 84mm L-45 Carl-Gustaf ammunition, manufactured in Sweden in 1977. A tracing 

request has been sent to Sweden. Despite thorough investigation done by Swedish authorities, 

it has not been possible to determine whether the specific ammunition was manufactured in 

Sweden, or elsewhere under license.30 

Figure 1: Casing of a recoilless rifle ammunition.  

Source: Security operators in Bosaso.  

▪ Figure 2 displays a casing of a 60mm mortar round, with characteristics consistent with 

60mm M73 HE manufactured in 2016 in Serbia by Krusik factory, lot number 08. The same 

type of mortar rounds was fired by Al-Shabaab on 17 February 2020 in the direction of the 

UN compound within AAIA.31 A tracing request has been sent to the Republic of Serbia. 

The Government of Serbia further informed the Panel that this round was exported in 2016 

to the Kingdom of Saudi Arabia. The end-user certificate associated with the export 

stipulates that the item would not be re-exported or transferred to any other party without 

the consent of the Serbian authorities. So far, no request for approval to re-export the above-

mentioned mortar round has been addressed to the Serbian authorities.32 

The Panel has further sought the assistance of the Kingdom of Saudi Arabia in order to better 

understand the circumstances under which this ammunition ended up with Al -Shabaab.33 

 __________ 
30 Official correspondence from Swedish authorities dated 4 May 2021. 
31 See S/2020/949, annex 4.1. 
32 Official correspondence from Serbian authorities, dated 6 May 2021. 
33 Official correspondence dated 10 June 2021. At the time of writing, response still pending. 
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Figure 2: Casing of 60mm mortar round 

Source: Security operators in Bosaso.  

▪ Figure 3 displays the ignitor cap of a hand grenade with characteristics consistent with 

UZRGM grenade manufactured by factory 583 in 1970 in Leningrad, USSR. The same type 

of grenades were captured from Al-Shabaab in March 2018 by the Uganda People's Defence 

Force (UPDF) and used by Al-Shabaab during the Sahafi hotel attack on 9 November 2018 

and during the Manda Bay attack on 5 January 2020.34 The date of manufacture makes it too 

old to be traced. 

Figure 3: Ignitor cap of a hand grenade.  

Source: Security operators in Bosaso.  

▪ Figure 4 shows a cartridge of a round calibre 5.56x45mm ammunition with characteristics 

similar to NATO calibre ammunition manufactured by LC (Lake City factory) in th e US, 

dated 2010. This ammunition is used in assault rifles like M16 or M4. The unknown lot 

number makes it impossible to trace this item.  

 __________ 
34 See S/2019/858, annex 2.6 and S/2020/949, annex 4.1. 
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Figure 4: Round of NATO calibre 5.56x45mm ammunition.  

Source: Security operators in Bosaso.  

▪ Cartridge cases related to ammunition from different calibres (7.62x39mm, 7.62x54mm, 

and 14.5x114mm) were also found with headstamps markings that were, to the Panel’s 

knowledge, never documented before in Somalia.  

▪ Two AK-pattern assault rifles have also been retrieved, with none of the serial numbers 

matching any database available to the Panel.  

 

2. Al-Shabaab-released videos showing military equipment   

▪ On 29 January 2021, Al-Shabaab released a video documenting its preparation to attack 

Camp Simba in Manda Bay, Kenya.35 The Panel has identified some military 

equipment that complement or confirm the identifications mentioned in last year’s 

report.36 Figure 5 shows a militant using an assault rifle M4.  

  

 __________ 
35 Available from https://ent.siteintelgroup.com/Statements/shabaab-video-documents-preparation-conduct-of-raid-on-u-s-naval-base-in-manda-

bay.html. 
36 See S/2020/949 annex 4.1. 
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Figure 5: Al-Shabaab militant using an assault rifle M4.  

Source: Screen capture from the video.  

 

▪ Figure 6 shows a type 56-2 rifle, bearing the FGS markings of the SNA weapons “SO 

XDS-2017”. 

 Figure 6: Type 56-2 rifle, bearing the FGS markings.  

Source: Screen capture from the video.  

▪ Figure 7 shows a light machine gun with characteristics consistent with Type 80 (PKM -

type,7.62x54mm) manufactured in 2017 by Factory 26, Jianshe Machine Tool Factory in 

Chongqing, PRC. Without a legible serial number, the Panel was not able to trace it.  

Figure 7: Light machine gun. 
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Source: Screen capture from the video.  

 

▪ On 12 April 2021, Al-Shabaab released a video highlighting its operations in Kenya 

and Somalia.37 The Panel identified military equipment previously delivered to the 

FGS. Figure 8 shows an armoured Personnel carrier (APC) exposed to media by Al-

Shabaab. This APC is part of the shipment of 68 APCs delivered by Qatar on 17 

January 2019.38 

Figure 8: Armoured Personnel carrier. 

Source: Screen capture from the video.  

 

  

 __________ 
37 Available from http://sitemultimedia.org/video/SITE_Shabaab_Frontiers_Glory6B.mp4. 
38 Official notification dated 29 January 2019. 
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Annex 4.2: Weapons and ammunition management 

Weapons and ammunition management policy 

National WAM Strategy  

The national WAM strategy has been developed through a collaborative process between Somali 

government institutions. The change of Prime Minister and ongoing challenges in the electoral 

process have prevented the document from being formally signed. The aim of the national WAM 

strategy, which took into account inputs and comments from international partners, is to provide 

strategic guidance to implement an efficient WAM at the Federal and FMS levels. Management 

of storage sites and inventory control to an international standard will contribute to the 

foundations of an effective and efficient WAM system.   

Coordination with FMS (Regional Security Offices)  

Regional security offices (RSOs) were established in 2017 in the Federal Member States (FMS) 

to improve the coordination between FGS and FMS officials on security-related issues. The 

RSOs are an initiative of the FGS, with links to the Office of the National Secu rity Advisor. The 

RSOs have already played an essential role in reviewing and ensuring FMS support of the Somali 

Transition Plan (STP).39 

WAM Standard Operating Procedures (SOP)  

In addition to the nine SOPs in force at Halane Central Armoury, 40 the FGS has drafted an SOP 

related to weapons and ammunition management, codifying the procedures that the Somali 

National Army should follow from importation of weapons and ammunition to distribution to 

the units. This SOP was formally adopted in October 2020 by the Cabinet of Ministers but has 

not been officially translated into English at this stage. This SOP is structured around the main 

WAM pillars: procurement of weapons and ammunition, registration, and distribution.  

WAM procedures and implementation 

Implementation of the WAM system should encompass all its aspects, from registration to 

distribution to the Somali National Security Forces (SNSF) units and individuals. Some projects, 

detailed below, have been launched to allow an effective tracking mechanism, but some gaps 

remain. The setup of a full system will take time and require a strong willingness, at both 

political and SNSF units’ levels.  

Registration, record-keeping and tracing of weapons and ammunition   

A digital weapons register based on a mobile phone data collection application called Fulcrum 41 

has been successfully deployed within the Somali Police Force (SPF) by the FGS Joint 

Verification Team (JVT). The system was piloted by the SPF in March 2020  

 

  

 __________ 
39 Meeting with the NSA on 24 June 2021 and exchange of information with UNSOM senior staff members, August 2021. 
40 In May 2018, the SNA issued a set of nine standard operating procedures for weapons and ammunition management at Halane Central Ar-

moury. These SOPs deal with general procedures, procedures for weapons, procedures for ammunition and explosives, accounting of weapons 

and ammunition, marking of weapons, destruction of weapons and ammunition, transport of weapons and ammunition, reception and documen-

tation procedures, and captured weapons. 
41 See S/2020/949, annex 4.2 strictly confidential. 
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and then fully deployed in Mogadishu in November 2020 and in Galmudug in August 2021 .  On 6 

September 2021,  5,637 weapons from the SPF have been recorded (4,414 in Banadir and 1,223 

in Galmudug).42. All information on these SPF-owned weapons have been added in the 

functional prototype WAM database developed by the JVT. The JVT assesses that this  system 

has the potential to be used across the Somali security forces at both the National and Federal 

Member State levels  

A complete WAM system would be composed of three elements: the data capture mechanism 

(Fulcrum), the national WAM database, and a dashboard for external reporting. The necessity of 

a central national database system established at the federal level for imports, stock records, and 

records of issue and receipt of weapons to the security forces has been clearly expressed in the 

draft Somali National WAM policy. The setup of such a database still requires significant 

development and resources to enable a robust sustainable tracing system. 43 

The full implementation of Somalia’s WAM system will feed a national database enabling 

inventory management, internal and external reporting, procurement planning, distribution, 

disposal planning and weapons tracing. Although still a pilot project, early engagement across 

the security sector would support a coherent and integrated approach, maximising b oth efficacy 

and return on investment. The implementation of such a system is key for monitoring the 

requirements of the current arms embargo regime and will also be instrumental in building the 

capacities of the FGS to control flows of weapons and ammunition in the aftermath of a possible 

lifting or further easing of the arms embargo regime.  

Weapons marking  

In 2014, the Security Council requested Member States to support the efforts of the Federal 

Government of Somalia to start a weapons marking process.44 A total of eleven weapons marking 

machines have been donated to Somalia (November 2020 update), although the current 

functioning of all machines is not known to the Panel. 45 The three most recent machines 

(Schmidt Styliner Mk III model) were shipped to  Somalia in October 2020. One marking 

machine was delivered to Garowe, while the other two have been assigned to other FMS. 46 

Marking machines in the possession of FMSs will be useful to mark  the weapons in the 

possession of the FMS security forces and of the clan communities. 

The weapons marking process has been consistently implemented by the personnel at Halane. 

The FGS periodic report to the Security Council dated 2 October 2019 indicates that, as of June 

2019, a total of 20,240 weapons had been marked, including imported weapons and weapons 

already present before the partial lifting of the arms embargo in 2013. All weapons legally 

arriving in Somalia must be marked, and information on marked weapons is to be entered into a 

marking database (information displayed in Halane Logbooks). Inter-agency marking teams 

have been established and trained since 2015 by JVT, UNMAS and Mines Advisory Group 

(MAG). A written standard operating procedure on marking was issued by the FGS in May 2018 

(SOP 5: Marking of Weapons).  

  

 __________ 
42 Direct information from the JVT. 
43 The JVT estimates a further $200,000 dollars for database development and start-up costs. In addition, a commitment of staff from the Somali 

Security Forces and International Mentors are required. 
44 See S/PRST/2014/9. 
45 See S/2017/924, para. 136. 
46 The recipient FMS for the two machines remain to be determined by the ONS. 
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Safe storage and stockpile management  

The enhancement of safe storage and stockpile management remains a priority for the FGS, as 

demonstrated by the setup of the Joint Technical Team in charge of the Joint Technical 

Assessment and the commitment to proceed to a proper refurbishment of Halane and the building 

of an alternate explosive storage site (see above).  

This particular assessment of Halane must be extended to the whole of Somalia in order to assess 

current storage conditions and capacities; as well as future needs of the SNSF. An assessment of 

weapons and ammunition storage facilities at both FGS and FMS levels is underway. Obtaining 

a quantitative and qualitative assessment of all weapons and ammunition storage facilities across 

Somalia will allow the FGS to have a precise and complete mapping of storages and stockpiles 

used by SNSF. It will also enable the FGS to assess the SNSF’s operational needs in line with 

the storage capacities, and subsequently the necessary support needed from inte rnational 

partners. 

Distribution process  

The distribution process follows official guidelines issued by the FGS (WAM SOPs and Halane 

SOPs) and practices.47 

In particular, the SOP “Reception and Documentation Procedures at Halane Armoury” stipulates 

that electronic detailed records must be maintained for each weapon entering the Halane facility. 

Such a distribution system, along with a tracing system, would constitute a solid pillar of the 

WAM foundations. 

Disposal of weapons and ammunition  

Halane SOP 6 sets out the procedures for destruction of SNSF weapons and ammunition.  

Destruction of weapons is to take place at the Halane Armoury. The location and the status of 

the shearing machine in Halane remains unknown. For the disposal of ammunition, no 

destruction site has been specified in this SOP. The order to dispose of weapons and ammunition 

must emanate from the Chief of Defence Forces, and records are to be kept at Halane. The Panel 

has never seen a report regarding disposal of weapons or ammunition. Indication of disposal of 

weapons and ammunition should also be reported in the WAM national database.  

  

 __________ 
47 Any distribution of weapons and ammunition from Halane Central Armoury to SNSF units should follow an order from the Chief of Defence 

Staff, confirmed by voucher receipt from Halane Central Armoury and acknowledgment of receipt by the field units. 
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Annex 4.3: Integration of the WAM database into a Somali-owned WAM 
system 

Once the WAM database prototype has been extended to all SNSF, it will aim at being 

integrated into a full Somali-owned WAM system as presented in figure 1. Such a system will 

give to the FGS a full oversight of its owned weapons and ammunition, in abidance with UN 

Security Council requirements.  

Figure 1: Complete WAM system to be implemented  

Source: JVT/FGS and Panel 
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Annex 4.4: Notifications of weapons and ammunition (STRICTLY 
CONFIDENTIAL) 
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Annex 4.5: Consignments of weapons and ammunition since 2013 
(STRICTLY CONFIDENTIAL) 
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Annex 4.6: Unnotified shipment of military trucks 

Figure 1: Passenger/Ro-Ro ship MV Birden (IMO 7305772) at the port of Mogadishu on  30 

April 2021.The detailed photo of the hull shows the remains of the painted name of the shipping 

company İstanbullines. 

Source: Confidential  

Figure 2: Unloading of military trucks in Mogadishu on 30 Avril 2021.  

Source: Confidential 
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Annex 4.7: Suggested standardized templates for notifications of weapons, 
ammunition and military equipment  

In order to ensure that all advance and post-delivery notifications are provided with sufficient 

level of details, the Joint Verification Team (JVT) recommended that notifications should follow 

a standardized template.48 

In collaboration with the JVT, the Panel further adapted this template to fulfil the requirements 

listed in the Guidelines of the Committee for the conduct of its work, 49 proposing additional 

entry fields of information The three different lists displayed below indicate the mandatory 

contents that must appear in each notification: one for weapons, one for ammunition, and one 

for military equipment, as listed in annexes A and B of resolution 2551 (2020). Theses templates 

will initially be completed by the supplier, assisting the FGS in properly managing the requested 

military equipment (e.g., registration, storage, tracing, etc.). These templates aim at being 

included in the updated Implementation Assistance Notice No.2. 

Table 1: Template for weapons 

▪ ITEM TYPE 

▪ MANUFACTURING COUNTRY  

▪ MANUFACTURER 

▪ YEAR OF MANUFACTURE 

▪ CATEGORY  

▪ MODEL  

▪ CALIBRE 

▪ FULL SERIAL NUMBER 

▪ GOVERNMENT MARKING  

▪ DESIGNATED END USER 

▪ MEANS OF TRANSPORT FOR THE SUPPLY  

▪ EXPECTED DATE OF DELIVERY TO SOMALIA (OR DATE OF EFFECTIVE 

DELIVERY) 

▪ PLACE OF DELIVERY 

▪ PLACE OF STORAGE 

 

Table 2: Template for ammunition  

▪ ITEM TYPE 

▪ MANUFACTURING COUNTRY 

▪ MANUFACTURER 

▪ YEAR OF MANUFACTURE 

▪ CATEGORY 

▪ TYPE OF AMMUNITION 

▪ CALIBRE  

▪ LOT / BATCH NUMBER (AMMUNITION)  

▪ QUANTITY IN BOX / CRATE  

▪ BOX / CRATE NUMBER 

  

 __________ 
48 FGS periodic report dated 4 February 2021. 
49 Available at https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/751/guidelines.  

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/751/guidelines
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▪ EXPIRY DATE  

▪ DESIGNATED END USER 

▪ MEANS OF TRANSPORT FOR THE SUPPLY  

▪ EXPECTED DATE OF DELIVERY TO SOMALIA (OR DATE OF EFFECTIVE 

DELIVERY) 

▪ PLACE OF DELIVERY 

▪ PLACE OF STORAGE 

 

Table 3: Template for military equipment other than weapons and ammunition  

▪ ITEM DESCRIPTION 

▪ MANUFACTURING COUNTRY  

▪ MANUFACTURER  

▪ YEAR OF MANUFACTURE  

▪ MODEL 

▪ QUANTITY  

▪ UNIQUE IDENTIFYING NUMBER (SERIAL NUMBER)   

▪ ITEM NUMBER (ORDINAL NUMBER) 

▪ ADDITIONAL NOTES 

▪ DESIGNATED END USER 

▪ MEANS OF TRANSPORT FOR THE SUPPLY  

▪ EXPECTED DATE OF DELIVERY TO SOMALIA (OR DATE OF EFFECTIVE 

DELIVERY) 

▪ PLACE OF DELIVERY 

▪ PLACE OF STORAGE 
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Annex 4.8: Illicit flow of weapons and ammunition to Somalia (STRICTLY 
CONFIDENTIAL) 
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Annex 5.1: Forced displacement of population 

As of July 2021, there were 2,968,000 Internally Displaced Persons (IDPs) in Somalia. 537,000 

people had fled their homes between January and July 2021 alone, with conflict-related 

displacement accounting for over 70 per cent of the cases (389,000). 50 

During the reporting period, the Panel documented new waves of forced displacement of 

populations in South West State and Galmudug, following ultimatums issued by Al-Shabaab, 

with over 11,000 families forced to leave their homes. The cases documented show an aggressive 

campaign of forced displacement inflicted by Al-Shabaab upon communities, at times as 

collective punishment. In the context of these attacks, the Panel also documented instances of 

destruction of civilian objects essential to the survival of the civilian population, including water 

wells and livestock. The circumstances triggering these attacks against entire communi ties can 

be grouped under four different categories:  

1) Communities’ perceived affiliation or collaboration with the Federal Government of 

Somalia and/or international forces;  

2) Economic rivalry;    

3) Community resistance to Al-Shabaab attempts to impose its authority and 

administration, including through mobilization of clan militia; and  

4) Communities’ defiance to Al-Shabaab’s directives – such as those imposing blockades 

on certain enclaves;  

Communities’ perceived affiliation or collaboration with the Federal Government of 

Somalia and/or international forces – the case of populations living near “liberated areas” 

Al-Shabaab compelled entire communities to displace in retaliation to military and territorial 

losses of the group. The order to displace was triggered by the perceived collaboration of these 

communities with Federal or Regional authorities or the facilitation of SNA and AMISOM 

military operations. For example, on 26 December 2020, the Al-Shabaab administration for 

Lower Shabelle based in Ugunji,51 gathered the elders of seven villages in Marka district and 

gave an ultimatum to the residents, to vacate their villages within 48 hours. Over 1,400 

households (approximately 10,000 people from the Rahanweyn and Garre clans) were forced to 

abandon Buulo Dhurow, Daariyow, Falkooni, Farange, Gaarilow, Kamiirow, and Shufeeri (see 

figure1 for a breakdown of displacement) and displace to Buufow Bacaad and Mogadishu. 52 

Sources within the affected communities told the Panel  that Al-Shabaab accused these displaced 

communities of having collaborated with AMISOM and SNA forces after these recovered Marka 

in March 2020.53  

Even when communities moved to Government-controlled areas harassment by Al-Shabaab 

continued, highlighting the capacity of the group to exert its influence on  

 

  

 __________ 
50 See UNHCR data about displacement in Somalia, available from https://data2.unhcr.org/en/documents/download/88146. 
51 The regional Al-Shabaab administration for Lower Shabelle has moved from Janaale to Ugunji, 7 kilometres northeast of Janaale (coordinates   

1°52'24"N, 44°43'21"E) following the SNA military operation to liberate Janaale. 
52 Humanitarian reports, January 2021. 
53 Interviews with community leaders from the affected villages, humanitarian and security sources, January, February, March and April 2021.  

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/88146
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communities beyond the territories it directly administers. The IDPs displaced in Buufow 

Bacaad were required during the month of April 2021 to provide financial “support ” to Al -

Shabaab in Ugunji in the amount of 4.5 US$ per 4,000 square meter of land owned. 54 

Beside this instance of collective punishment, during the mandate the Panel noted severa l 

incidents where Al-Shabaab retaliated against the population in areas “liberated” but 

subsequently retaken by the group. These incidents underscore the urgent need to assess the 

impact of military operations on civilians beyond their immediate outcome, p articularly where 

security, governance and stabilization efforts are not integrated with military operations.  

Figure 1: Map of the displacement from Buulo Dhurow, Farange, Shufeeri, Daariyow, Kamiirow, 

Falkooni, Gaarilow, with number of households impacted. 

Source: Panel using Google Earth.  

Economic rivalry – the case of Galjaeel militias challenging Al-Shabaab’s illegal taxation 

business on Main Supply Routes (MSRs) 

Al-Shabaab retaliated against entire communities when the group’s economic interests and illicit 

revenue generation sources were challenged by competing clans. This took place at the 

beginning of January 2021, when the Al-Shabaab faction controlling Shoole Mareer; Jama'ada 

Dheenta and El Bashiir checkpoints north of Wanla Weyne, in Lower Shabelle, clashed with 

Galjaeel militias over the control of the lucrative illegal taxation of commercial traffic on the 

northern corridor of the Afgoye-Wanla Weyne MSR. The humanitarian consequences were 

notable, with civilians becoming victims of forced displacement and retaliatory attacks in Wanla 

Weyne district, and others suffering the impact of the temporary suspension of commercial 

traffic.55 

 

The clashes originated when passenger and commercial transports started avoiding the Galjaeel 

militia-controlled checkpoint near Bali Doogle SNA camp in Wanla Weyne, due  

 

  

 __________ 
54 Ibid. 
55 According to security reports obtained by Panel some 150 lorries suspended deliveries along the Afgoye- Wanla Weyne corridor  
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to the abusive and predatory behaviour of these militias. 56 Interviews conducted by the Panel 

with drivers of commercial and passenger vehicles indicate that civilians were subjected to 

repeated incidents of assault, robbery, extorsion and SGBV. 57 When drivers opted to pass via the 

Afgoye-Toratoow road controlled by Al-Shabaab, Galjaeel militias retaliated. On 9 January 

2021, Galjaeel militias in Yaaq Biri Weyne hijacked and set alight three commercial trucks as a 

punishment and warning for other commercial truck owners not to reroute the traffic to the Al -

Shabaab-controlled checkpoints (see figure 2 and 3).  Other accounts gathered by the Panel 

indicate that the commercial trucks were targeted as they were transporting goods intended to 

Al-Shabaab controlled areas.58 The Panel could not independently verify these claims.  

Figure 2 and 3: Commercial trucks burned by the Galjaeel militia in Yaq Bari Weyne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Confidential 

 

The conflict between Al-Shabaab and Galjaeel militias rapidly escalated when the Galjaeel  clan 

elders refused to compensate the owners of the burned trucks. On 14 February 2021, Al-Shabaab 

forcibly displaced around 1,500 Galjaeel households from the villages of Yaaq Biri Weyne, 

Gobaanle, Yaaq Doomaar, Beyley, Saaweyn, Guullow, Madah-Madoobe, Kab-Harag, Afyuur, 

Belet Amiin, and Leego, giving them 24 hours notice to vacate their homes. 59 The majority of 

the displaced communities moved to Wanla Weyn, Afgooye and  

 __________ 
56 According to accounts that the Panel could not corroborate, the militias had established the checkpoint near Bali Dogle with the consent of the SNA 

and were used as a buffer against Al-Shabaab. These accounts are however consistent with claims gathered during interviews conducted by the Panel 

with Galjaeel militia members and commanders active in neighboring areas, such as Jowhar, Hirshabelle in May 2021.  
57 Interviews with three truck drivers and one commercial driver in Mogadishu, February and March 2021. The Panel corroborated one incident of rape 

perpetrated by Galjaeel militias in Bali Doogle area on 19 December 2020. Accounts of local sources interviewed between March and April 2021 further 

indicated that at least nine other cases of rape had taken place in the previous six months, with women from minority clans, notably from Elay and 

Shanta Alemood, targeted by armed men from the Galjaeel clan and in SNA uniform. The Panel was not able to corroborate these other nine cases.  
58 The trucks were loaded with charcoal and other goods and were allegedly directed to Bay, Bakool and Gedo. Confidential security report January 

2021. 
59 Humanitarian reports, February 2021. Interviews with displaced communities as well as representatives of the Galjaeel community, February, April 

and May 2021. 
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Mogadishu.60 In addition, Al-Shabaab killed a man and a woman in Yaaq Biri Weyne after 

suspecting them to have collaborated with the Galjaeel militias who set fire to the trucks, burned 

down some 50 pastoral dwellings (see figure 4 below) and looted around 100 camels belonging 

to the Galjaeel community.61 On 17 February 2021, Galjaeel militias shot and killed two men 

from the Rahanweyn clan in Jiiro Kulow grazing area near Bali Doogle, blaming the victims' 

clan for supporting the expansion of Al-Shabaab in Yaaq Biri Weyne.  

Figure 4: Galjaeel pastoral settlement burned by Al-Shabaab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Confidential 

 

The Panel noted further punitive displacement imposed by Al-Shabaab also to other 

communities in the area in connection to the conflict with the Galjaeel . On 4 February 2021, Al-

Shabaab evicted approximately 500 Shanta Aleemood households from Eel Garaare, Shiidaad, 

Uuli Barbaar and Uumar Degaaye after accusing them of allowing Gaaljeeel herders to water 

their livestock at their water points.62 

 

 

Community resistance to Al-Shabaab attempts to impose its authority and administration, 

including through mobilization of clan militia – the continued targeting of the Leysan  

In its 2020 final report, the Panel described forced displacement as collective p unishment of the 

community in Toosweyne, Bay region.63 During the Panel’s current mandate, a new  

 __________ 
60 Ibid. 
61 Interview with members of the Galjaeel displaced community, February 2021 
62 Security reports, February 2021. 
63 See S/2020/949, Annex 7.2 
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wave of IDPs from Toosweyne arrived in Berdale following the issuance of a deadline, on 5 

April 2021, by Al-Shabab to completely vacate the village.  

On 7 April 2021, Al-Shabaab entered Toosweyne, abducted an unconfirmed number of youths 

and beat women and elderly.64 Humanitarian assessments conducted by NGOs in April 2021 

recorded that over 6,500 households (39,630 individuals), 70 per cent of whom were women and 

children, had arrived in Berdale district from Toosweyne (see figure 5). 65 Consistent with the 

information gathered by the Panel from sources within the displaced community, humanitarian 

partners in Berdale identified 89 IDPs from Toosweynee with physical injuries following the 

crackdown and the use of force by Al-Shabaab, and 141 households who were not aware of the 

whereabouts of their children after the 7 April attack. 66 

Figure 5: Toosweyne displaced communities  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Confidential 

Local sources interviewed by the Panel identified the Al-Shabaab faction responsible for 

harassing the Leysan community in Toosweyne as being led by the Berdale District 

Commissioner for Al-Shabaab, Mohamed Omar Mohamed.  Sources interviewed during the 

Panel’s previous mandate had provided consistent information.  67 

Sources from the Leysan community interviewed by the Panel, consistently reported that Al-

Shabaab is targeting the Leysan community in several areas of South-West State, including Bay, 

Bakool and Lower Shabelle, because the clan is strongly associated to Muktar Roobow 68, a 

former senior Al-Shabaab leader who defected from the group in 2012, and because the 

community has mobilized its clan militias in support of the Federal Government forces’ fight 

against Al-Shabaab.  

Accordingly, during its current mandate the Panel documented two other instances of forced 

displacement of villages inhabited by the Leysan community in Huddur district,  

 

  

 __________ 
64 Interviews with members of the Leysan community in Berdale, Baidoa and Mogadishu, April, May and June 2021. 
65 Humanitarian assessment report, April 2021. 
66 Ibidem. 
67 See S/2020/949, Annex 7.2 
68 After his defection from Al-Shabaab in 2012, Muktar Robow Ali reportedly remained hidden in Huddur area, where he originates from, together with 

his men who had also defected from Al-Shabaab. Muktar Robow surrendered to the government in 2017 after secret negotiations. He was arrested in 

December 2018 by Ethiopian and Somali forces after manifesting interest in running for the Presidential position in South-West State and remains under 

house arrest in Mogadishu. 
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Bakool region, namely Abal, Dondardiir, and Faraatiyow villages, and Qoryooley and 

Kunturwarey districts, in Lower Shabelle, namely Awjabe, and Majiido  villages in April and 

May 2021.   

Communities’ defiance to Al-Shabaab’s directives imposing blockades on government-controlled 

towns – the case of Huddur district   

Al-Shabaab has imposed several blockades on towns under government control, including 

Diinsor, in Bay, and Huddur, in Bakool region, creating de facto enclaves. In these areas the 

Panel has consistently recorded incidents of abduction, destruction of civilian property, and 

executions.69 During the Panel’s current mandate, Al-Shabaab continued to restrict access to 

Huddur  using punitive abductions and detention to enforce its economic blockade  as well as its 

directives against the commercialization of prohibited goods, such as khat and charcoal. For 

example, along the corridor connecting Huddur, to the Ethiopian border, between March and 

June 2021 alone, Al-Shabaab ambushed eight khat dealers, killing three of them and injuring 

three others, and confiscated their merchandise.70 

On 2 June 2021, the Panel recorded the forced displacement of four villages around Huddur, 

namely Mady-waraabi and Gaabaany inhabited by the Hadame clan, and Sarag, and War 

Galoole, inhabited by the Luwaay clan.71 Sources within the displaced communities from Mady-

waraabi told the Panel that, during the night of 1 June 2021, several Al-Shabaab members 

stormed the village and ordered the community to leave by the following morning. The reason 

for this eviction was that Al-Shabaab accused the two communities of the above-mentioned 

villages to repeatedly disregard the ban on commercial activities around Huddur. More than 900 

households were displaced on 2 June 2021 to Huddur (see figure 6). 72 However, there were 

reports warning of Al-Shabaab’s threats of eviction and forced displacement already taking place 

in the area since the end of May 2021, with a total estimate of 1,488 households evicted from 

14 villages by 2 June 2021.73 

Interviews with the displaced community from the Hadame clan highlighted how this 

community had been frequently harassed by Al-Shabaab with illegal taxation and child 

recruitment. For example, in February 2021 several children from their village were forcefully 

recruited by Al-Shabaab and taken to military training camps in Labantanjirow, near Baidoa, 

and Qeydar-eddy, on the way to El-Berde. 

 

 __________ 
69 See S/2020/949, Annex 7.1 
70 Security reports, March to June 2021 
71 See https://twitter.com/BaidoaU/status/1400087128864866311?s=19 , as well as interviews with members of the displaced community in Huddur, 10 

June 2021.  
72 Interviews with members of the displaced community in Huddur, 10 June 2021. 
73 Humanitarian alert report, 2 June 2021  

https://twitter.com/BaidoaU/status/1400087128864866311?s=19
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Figure 6: Communities displacing to Huddur  

Source: Confidential   
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Annex 5.2: Incidents in the Gedo region resulting in civilian casualties and 
damage to civilian objects   

During the night of 3 to 4 June 2021, at around 23:30 Somalia local time, the town of El Adde, 

located in Gedo region, Jubbaland State, was allegedly hit by two explosive ordnances. In the 

immediate aftermaths of the explosion, social media reports of an airstrike resulting in six 

civilian casualties emerged. A 34-year-old woman died on the spot, while her four months old 

child succumbed to his injuries on 4 June 2021. Additionally, four other children of the victim, 

aged between 2 and 12 years, sustained various injuries and were evacuated on 4 June 2021, 

first to Belet Hawo and then flown to Mogadishu to receive medical assistance.  

The same night of 3 to 4 June, at around 00:30 Somalia local time, Hisa-u-Gur, in Gedo region, 

was also allegedly hit by explosive ordnances. As a result, a telecommunication installation, 

was destroyed, causing the temporary disruption of telecommunication services in an area of 

around 30 square kilometres.  

The Panel received audio-visual and photographic material, allegedly gathered from the sites 

of these incidents, and interviewed victims, relatives of the victims and witnesses of the 

incidents in El Adde and Hisa-u-Gur. 

Photographic material examined by the Panel (see figure 6.2.2 below) show remnants of two 

guidance sections of air to surface missiles (ASM), with characteristics similar to ASM used with 

Unmanned Aerial Vehicles (UAV) and produced by a Member State.  

Figure 6.2.1: Remnants of guidance sections of air to surface missiles (ASM) allegedly found 

on the sites of the airstrikes in El Adde and Hisa-u-Gur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: confidential 

The Panel took note of a press statement from the Somali Ministry of Foreign Affairs and 

International Cooperation of Somalia, dated 4 June 2021, attributing the incidents of 3 June  2021 

in El Adde and Hisa-u-Gur to Kenyan Defence Forces.74 The Panel further noted a  

 

  

 __________ 
74 See https://ms-my.facebook.com/MofaSomalia/posts/press-statement-for-immediate-releasemogadishu-somaliajune-04-2021the-federal-

go/923440298234342/. 

https://ms-my.facebook.com/MofaSomalia/posts/press-statement-for-immediate-releasemogadishu-somaliajune-04-2021the-federal-go/923440298234342/
https://ms-my.facebook.com/MofaSomalia/posts/press-statement-for-immediate-releasemogadishu-somaliajune-04-2021the-federal-go/923440298234342/


 S/2021/849 

 

96/101 21-12712 

 

press release, dated 5 June 2021, by AMISOM stating that i t was conducting an investigation 

into the incident.75  

Accordingly, AMISOM replied to an official communication of the Panel on 17 June 2021,  stating 

that no helicopter under AMISOM command and control was involved in the alleged airstrikes 

in El Adde and Hi-u-Gur.  

On 17 July 2021, the FGS provided, via an official communication addressed to the Committee, 

additional evidence of the damage in the area.  

The Panel sent two official communications to Kenya on 21 June and 9 August 2021 

respectively. Kenya replied on 19 August 2021, denying possession of the type of ASM 

reportedly recovered in the areas of the strikes  

On 14 July 2021, the Panel also sent a letter to a Member State, identified as the manufacturer 

of ASM with characteristics similar to those of the remnants recovered in the areas of the strikes, 

seeking its support to confirm the make of the ASM and potential users  involved in operations 

in Somalia. The Member State denied having provided such a type of military asset to any of 

the troop contributing countries involved in the conflict in Somalia.  

  

 __________ 
75 See https://amisom-au.org/2021/06/amisom-statement-on-reported-airstrikes-in-gedo-region/  

https://amisom-au.org/2021/06/amisom-statement-on-reported-airstrikes-in-gedo-region/
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Annex 5.3: Considerations on sexual and gender-based violence related to 
the conflict in Somalia 

The Panel noted an increase in reports of sexual and gender-based violence in Somalia as 

compared to 2020.76 Interviews carried out by the Panel during its current mandate highlighted 

a number of concerns including the persistence of cases of sexual violence against children, lack 

of survivors’ access to health care, as well as stigma and impunity hampering efforts to  combat 

violations.77 Humanitarian access restrictions due to insecurity and an insufficient number of 

female protection monitors78 were also indicated as obstacles to the protection of survivors.  

Prevalence of cases and under-reporting concerns 

During its current mandate the Panel received 20 allegations of rape incidents, all involving 

women, from various locations in South-West State79 and documented one case in Lower 

Shabelle and three in Bay. However, an accurate assessment of prevalence of cases remains 

difficult due to possible under-reporting, particularly linked to victims being discouraged by 

stigma attached to rape, and impunity. In one incident of rape perpetrated by Galjaeel militias 

near Bali Dogle on 19 December 2020, the victim, a 22-year-old woman from a minority clan, 

explained to the Panel: “Women from my clan cannot move safely in this area. There are 

checkpoints in Warmaxan, Tixsiile, Leego, Jiiro Kulow, and women from my clan are targeted 

by other clans’ militia and SNA from other clans. It is because of clan conflict and lack of justice 

that most of the cases in this area are not reported. There are no [justice] mechanisms that can 

support the victim”.  

Further interviews conducted by the Panel between March and April 2021 ind icated that at least 

nine other cases of rape had taken place in the same area in the previous six months, with women 

from minority clans, notably Elay and Shanta Alemood, targeted by armed men from the Galjaeel 

clan or in SNA uniform.80 The Panel was not able to independently corroborate these specific 

cases, because no official complaint was lodged by the victims and lack of medical reports. 

However, interviews with drivers of commercial passenger vehicles operating along the Afgoye -

Wanlaweyne corridor confirmed that civilians were victims of repeated incidents of assault, 

robbery, extortion and SGBV perpetrated by militia manning illegal checkpoints along the 

road.81 

According to data of the Country Task Force on Monitoring and Reporting (CTFMR), the 

southern regions of Somalia, namely Bay, Bakool, Gedo and Middle Juba, where a variety  

 

  

 __________ 
76 Data from the Country Task Force on Monitoring and Reporting on Children and Armed Conflict (CTFMR) for the period January-June 2020 and 

2021, data from the Camp Coordination and Camp Management Complaint and Feedback mechanism January-August 2021, SG report on Somalia, 

interviews with community activists and women’s rights organizations, January-July 2021. The CTFMR links this variation in reported cases to the in-

creased number of monitors at the community level and strengthened linkages with service providers and community networks as compared to previous 

years.  
77 Interviews with humanitarian and women’s rights organizations, January-July 2021. 
78 Protection monitors are part of the prevention and response mechanism on SGBV. As members of the community, they are the first entry point for data 

collection and monitoring of incidents and therefore represent an essential element of any community-based prevention and response intervention on 

SGBV. 
79 Interviews with local community elders in Baidoa, Marka, Wanla Weyne, Afgoye, Bufow Bacaad, January to April 2021, and analysis of humanitarian 

and media reports, January to August 2021.  
80 Interviews with local community elders in Wanlaweyne area, March and April 2021. 
81 Interviews with three truck drivers and one commercial driver in Mogadishu, February and March 2021. 
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of armed actors operate, recorded the highest numbers of conflict -related sexual violence cases 

involving child victims.82 

That Panel notes that various efforts by the humanitarian community in Somalia are underway 

to facilitate reporting, although these might not be specific only to SGBV. For example, the 

Camp Coordination and Camp Management (CCCM) cluster established a standardized 

complaints feedback mechanism (CFM) in July 2020 with the objective of uniformly capturing 

key complaint data which can be analyzed by humanitarian partners. Their monthly reports 

highlight main IDP complaints for locations where CCCM partners are  active, allowing follow-

up. Among the data captured by the CFM are also complaints related to the occurrence of SGBV 

incidents. Also, the CTFMR has noted a positive correlation between the increasing number of 

protection monitors and the number of incidents verified by the CTFMR members. However, 

the number of female monitors  remains low, mainly due to security and access concerns. 83 The 

monitoring work demands constant movement to monitor and document incidents, and men have 

more freedom of movement and are less exposed to certain security risks in Somalia, particularly 

in areas that are not controlled by the Government.   

SGBV in areas controlled by Al-Shabaab 

The CTFMR reported an increase in documented cases of forced and early marriage perpetrated 

by Al-Shabaab.84 The occurrence of these violations in areas controlled by Al-Shabaab is 

consistent with information gathered by the Panel during interviews with sources in Marka and 

Janaale, Lower Shabelle.85 Forced and early marriage and denial of education, according to these 

accounts, was prevalent in Janaale when Al-Shabaab was in control of the town.  The Panel was 

also informed that women who lived in Janaale while their husbands lived in areas controlled 

by the Government were regularly harassed by the group. 86 A community and women’s activist 

interviewed by the Panel further reported that, even after the liberation of Janaale by 

Government forces in March 2020, women were reticent to disclose accounts of incidents which 

occurred under Al-Shabaab administration, as they were afraid of retaliation from the group, 

highlighting that Al-Shabaab was still monitoring the town and retains some control over the 

territory.87 

Al-Shabaab affiliated media released occasional reports of corporal punishment inflicted on 

women for contravening the group’s directives in terms of dressing and behaviour. 88 The 

corroboration of these cases remains extremely difficult due to access restrictions to the areas 

controlled by the group. However, Panel interviews with civilians who had been detained in 

Idale and Buulo Fulay, two Al-Shabaab strongholds in Bay region, evidenced the use of torture 

and other cruel, inhumane, or degrading treatment or punishment against both female and male 

civilians detained by the group.89 

  

 __________ 
82   CTFMR for the period January to June 2021. 
83 CTFMR working group discussion, August 2021. 
84 Comparative data from cases verified by the Country Task Force on Monitoring and Reporting (CTFMR) for the period January-June 2020 and 

January-June 2021. 
85 Interviews with members of the communities affected by forced displacement and local sources in Baidoa and Marka district, January, February and 

March 2021. 
86 Ibidem. 
87 Interview with women’s right activist, March 2021. 
88 See http://www.amiirnuur.com/?p=10733. 
89 Interviews conducted with sources in Baidoa on 7,8 and 9 June 2021. 

http://www.amiirnuur.com/?p=10733


S/2021/849  

 

21-12712 99/101 

 

Assistance to survivors 

Response mechanisms90 are in place to assist survivors of sexual violence cases, although there 

are gaps linked directly to insecurity and lack of access to certain areas of Somalia. 91 In certain 

cases, victims were not able to access available services, especially where facilities were far or 

families were afraid of repercussions/stigmatization. 92 According to the CTFMR, 77 per cent of 

the cases involving child victims verified between January and July 2021 received a response. 

However, the Panel is aware that some of the victims cannot receive adequate post rape response 

management as many of the health facilities, particularly in rural areas or where access and 

security restrictions exist, have inadequate Gender-Based Violence services.93 These constraints 

were confirmed in a case corroborated by the Panel in Diinsor, an area under Al-Shabaab’s 

blockade. On 15 February 2021, the Panel learned that specialized medical care for a rape 

survivor, a 12-year girl, was not available and travelling to the nearest medical centre was 

discarded by the family of the victim in order not to contravene Al -Shabaab’s directives and 

avoid stigma.94 

Challenges to accountability  

Accountability for rape and other SGBV incidents remains low. This is mainly due to the fact 

that in most cases perpetrators are not identified. 95 The CTFMR data for January-June 2021 for 

example, shows that in 67 per cent of the incidents verified, the perpetrator was unidentified. 

However, there are also other concerns that the Panel noted during its current mandate, notably 

cases where the attitude of police forces towards rape cases was dismissive and the resort to 

traditional mechanisms to solve these incidents at times without the victims or family of the 

victims’ consent. In one incident monitored by the Panel, a journalist was arrested by the police 

in Abudwak town, Galgadud region, on 29 January 2021, for reporting on the case of a mother 

protesting the settlement of her daughter’s rape and murder case through compensation. 96 While 

the elders of both clans had agreed to pay compensation, the mother demanded that the rapists 

be brought to justice. The journalist was freed later on the same day of his arrest without 

charge.97 In another case in Baidoa, involving the rape and murder of two children on 7 April 

2021, the father of the two victims reported to the Panel his frustrations at the repeated attempts 

by the police in Baidoa to dismiss the rape case, notwithstanding a death certificate clearly 

mentioning the crimes.98   

  

 __________ 
90 These include medical assistance, Post Exposure Prophylaxis, transportation and\or Psycho-social support. 
91 CTFMR working group discussion, August 2021, interviews with women’s activists, March, April and June 2021. 
92 Ibid. 
93 CTFMR working group discussion, August 2021, interviews with women’s activists, March, April and June 2021. 
94 Interviews with sources in Dinsor, February 2021. 
95 Ibid. 
96 See https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=750049465933269&id=204196037185284  
97 See https://sjsyndicate.org/2021/02/11/sjs-condemns-recurring-violent-targeted-attacks-on-journalists-ingalmudug-puntland-hirshabelle-and-

mogadishu/     
98 Interviews with the father of the two victims, July and August 2021. Documentary evidence, including the death certificate issued by the Bay 

Regional Hospital, related to the case of Abdimuncim Sheikh Aweys Abdullahi, 9 years old, and Aamina Sheikh Aweys Abdullahi, 8 years old.   

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=750049465933269&id=204196037185284
https://sjsyndicate.org/2021/02/11/sjs-condemns-recurring-violent-targeted-attacks-on-journalists-ingalmudug-puntland-hirshabelle-and-mogadishu/
https://sjsyndicate.org/2021/02/11/sjs-condemns-recurring-violent-targeted-attacks-on-journalists-ingalmudug-puntland-hirshabelle-and-mogadishu/
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Annex 6: Charcoal stockpile analysis 

Satellite Analysis: Kismayo 

Figures 1 and 2: Satellite imagery revealed no fluctuations across all stockpile locations in 

Kismayo and Buur Gaabo. For example, the images below, from 29 December 2020 and 31 May 

2021, respectively, show no changes to the Dalcadda Charcoal Site in Kismayo, Lower Juba, 

Somalia. 

Source: Confidential. 

Satellite Analysis: Barawe 

Figures 3 and 4: Analysis revealed some fluctuation in Barawe in ‘area 4’, highlighted in yellow, 

between 22 May and 16 June 2021. However, the approximate number of bags removed is 

difficult to assess based on the quality of the images and the manner in which the bags are 

organized. 

Source: Confidential. 
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Source: ©2021 DigitalGlobe 

 

 


