
نتائج برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

الَنهج

ظل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي منذ عام 1991 يساعد الشعب الصومالي لالنتعاش 

من النزاعات املستمرة منذ سنوات عديدة، ويعمل في الوقت نفسه على وضع البالد 

على مسار التنمية.

تركز استراتيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في الصومال على حتقيق تقدم نحو 

إرساء السالم وتلبية االحتياجات اإلنسانية واحتياجات االنتعاش للناس من خالل 

معاجلة قضايا املساواة بني اجلنسني، وزيادة إمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعية، 

وحتسني سبل العيش، واحلد من الفقر، والنهوض باحلكم الرشيد، وتعزيز األمن 

اإلنساني.

سيساعد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على حتقيق هذه األهداف بتقدمي مساعدات 

طويلة األجل تعمل على بناء املهارات لدى السلطات لتوفير اخلدمات العامة األساسية 

وحتقيق متطلبات األمن األساسية والشروع بعمليات حلل النزاعات. وكون الوضع 

السياسي واألمني في كل منطقة يتطور على نحو مختلف، فإن برنامج األمم املتحدة 

�اإلمنائي يكّيف نهجه استناداً إلى االحتياجات 

�اخملتلفة وإمكانية الوصول إلى العديد من 

�املناطق في بونتالند وجنوب وسط الصومال 

وصوماليالند )أرض الصومال(.

�ما زالت إمكانية الوصول إلى بعض اطراف 

�البالد أمراً بالغ الصعوبة بسبب الوضع األمني 

�الهش. وملواجهة هذا التحدي، يعمل برنامج 

�األمم املتحدة اإلمنائي مع احلكومة ومع 

�منظمات غير حكومية وجهات اجملتمع املدني 

�للوصول إلى اجملتمعات احمللية في جميع 

أنحاء البالد.

االستجابة إلى األزمة

أعلنت األمم املتحدة في متوز/يوليو 2011 عن نشوء مجاعة في منطقتني في جنوب 

الصومال وذلك في أعقاب موجة اجلفاف التي أثّرت على منطقة شرق أفريقيا بأكملها. 

وكان برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عنصراً حاسماً في االستجابة الفورية حيث تصدى 

ملعاجلة العوامل الكامنة وراء األزمة مثل سبل العيش واحلكم. ونتيجة لذلك:

l استفاد ما يزيد عن 70,000 شخص من جهود برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في 

إعادة تأهيل البنى األساسية، مبا في ذلك 80 بئراً قادرة على تخزين 380 مليون لتر 

من املياه )ما يكافئ سعة 152 بركة سباحة أوملبية(؛ و 94 كيلومتر من الطرق؛ و 25 

كيلومتر من القنوات؛ وغرس 18,000 شجرة جديدة؛ وأسواق ومستشفيات ومدارس 

عديدة.

l قام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتوزيع أوعية مياه سعة 20 لتراً و 1,500 موقد 

منخفض االستهالك للطاقة على 3,000 أسرة.

l عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على 

تنسيق توفير وظائف قصيرة األجل استفاد 

منها 18,907 شخصاً من خالل برنامج 

’النقد مقابل العمل‘ وكان منهم 6,643 

امرأة و 3,781 من النازحني داخلياً. وقد 

وفر البرنامج ما يقارب 600,000 يوم عمل 

للناس املتأثرين باألزمة في مقاديشو وفي 

أجزاء من جنوب وسط الصومال.

l وقامت بعض النساء الالتي شاركن في 

خطط التوظيف بإقامة 300 مشروع جتاري 

من األموال التي كسبنها من العمل، مبا 

في ذلك محالت لتقدمي الشاي، وأخرى لبيع 

اخلضار، وثالثة صغيرة ألغراض أخرى.
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GEDOGEDO
BAYBAY

BAKOOLBAKOOL HIRAANHIRAAN

GALGUDUUDGALGUDUUD

MUDUGMUDUG

NUGAALNUGAAL

S O O LS O O L

AWDALAWDAL
B A R IB A R IS A N A AGS A N A AG

TOGDHEERTOGDHEER

WOQOOYI
GALBEED
WOQOOYI
GALBEED

SHABELLE
DHEXE

BANADIR

SHABELLE
HOOSE

SHABELLE
HOOSE

JUBA
HOOSE
JUBA
HOOSE

JUBA
DHEXE
JUBA
DHEXE

















 

 


















أعمال برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في الصومال

إن احلدود واألسماء املبينة في اخلريطة والعالمات املستخدمة 

فيها ال تعني إقرارها أو قبولها رسمياً من جانب األمم املتحدة.

احلد من الفقر وحماية البيئة

احلكم وسيادة القانون



للحصول على مزيد من املعلومات:

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

One United Nations Plaza
New York, NY 10017

www.undp.org

أيلول/سبتمبر 2012

احلكم وسيادة القانون
يعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي نحو توطيد نُظم احلكم الرشيد واملساءلة العامة 

على جميع مستويات احلكومة. ومن بني النتائج التي حتققت:

l صياغة دستور مؤقت بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وقد أُقر في آب/أغسطس 
2012. كما وّفر البرنامج مشورة عملية ومباشرة حول النظام االنتخابي ودعما 

لوجستياً وأمنياً، مما مكّن البالد من اختيار أعضاء مجلس النواب وإجراء انتخابات شفافة 

لرئيس مجلس النواب ورئيس البالد في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2012.

l تدريب 14,000 عنصر شرطة مدنية، مبن فيهم 5,500 في جنوب وسط الصومال، 
و 5,000 في صوماليالند، و 1,500 في بونتالند.

l تتوفر حالياً املساعدة القانونية خارج عواصم األقاليم، وذلك بفضل دعم قدمه 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الستحداث محاكم متنقلة مما جعل إمكانية اللجوء إلى 

القضاء أسهل كثيراً للمواطنني. وفي عام 2011 استفاد 1,236 شخصاً من خدمات 

املساعدة القانونية حلل النزاعات في بونتالند، و 6,403 أشخاص في صوماليالند، 

و692 شخصاً في جنوب وسط الصومال.

l عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في مجال احلكم احمللي واإلدارة املالية العامة مما 
أتاح ملكتب مراجع احلسابات العام حتسني جودة مراجعة احلسابات احلكومية ودقتها 

في صوماليالند وبونتالند. وقد أجنز مكتبا مراجعة احلسابات في املنطقتني وللمرة 

األولى في عام 2011 مراجعة احلسابات للحكومة املركزية واحلكومات احمللية.

احلد من الفقر وحماية البيئة
يعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مع اجملتمعات احمللية املستضعفة في بونتالند 

وصوماليالند وجنوب وسط الصومال من أجل التغلب على املشقات الناجمة عن 

النزاعات وفيما بعد النزاعات، وذلك من خالل توفير فرص لكسب سبل العيش. ومن 

بني املستفيدين السكان املتأثرون باجلفاف والنزاعات، مع تركيز خاص على النساء 

واألقليات. وتتضمن النتائج التي حتققت في هذا اجملال:

l إصدار أول تقرير للتنمية البشرية في الصومال منذ 11 عاماً، وقد أطلق برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي هذا التقرير، وعنوانه “متكني الشباب من أجل السالم والتنمية”، 

في أيلول/سبتمبر 2012.

l توفير فرص توظيف قصيرة األجل لـ 4,965 شخصاً، بينهم 2,785 امرأة و 
2,453 من النازحني داخلياً، مما وّفر حوالي 147,608 يوم عمل خالل الفترة ما بني 

كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2012.

�املوضوعات الشاملة

النوع اجلنساني
l قّدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي منحاً لدعم اجلماعات النسائية الصومالية مما أتاح 
لها القيام بنشاطات دعوة من أجل تخصيص حصة قدرها 30 باملائة لتمثيل النساء 

في املؤسسات السياسية اجلديدة في الصومال. وقد مت حتقيق هذه احلصة تقريبا في 

اجلمعية التأسيسية الوطنية إذ بلغت نسبة النساء فيها 27 باملائة.

l مت تعيني نساء في منصب االدعاء العام للمرة األولى في صوماليالند في عام 2010، 
ومت تعيني أربع نساء في منصب وكيل النائب العام في عام 2012. وقد متكنت النساء 

املعّينات من احلصول على شهادات في القانون بفضل منح دراسية وفرها برنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي.

فيروس نقص املناعة البشرية/ متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(
إن التركيز الرئيسي لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بوصفه شريكاً إمنائياً موثوقاً 

ومشاركاً في إدارة برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/

اإليدز، هو بناء قدرات احلكومة على جميع املستويات والعمل على نحو وثيق مع اجملتمع 

املدني لدعم استجابة منسقة وفاعلة لفيروس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص 

املناعة املكتسب )اإليدز(. ومن النتائج التي حتققت في هذا اجملال:

l أطلق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في عام 2011 برنامجاً شّجع إجراء “حوارات 
مجتمعية” في أربع ’نقاط ساخنة‘ من حيث انتشار فيروس نقص املناعة البشرية في 

منطقتي بونتالند وصوماليالند، وشارك فيها ما مجموعة 3,375 شخصاً.

l دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أيضاً حلقات عمل بعنوان ’اعرف حقوقك‘ 
لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب/

اإليدز، وذلك عبر شراكة مع جامعتني في صوماليالند وجنوب وسط الصومال.

اإلنفاق اإلجمالاملمولونالبرنامج 
بالدوالر األمريكي

الدامنرك، اليابان، النرويج، املفوضية احلكم
األوروبية، إدارة التنمية الدولية/ اململكة 

املتحدة، الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي 
الدولي، وكالة التنمية الدولية التابعة 

للواليات املتحدة 

20,569,586

أملانيا، إيطاليا، اليابان، النرويج، جمهورية األمن وسيادة القانون
كوريا، إدارة التنمية الدولية/ اململكة 

املتحدة، املفوضية األوروبية، وزارة اخلارجية 
والكومنولث/ اململكة املتحدة، الوكالة 

السويدية للتعاون اإلمنائي الدولي، مكتب 
األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية، 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/ مكتب منع 
األزمات واالنتعاش منها

21,203,639

احلد من الفقر 
واالستدامة البيئية

اليونان، إيطاليا، اليابان، النرويج، اإلمارات 
العربية املتحدة، إدارة التنمية الدولية/ 

اململكة املتحدة، الوكالة السويدية 
للتعاون اإلمنائي الدولي، الصندوق 

املركزي ملواجهة الطوارئ/األمم املتحدة، 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/ مكتب منع 

األزمات واالنتعاش منها

5,131,875

الدامنرك، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/ النوع اجلنساني

مكتب منع األزمات واالنتعاش منها

35,260

أخرى: الطيران 
املدني، ضمان 

حيازة األراضي في 
صوماليالند 

النرويج، إدارة التنمية الدولية/ اململكة 
املتحدة، الوكالة السويدية للتعاون 

اإلمنائي الدولي

5,045,477

51,985,837اجملموع الكلي

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الصومال، أيلول/سبتمبر 2012

جدول التنفيذ لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي في الصومال: 2011




