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 اجلمعية العامة

  جملس حقوق اإلنسان
  عشرةالدورة الثامنة 

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

تقرير اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف الـصومال،                 
  *الباري مشس

  موجز    
لقد جاءت أزمة إنسانية أخرى اآلن لتضيف فصالً مأساوياً جديداً إىل روايـة مل                

. تنته بعد عنواهنا احلرمان من حقوق اإلنسان يف الصومال على مدى العقـدين املاضـيني             
ذلك أن اجلفاف املدمِّر الذي ال يبقي وال يذر والذي يعصف اآلن بالقرن األفريقـي إىل                

أّديا إىل ظهور اجملاعة يف منطقـتني       ئر هناك ورفض املساعدة اإلنسانية      جانب الصراع الدا  
وقد أوقع اجلفاف فعالً، خالل زيارة اخلبري املـستقل         . اثنتني يف جنوب ووسط الصومال    

. السادسة إىل الصومال، خسائر فادحة أدت إىل نفوق املواشي وتلف االحتياطيات الغذائية    
 صوره على السكان الصوماليني الذين اضطر عـدد         وميكن مشاهدة أثر اجلفاف يف أكمل     

وقد مت توثيق الوفيات اليت جنمت      . كبري منهم إىل الرتوح عن ديارهم طلباً للغذاء والنجدة        
عن سوء التغذية يف صفوف الوافدين اجلدد إىل خميمات الالجئني يف كينيا والقـادمني إىل               

ستنتشر، ما مل تتخذ تدابري عاجلـة،   وسبق أن حذّرت األمم املتحدة بأن اجملاعة        . مقديشو
وال ينبغي السماح حبدوث هـذا  . إىل جنوب الصومال برّمته يف غضون الشهرين القادمني  

  .األمر ألنه سيصبح وصمة عار أخرى تلطّخ جبني اإلنسانية
  
  

__________ 

 .قدم التقرير بعد هناية املوعد احملدد لتضمينه آخر التطورات  *  
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وإىل جانب اجلفاف واجملاعة فإن الصراعات املسلحة بني الثوار اإلسالميني وبني             
ة املؤقتة تدعمها قوات بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال ما زالت توقـع             احلكومة االحتادي 

وتعود تلك اخلسائر أساساً إىل     . اخلسائر يف أرواح السكان املدنيني وتلحق اإلصابات هبم       
القصف العشوائي وإطالق النار دون متييز يف املناطق احلضرية واهلجمـات االنتحاريـة             

  .تفجرات املرجتلة من قبل مجاعة الشباب املتمّردةواهلجمات اليت تستخدم فيها امل
وقد أدى اهلجوم الذي حدث يف اآلونة األخرية إىل إحراز قوات بعثـة االحتـاد                 

 ٦ويف  . األفريقي يف الصومال وقوات احلكومة االحتادية املؤقتة مكاسـب علـى األرض           
يطرت عليها  ، أعلنت مجاعة الشباب عن انسحاهبا من املواقع اليت س         ٢٠١١أغسطس  /آب
ورغم أن الشباب كانوا خيضعون لضغط عـسكري يف         .  مدة حوايل العامني   مقديشويف  

 بفعل العمليات اليت اضطلعت هبا بعثة االحتاد األفريقـي يف الـصومال وقـوات           مقديشو
  .احلكومة االحتادية املؤقتة لبعض الوقت فإن انسحاهبم املفاجئ كان مباغتاً

  
  



A/HRC/18/48 

3 GE.11-15589 

  احملتويات
  صفحةال الفقـرات 

  ٤  ٥-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥  ١٦-٦  ............................................اجلفاف واجملاعة والوضع اإلنساين  - ثانياً  
  ٧  ٢١-١٧  .................................................التطورات يف اجملال السياسي  - ثالثاً  
  ٨  ٢٧-٢٢  ................................املكاسب والتطورات العسكرية يف اجملال األمين  - رابعاً  

  ١٠  ٤١-٢٨  ...................التطورات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف جنوب ووسط الصومال  - خامساً  
  ١٠  ٣١-٢٨  ......................................................محاية املدنيني  - ألف     
  ١١  ٣٣-٣٢  .....................................................محاية األطفال  -  باء     
  ١٢  ٣٤  .....................................................سيادة القانون  - جيم     
  ١٢  ٣٨-٣٥  ................................................حرية التعبري والرأي  - دال     
  ١٣  ٤١-٣٩  .......................................................حقوق املرأة  -  هاء     

  ١٤  ٤٤-٤٢  ........................................االستعراض الدوري الشامل للصومال  - سادساً  
  ١٤  ٥١-٤٥  ....................................... الصومالحالة حقوق اإلنسان يف أرض  - سابعاً  

  ١٦  ٦٢-٥٢  ..........................................حالة حقوق اإلنسان يف أرض الُبنط  - ثامناً  
  ١٩  ٦٥-٦٣  ..........................حالة حقوق اإلنسان يف مناطق سول وساناغ وكاين  - تاسعاً  
  ١٩  ٦٦  ..................................................وملودوغغالوضع يف والية   - عاشراً  

  ٢٠  ٨١-٦٧  .........................................................الوضع يف الصومال  - حادي عشر  
  ٢٤  ١١٩-٨٢  .................................................................التوصيات  - ثاين عشر  

  ٢٤  ١٠٣-٨٢  ..........................................احلكومة االحتادية االنتقالية  - ألف     
  ٢٧  ١٠٧-١٠٤  ....................................................أرض الصومال  -  باء     
  ٢٨  ١١٠-١٠٨  ........................................................أرض البنط  - جيم     
  ٢٨  ١١٩-١١١  ........................................األمم املتحدة واجملتمع الدويل  - دال     

 
  



A/HRC/18/48 

GE.11-15589 4 

  مقدمة -أوالً 
 الذي قّرر فيه اجمللـس      ١٥/٢٨يقدم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           -١

ور من بينها جتديد والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال ملـدة               مجلة أم 
ويغطي هذا التقرير   . سنة واحدة وطلب إليه أن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته الثامنة عشرة            

  .٢٠١١يوليه / إىل متوز٢٠١٠سبتمرب /الفترة من أيلول
دانيتني السادسة والسابعة إىل الصومال وبلـدان       واضطلع اخلبري املستقل بزيارتيه املي      -٢

، على  ٢٠١١يوليه  / متوز ٨ إىل   ٣فرباير، والفترة من    / شباط ٢٦ إىل   ١٥اجلوار يف الفترة من     
وزار، يف املرحلة األوىل، جيبويت للمشاركة يف الدورة التوجيهية اليت نظمت لفائـدة          . التوايل

 االستعراض الدوري الشامل اخلاص بالصومال،      املندوبني الصوماليني الذين شاركوا يف إعداد     
مث زار كينيا ومنها قام بزيـارة قـصرية إىل          . ٢٠١١مايو  /الذي ُحدِّد موعد تقدميه يف أيار     

ومنها سـافر إىل أرض الـصومال وأرض البـنط ومنطقـة            ) منطقة املطار فقط   (مقديشو
أخرى ويف هـذه املـرة   ، زار اخلبري املستقل مقديشو مرة     ٢٠١١يوليه  /ويف متوز . غوملودوغ

كما زار خميمات الالجئني يف . غادر منطقة املطار ليزور املسؤولني احلكوميني يف فيال صوماليا
داداب يف كينيا، واليت تؤوي أكرب عدد من الالجئني الصوماليني يف العامل مما جيعلـها أكـرب              

  .حشد لالجئني يف العامل
هن اخلبري املستقل ومل تغـادره بعـد        وكان من أكثر االنطباعات اليت رسخت يف ذ         -٣

اآلثار املدمرة للجفاف الذي ضرب بكلكله على الصومال واملنطقـة منـذ            تلكما الزيارتني   
فرباير، /ويف حني لوحظت اآلثار الضارة املترتبة على اجلفاف، يف شباط         . ٢٠١٠أواخر عام   

آلثار أصبحت واضحة، أكثر ما لوحظت على املاشية اليت نفقت منها أعداد كبرية، فإن تلك ا
بعد ستة شهور، على البشر الذين نزحت أعداد كبرية منهم عن ديارهم واضطروا إىل اللجوء          

وقد تفاقمت أوضاع اجلفاف، لـدى إعـداد   . إىل مناطق أخرى يف البلد أو يف بلدان اجلوار     
تني مـن  التقرير، وساءت إىل حد كبري لتصبح حالة من اجملاعة امتدت بالفعل إىل منطقتني اثن             

ستنتشر إىل كل املناطق الثمـاين الواقعـة يف         الصومال وحذرت األمم املتحدة من أن اجملاعة        
  . جنوب الصومال يف غضون شهرين ما مل تتخذ إجراءات حامسة فوراً

ويود اخلبري املستقل أن يسّجل عظيم امتنانه جلميع موظفي األمم املتحدة وغريهم من         -٤
ومما أثار إعجابه تفانيهم وجّدهم يف عملـهم يف         . ه إىل الصومال  الذين ساعدوه أثناء زيارتي   

وهم يستحقون اعتراف اجملتمع الدويل     . أصعب الظروف لتلبية احتياجات الشعب الصومايل     
  .احلاّر ملا بذلوه كما يستحقون ثناءه

 مع وتستند املعلومات الواردة يف هذا التقرير إىل املناقشات اليت أجراها اخلبري املستقل            -٥
ومن . الناس أثناء رحلتيه السادسة والسابعة اللتني قام هبما إىل الصومال واملنطقة اليت جتاورها            

بني هؤالء نائب رئيس أرض البنط ورئيس الوزراء اجلديد للصومال وعدة وزراء يف احلكومة              
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وجهاء وكبار املسؤولني يف مجيع األماكن اليت زارها، وأعضاء فريق األمم املتحدة القطري وال            
وعالوة على ذلك، مت االطالع على عدد كبري من التقارير وما إىل ذلك        . وأفراد اجملتمع احمللي  

وقـد مت مجـع معظـم       . من الوثائق اليت أعدهتا وكاالت تابعة لألمم املتحدة وأخرى غريها         
 املعلومات املتعلقة بالتطور الذي حدث يف ميدان حقوق اإلنسان وميدان العمل اإلنساين، مبا            

وقد بذل جهد   . يف ذلك التطورات املتعلقة بالوضع اإلنساين واألمين من تقارير األمم املتحدة          
إلعطاء صورة شاملة للتطورات اهلامة اليت طرأت يف الصومال حىت توضع حالـة حقـوق               

  .اإلنسان يف سياقها الصحيح تيسرياً على القراء

  اجلفاف واجملاعة والوضع اإلنساين  -  ثانياً  
، بعض  ٢٠١٠انت حالة األمن الغذائي يف القرن األفريقي قد شهدت، يف عام            إذا ك   -٦

التحسن بفضل تعاقب فصلني اّتسما هبطول كميات جيدة من األمطار ومبحاصـيل فـوق              
 أّدى إىل زيـادة سـريعة       ٢٠١١ ويف عام    ٢٠١٠املتوسط، فإن احنباس املطر يف أواخر عام        

  .ألمن الغذائيوخطرية يف معدل التعرض للمخاطر وانعدام ا
وقد أثرت اخلسائر املسجلة واملتمثلة يف نفوق املواشي واخنفـاض دخـول الّرعـاة       -٧

ورداءة احملاصيل وارتفاع أسعار األغذية يف املناطق الرعوية والزراعية يف الصومال تأثرياً خطرياً 
ة إىل  يونيه، أشارت تقديرات األمم املتحد    /ويف حزيران . يف فرص حصول األسر على الطعام     

 ماليني شخص يواجهون يف الصومال انعدام األمن الغذائي أي ما يقارب            ٣أن هناك حوايل    
يوليه، أشارت تقديرات األمم املتحدة إىل أن معدالت سوء         /ويف متوز . ثلث جمموع السكان  

 يف املائة يف مناطق     ٣٨ يف املائة يف كامل جنوب الصومال وبلغت         ٢٠التغذية احلاد جتاوزت    
  .ول وغيدوباي وباك

وّمما زاد من سوء اآلثار املدمِّرة للجفاف استمرار الصراع املسلح وانعدام األمن وقلّة               -٨
النمو البالغة سواء من حيث البىن التحتية أو رفض مجاعة الشباب أن تقدم املساعدة اإلنسانية               

 عن  ٢٠١١يه  يول/ونتيجة لذلك، أعلنت األمم املتحدة يف متوز      . يف املناطق اليت تسيطر عليها    
  .وجود اجملاعة يف منطقة باكول ومناطق شبيلي املنخفضة يف الصومال

وقد ازدادت معدالت الرتوح بسبب اجلفاف والصراعات من جنـوب الـصومال              -٩
ويف عـام   . وتدفقات الالجئني حنو إثيوبيا وكينيا بشكل مطّرد طوال الفترة املشمولة بالتقرير          

، يف املتوسط،    صومايل يف الشهر   ١٥ ٠٠٠اك حوايل   ، أشارت التقديرات إىل أن هن     ٢٠١١
وأعلنت مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون   . ممن يفرون من بلدهم ويصلون إىل كينيا وإثيوبيا 

 وحده، إىل كينيـا     ٢٠١١يونيه  / الجئ قد فّروا، يف حزيران     ٥٤ ٠٠٠الالجئني أن حوايل    
  .مايو/ين فّروا يف أياروإثيوبيا من الصومال مما ميثل ثالثة أمثال عدد الناس الذ
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وإذا كان الصراع حقيقة واقعة من حقائق احلياة بالنسبة إىل معظـم الـصوماليني                -١٠
ذلـك أن النـساء     . لسنوات عديدة، فإن اجلفاف هو الذي دفعهم إىل شفا االهنيار النفسي          

طـوال  واألطفال من الذين مل يعودوا ميلكون شيئاً البتة يقطعون مسافات مشياً على األقدام              
وتشري تقديرات مفوضية األمم املتحدة لشؤون      . أيام للوصول إىل املخيمات يف كينيا وإثيوبيا      

 يف املائة من أولئك الذين يفرون من الصومال هم من النـساء             ٨٠الالجئني إىل أن أكثر من      
ويتخلّف الرجال والصبيان وراء هؤالء حلراسة ما تبقى من ممتلكـاهتم أو أهنـم              . واألطفال

وما زال . نعون من الفرار من ِقَبل مجاعة الشباب إذا مل يتم جتنيدهم من ِقَبلها خلوض اجلهادُيم
معدل وفيات الصوماليني املشردين يف ازدياد حيث إن الكثري منهم يعزمون على الرحيـل يف               
آخر حلظة بدافع القنوط عندما ينفذ خمزوهنم من الطعام مما جيعلهم يبدأون رحلتهم بدون أي               

  .ردموا
يوليه، مسحت مجاعة الشباب بعمليات أطراف فاعلة مثل منظمـة األمـم          /ويف متوز   -١١

وجلنة الصليب األمحر الدولية يف األراضي اليت تسيطر عليها غري          ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
أهنا واصلت احلظر الذي تفرضه على وكاالت مثل مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال،             

غذية العاملي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وعّدة من املنظمات غـري احلكوميـة           وبرنامج األ 
، بتحديد مجاعة الشباب لتوقيع     ٢٠١٠أبريل  /وسبق أن قام جملس األمن، يف نيسان      . الدولية

العقوبات عليها لعرقلتها املعونة اإلنسانية، والواقع أن هناك مصادر موثوقة أفادت بأن مجاعة             
تّزت الكيانات اإلنسانية اليت تعمل يف املناطق اليت تـسيطر عليهـا وغـصبتها              الشباب قد اب  

وبالنظر إىل هذه السوابق وادِّعاء املتحدث باسم الشباب بـأن األوضـاع الطارئـة         . أمواهلا
تقوم هبا األمم "  يف املائة١٠٠دعاية ظاملة ال أساس هلا من الصحة كلية وبنسبة "اإلنسانية هي 

سياسية، فإن اخلبري املستقل يشعر بالقلق حيال املدى احلقيقي لالنفتاح الذي           املتحدة ألغراض   
  .أعلنت عنه مجاعة الشباب

واالكتظاظ املشاهد يف مواقع استقبال الالجئني مثل مدينة داداب شديد للغاية ممـا               -١٢
يـشاهد يف   والوضع نفـسه    . يؤدي إىل عدم حصول الالجئني على املساعدة اليت حيتاجوهنا        

كما تفيد التقارير   .  شخص من النازحني   ١ ٠٠٠يشو اليت تفيد التقارير بأنه يصلها يومياً        مقد
  .حبدوث طفرة يف العنف اجلنسي املمارس ضد النساء

وتفيد التقارير بأن األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الدولية منـها والوطنيـة               -١٣
ة اعترفت يف تقاريرها بأن املعونة اإلنسانية       غري أن األمم املتحد   . تعمل على االستجابة لألزمة   

اليت ُتوّسع يف تقدميها وال سيما يف مقديشو ال تكاد تفي باحتياجات األعداد الكبرية املتدفقة               
ويف حني ضاعف جمتمع املساعدة اإلنسانية اجلهود اليت يبـذهلا لتلبيـة            . من املشردين داخلياً  

املتأثرة فإن هناك خماوف حقيقية مـن أالّ متتلـك          احتياجات الناس العاجلة يف مجيع املناطق       
الربامج من العناصر ما ميكِّنها من املداومة على تقدمي املعونة بعد مدة قصرية بسبب االفتقـار               

  .إىل التمويل
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وقد تضاعفت اجلهود الدولية الرامية إىل التعاطي مع حالة اجلفاف ألن الـصومال               -١٤
مة غذائية يف العامل اليوم وإمنا يعاين منها كذلك كامـل           ليس هو الوحيد الذي يعاين أعىت أز      

 ماليني شخص يف املناطق اليت يعصف هبا        ١٠منطقة القرن األفريقي، ذلك أن هناك أكثر من         
اجلفاف يف جيبويت وإثيوبيا وكينيا والصومال وأوغندا ّممن يؤثر فيهم القحط بشكل وخـيم              

  .٢٠١٢ىت عام وليس هناك أي احتمال يف أن تتحسن األوضاع ح
وعالوة على ذلك، فإن التمويل املقدم ألغراض إنسانية للـصومال يتـأثر سـلباً                -١٥

بالتشريعات اليت ُتسّن حملاربة اإلرهاب يف بعض البلدان املاحنة واليت تعترب أن أي شكل مـن                
أشكال املساعدة الذي يصل إىل أي منظمة كانت ُحدِّدت على أن هلا عالقـات تربطهـا                

ونتيجة لذلك، تفادت الدول املاحنـة متويـل        . هو جرمية يعاقب عليها بالسجن    " بباإلرها"
ويف الصومال، ومنـذ  . األنشطة اإلنسانية اليت قد تؤدي إىل تسّرب املعونة إىل مجاعة الشباب    

، انكبت األمم املتحدة على مفاوضات مع خمتلف البلدان املاحنة اليت تسعى            ٢٠٠٨مطلع عام   
الحقة يف حالة تقدمي املساعدة الغذائية وغري الغذائية الرامية إىل إنقاذ احلياة            إىل إعفائها من امل   

وسلّط اخلبري املستقل األضواء على ضرورة تـوفري األمـوال الكافيـة            . ولكن دون جدوى  
  .الستدامة اجلهود اإلنسانية وضمان استجابة مالئمة

 أعقاب زيارتيه األخريتـني إىل      وقد استرعى اخلبري املستقل انتباه اجملتمع الدويل، يف         -١٦
، واآلخـر يف    ٢٠١١مـارس   /أحدمها يف آذار  (املنطقة، عن طريق إصداره بالغني صحفيني       

وقد وقّع السيد أوليفييه دي شوتر، املقـرر  . إىل آثار اجلفاف الرهيبة يف الصومال    ) يوليه/متوز
ا من أن الوضع    وقد حذّر . اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، مع اخلبري املستقل على البيان الثاين          

ومما أثار حزن اخلبري املستقل أنه اكتشف       . قد يترّدى ما مل تتخذ تدابري فورية يف هذا الصدد         
أن االستجابة الدولية كانت أبعد من أن تكون مرضية رغم التحذيرات الواضحة اليت أطلقها              

  .مجيع املعنيني باألمر

  التطورات يف اجملال السياسي  -  ثالثاً  
 اختذت املواجهة السياسية بني رئيس احلكومة االحتادية االنتقالية وبني         ٢٠١١يف عام     -١٧

فقد هّددت بوضع حد للتقدم السياسي احملرز       . رئيس الربملان االحتادي االنتقايل منحى خطرياً     
وقد استمر رئيس الربملان يف اإلصرار على أن        . مؤدية إىل مجود املوقف وإهناء الفترة االنتقالية      

تعقد االنتخابات الختيار الرئيس ورئيس الربملان ونواب رئيس الربملان قبل انتـهاء الفتـرة              
، يف حني كـان الـرئيس يرغـب يف تأجيـل            ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٠االنتقالية أي يف    

. االنتخابات ملدة عام متذرِّعاً باهلواجس األمنية وضرورة االضطالع باملهام املؤقتة الرئيـسية           
مايو عندما ُمنع أعضاء الربملان     / أيار ٩ة ذروهتا يف عدة مناسبات منها يف يوم         وقد بلغت اجملاهب  

 ٩الصومايل من مغادرة مقديشو حلضور حلقة عمل ملناقشة طرائق تنظيم االنتخابات ويـوم              
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يوليه عندما مت تبادل إطالق النار يف فيالّ صوماليا بني حراس الرئيس وحـراس رئـيس              /متوز
  .الربملان
ب جملس األمن عن بالغ قلقه حيال اجلمود الـسياسي الـذي ران علـى               وقد أعر   -١٨

املؤسسات االحتادية االنتقالية، والتقت جمموعة االتصال الدولية املعنية بالصومال يف كمباال يف 
وحث املشاركون القيادة الصومالية على التوصل إىل توافق يف اآلراء          . ٢٠١١يونيه  /حزيران

امسة األمهية وال سيما عملية وضع الدستور عن طريق وضـع أسـس             وإجناز املهام املؤقتة احل   
  .عملية تشاورية حتظى باملصداقية وتكون غري إقصائية

وأدت اجلهود احلثيثة اليت بذهلا الزعماء اإلقليميون واألمم املتحدة إىل إبرام اتفـاق               -١٩
االنتخابات ملـدة   ونص االتفاق على إرجاء     . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٩كمباال الذي ُوقِّع يف     

 يومـاً   ٣٠، واستقالة رئيس الوزراء يف غضون       ٢٠١١أغسطس  / شهراً اعتباراً من آب    ١٢
وتعيني الربملان لرئيس وزراء جديد وحكومة جديدة واملوافقة عليهمـا، وتعّهـد احلكومـة             

 وضـع  االحتادية االنتقالية والربملان االحتادي االنتقايل بأن يعمال معاً مع اجملتمع الدويل علـى   
خارطة طريق حتتوي على معامل وجداول زمنية وآليات لالمتثال من أجل تنفيذ املهـام ذات               

تنكب، بدعم من مكتب األمم املتحـدة    وقد أفيد أن املؤسسات االحتادية االنتقالية       . األولوية
السياسي للصومال وفريق األمم املتحدة القطري، على وضع خارطة الطريق املذكورة الـيت             

ومن العناصر احملورية يف خارطـة الطريـق        . ٢٠١١أغسطس  /عتمادها قبل هناية آب   يتوقع ا 
  .حتّسن الوضع األمين وإحراز تقدم فيما يتعلق باعتماد الدستور

ويف أعقاب اإلعالن عن االتفاق ُنظمت مظاهرات يف مقديشو ضّد الرئيس ورئيس              -٢٠
مثل اخلاص لألمـني العـام للـصومال    الربملان واجلهات اليت يّسرت إبرام االتفاق مبا فيها امل     

  .واستمرت تلك املظاهرات يومني لقي خالهلما ثالثة متظاهرين حتفهم على األقل
يونيه وبأغلبية ساحقة، على اختيار     / حزيران ٢٨ويف فترة الحقة، وافق الربملان، يف         -٢١

األطـراف  كما أن تعيينه حظي بقبول معظـم        . عبد الويل حممد علي رئيساً جديداً للوزراء      
 ٣٩٧يوليـه بغالبيــة   / متوز٢٣ووافق الربملان على حكومة جديـدة يف   . الفاعلة الرئيسية 

 عضواً من مجيع املعّينني اجلدد اختريوا علـى أسـاس           ١٨وتتألف احلكومة اليت تضم     . صوتاً
  . للتمثيل وهي تضم ممثلني عن فصيل أهل السنة واجلماعة٥-٤الصيغة 

  ات العسكرية يف اجملال األميناملكاسب والتطور  -  رابعاً  
حافظت قوات بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال وقوات احلكومة االحتادية االنتقالية             -٢٢

 ووسعت من دائرة املناطق     ٢٠١١يف مقديشو على املكاسب اهلامة اليت حققتها يف مطلع عام           
يف الوقت احلاضر على    وتسيطر القوات   . مايو/اليت تسيطر عليها لتشمل سوق البقارة يف أيار       

  .وأدى ذلك إىل حتّسن هام يف الوضع األمين. مثاين دوائر يف مقديشو
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ويبد أن مجاعة الشباب قد أُضعفت نتيجة للشائعات اليت راجت ومفادها تواطـؤ                -٢٣
 ٨كبار القادة على قتل أحد كبار القادة وممثل للقاعدة على أحد احلواجز يف مقديـشو يف                 

و أهنا أضعفت أكثر للخسائر اليت تكّبدها بفقـدان كبـار مـسؤوليها             ويبد. يونيه/حزيران
. يوليه/يونيه ومتوز /والغارات اليت نفذهتا طائرات بدون طيار بالقرب من كسمايو يف حزيران          

ويشري استمرار اجلماعة يف التجنيد وفرض الضرائب إىل أن قدراهتا قد تضاءلت بسبب القتال              
العشائرية من حيث آلخر على مجاعة الشباب إىل تنامي         وتشري اهلجمات   . على عدة جبهات  

  .املعارضة هلا
وبناء على ذلك، زادت مجاعة الشباب من استخدام تكتيكات احلرب الالّتناسـقية              -٢٤

ضد قوات بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال وقوات احلكومة االحتادية االنتقالية، مبا يف ذلك              
يونيه / حزيران ٩مايو، وامليناء يف    / أيار ٣٠اقع العسكرية يف    اهلجمات االنتحارية ضد أحد املو    

يونيه على يد   / حزيران ١٠واغتيال وزير الداخلية واألمن الوطين عبد الشكور شيخ حسن يف           
  .ابنة أخته

، قدم اجملتمع الدويل املساعدة إىل احلكومة       ٢٠٠٨ومنذ توقيع اتفاق جيبويت، يف عام         -٢٥
وتواصل جلنـة األمـن     . جل تطوير مؤسسات قطاعي األمن والعدالة     االحتادية االنتقالية من أ   

املشتركة واألفرقة العاملة املنبثقة عنها تعزيز هياكل التنسيق األمين داخل مكتـب الـرئيس              
  .ورئيس الوزراء

ة للحكومة االحتاديـة االنتقاليـة      ـة التابع ـوقد بلغ تعداد القوات العسكري      -٢٦
غري أن هناك خماوف من أن  رجل  ٧ ٠٠٠عدد شرطتها    رجل يف حني بلغ      ١٠ ٠٠٠ حوايل

تظل املؤسسات االحتادية االنتقالية دون كبري دعم يف بعض اجملاالت األمنية الرئيسية، كما أن              
ويف . هناك حاجة إىل توفري املزيد من األموال حىت يكون األمن األساسي أحد األولويـات             

ة واملراقبة الفعلية وضعف االنضباط يف صـفوف        الوقت ذاته، ُيعّد االفتقار إىل هياكل القياد      
قوات احلكومة االحتادية االنتقالية من الشواغل اخلطرية مما أدى إىل جتّدد العنف بني احلـني               

  .واآلخر
ومن االجتاهات ذات الداللة يف اجملالني العسكري والسياسي واليت برزت على مدى              -٢٧

وقد مت استيعاب بعـض اهلـاربني يف إطـار    . الشهور املاضية هروب مقاتلي مجاعة الشباب     
 فرداً إىل قوات بعثة االحتاد     ١٣٠اجملتمعات احمللية يف حني سلّم آخرون أنفسهم ويبلغ عددهم          

األفريقي يف الصومال وقوات احلكومة االحتادية االنتقالية وهم حمتجزون يف الوقت احلاضر يف             
ع اخلبري املستقل، يف إطار حمادثاته مع رئيس        وقد شج . املرافق التابعة للسلطات األمنية الوطنية    

الوزراء، احلكومة االحتادية االنتقالية على أن تضع، بدعم من األمـم املتحـدة، األحكـام               
  .التشريعية والسياسية الالزمة للتعاطي مع هؤالء األشخاص وغريهم ممن يشاهبوهنم
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  صومالالتطورات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف جنوب ووسط ال  -  خامساً  

  محاية املدنيني  -  ألف  
تظل محاية املدنيني الشغل الشاغل يف مقديشو ومناطق أخرى يف اجلنوب حيث كان               -٢٨

فرباير بدأت قوات بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال        /ويف منتصف شباط  . االقتتال على أشّده  
احلكومة على مقديشو   وقوات احلكومة االحتادية االنتقالية هجوماً كبرياً لتوسيع نطاق سيطرة          

وفتحت جبهة جديدة على طول احلدود مع إثيوبيا وكينيا مما أدى إىل تشريد املزيـد مـن                 
 شخص يف طول الـبالد      ٢٤ ٠٠٠فرباير وحده، أدى االقتتال إىل تشريد       /ويف شباط . الناس

  . منهم يف نواحي مقديشو٦ ٠٠٠وعرضها 
إىل زيـادة يف عـدد اخلـسائر يف         ويف مقديشو، أدت الزيادة يف معدالت االقتتال          -٢٩

صفوف املدنيني كما يشري إىل ذلك االرتفاع يف عدد القتلـى يف صـفوف األطفـال دون                 
وأعلنـت  . ٢٠١١مـايو   /مارس وأيار /اخلامسة من العمر يف مقديشو يف الفترة ما بني آذار         

 بسبب   شخصاً يعانون من إصابات    ١ ٥٩٠مايو، قبول   /منظمة الصحة العاملية أنه مت، يف أيار      
استخدام أسلحة، يف املستشفيات الرئيسية الثالثة يف مقديشو يكاد نصفهم يكون من األطفال   

. وقد كان معظمهم يعانون من إصابات بسبب انفجارات       . الذين تقل أعمارهم عن اخلامسة    
وُتعّد العمليات العسكرية اليت نفذت يف مناطق جّد مأهولة بالسكان وعـدم التمييـز بـني                

املقاتلني، واهلجمات املتعمدة العشوائية مبا يف ذلك استخدام األجهـزة املتفجـرة            املدنيني و 
املرجتلة واهلجمات االنتحارية اليت تقوم هبا مجاعة الشباب، مسؤولة عن وقوع عدد هام مـن      

ويعرب اخلبري املستقل عن بـالغ قلقـه        . الضحايا املدنيني وحدوث عدد كبري من اإلصابات      
يشهد أزمة  على القيام هبجوم عسكري يف مقديشو يف هذا الوقت الذي           حيال األثر املترتب    

  .ونزوح السكان
وقد اختذت بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال بعض التدابري الوقائيـة للحـد مـن                 -٣٠

اخلسائر املدنية يف األرواح مثل سياسة عدم إطالق النار بشكل غري مباشر وحتديد املناطق اليت    
النار رغم أن احلاجة ال تزال ماسة إىل املعدات املتخصصة وما إىل ذلك من              حيظر فيها إطالق    

وقد تلقى بعض موظفي بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال تـدريباً علـى القـانون         . التدابري
. ديسمرب ومن املزمع توفري املزيد من التدريب/اإلنساين الدويل ومحاية املدنيني يف كانون األول

الحتاد األفريقي يف الصومال حتقيقات بشأن حادثني منفصلني أطلقت قواهتا          كما أجرت بعثة ا   
. ونتيجة لذلك، ميضي ثالثة جنود عقوبة حبس يف أوغندا      . خالهلما النار بال مباالة على املارة     

ويشّجع اخلبري املستقل االحتاد األفريقي واألمم املتحدة على تعزيز التعاون القائم بينهما بشأن             
ة املدنيني ويوصي بتعزيز فعالية الفريق العامل املشترك بني االحتاد األفريقي واألمم            مسائل محاي 

  .املتحدة حىت يكون مبثابة آلية للتنسيق يف هذا اجملال الرئيسي
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وأدت أمور مثل سوء قيادة قوات احلكومة االحتادية االنتقالية وسوء املراقبة املفروضة            -٣١
ض مع امليليشيات واالنتساب إىل العـشرية إىل وقـوع          عليها واندماج اجلنود بشكل فضفا    

 كـانون   ٣٠ففي  . سلسلة من األحداث أدت إىل وقوع عنف مل ينجم مباشرة عن الصراع           
يناير، على سبيل املثال، أدت املناوشات بني شرطة احلكومة االحتادية االنتقالية وإحدى            /الثاين

 ١٦نادير إىل مصرع ما ال يقل عن        وحدات األمن اخلاصة التابعة للحكومة قرب مستشفى ب       
وقد أعلنت احلكومة عن أسفها للحادث وألقـت        .  شخصاً آخر جبروح   ٥٦شخصاً وإصابة   

 ١٤وأفادت التقارير بأن أربعة أشخاص لقـوا مـصرعهم يف           . القبض على مخسة أشخاص   
. ملانيوليه يف تبادل إلطالق النار يف فيال صوماليا بني حراس الرئيس وحراس رئيس الرب             /متوز

 ١٩ويف  . كما أفادت تقارير باستخدام القوات احلكومية العنف ضد املدنيني والتحرش هبـم           
يوليه، قتل أحد الطالب برصاص اجلنود احلكوميني يف حني وابريي بعد أن قاوم مـن               /متوز

ومن ناحية أخرى، ال يزال فصيل الشباب يقتـرف انتـهاكات           . كان يريد سرقة حاسوبه   
ساين وقوانني حقوق اإلنسان مبا يف ذلك تنفيذ احلكم باإلعـدام بعـد             جسيمة للقانون اإلن  

حماكمات صورية يف املدنيني الذين تربطهم عالقات مع احلكومة، وإيقاف الناس واحتجازهم            
بصورة غري قانونية وارتكاب أفعال ترقى إىل مستوى التعذيب وما إىل ذلك من ممارسـات               

  .وبتر األعضاء والرجمإنسانية ووحشية ومهينة مثل اجللد  ال

  محاية األطفال  -  باء  
ال يزال جتنيد واستخدام األطفال على نطاق واسع ومنهجي يف الـصراع املـسلّح                -٣٢

فال يزال فصيل الشباب يتبع سياسـة       . الدائر يف الصومال ُيعّد من املسائل اليت تثري بالغ القلق         
فادت التقارير بأن الفصيل عمـد إىل       يونيه، أ /مايو وحزيران /ففي أيار . جتنيد األطفال بنشاط  

 طفالً يف منطقة جوبا السفلى وهناك أيضاً وثـائق تفيـد بتجنيـد            ١٨٠جتنيد ما يزيد على     
وجيري استهداف املدارس بشكل مطّـرد      . األطفال بشكل منهجي يف منطقيت باي وباكول      

سياستها املتمثلـة يف  وقد أعلنت احلكومة االحتادية االنتقالية جمدداً عن        . لتجنيد األطفال منها  
غري أنه ليس هناك وجود ألي آليـة  . عدم جتنيد األطفال للعمل يف القوات الوطنية الصومالية       

فعالة ملنع التجنيد كما اتضح ذلك من خالل التعرف يف معسكر بيهانغا للتدريب العسكري              
دة هـؤالء   أبريل متت إعـا   /ويف نيسان .  من اجملندين دون السن القانونية     ٤٦يف أوغندا على    

من القّصر إىل ديارهم يف مقديشو غري أنه مل يتم سوى إعادة ستة منهم إىل احلياة املدنية بدعم 
وال يعرف حتديداً مكان وجود األربعني املتبقني وهناك تقارير تفيـد بـأهنم             . األمم املتحدة 

ومة اجلديدة  وحيث اخلبري املستقل احلك   . زالوا موجودين يف معسكر اجلزيرة التابع للحكومة       ما
على تعيني مسؤول لالتصال يعىن مبسائل حقوق اإلنسان واألطفال والصراع املسلح علـى             
أساس املثال اإلجيايب الذي ضربته حكومة فرماجو وهو يتطلّع إىل إحـراز تقـدم ملمـوس                

يتعلق بوضع واعتمـاد خطـة عمـل، علـى النحـو املطلـوب يف قـرار جملـس                    فيما
  ).٢٠٠٥(١٦١٢ األمن
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 حالة انتهاك جسيمة ضـد أطفـال يف      ٤٦٣ر مراقبو األمم املتحدة إىل وقوع       وأشا  -٣٣
يونيه مت فيها، أساساً، جتنيد أطفال وقتل وإصابة أطفال إصابات جسدية           /مايو وحزيران /أيار

  .كما يتم، يف كثري من األحيان، استخدام األطفال اجلنود على اجلبهة. يف مقديشو

  سيادة القانون  -  جيم  
ل الضعف الذي يعتور اهلياكل اليت ُصمِّمت إلقامة العدل، مبا يف ذلك إنفـاذ              ال يزا   -٣٤

القانون ومحاية حقوق اإلنسان، أو قرب تلك اهلياكل من االهنيار من األمور اليت تعوق إحراز    
وبالنظر إىل هذا الوضع متت إقامة طائفة من        . التقدم صوب إقامة آليات رمسية لسيادة القانون      

ريعة اإلسالمية القائمة على العرف أو مبادئ الدين واليت ال تتبع احلكومة من     آليات حكم الش  
ويف الوقت احلاضر، ينّم إيواء اجلهاز القضائي       . أجل تقدمي خدمات قضائية وقانونية للسكان     

يف مقديشو من بضعة مباٍن ال غري وبضعة حماكم وليس له من املوظفني إال القليل وهـم يف                  
، نظم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان . طوير املهين حاجة إىل زيادة الت   

سـتة  وقد كان اهلدف من الربنامج الذي استغرق        . أول برنامج تدرييب قضائي ملدة سنوات     
  . أشهر تدريب القضاة واملّدعني وموظفي الدعم يف جمال القضاء

  حرية التعبري والرأي  -  دال  
مشلها التقرير مصرع أي صحفي، غري أن الصحفيني ما انفكـوا  مل تشهد الفترة اليت     -٣٥

يعانون من اإلصابات يف سياق الصراع املسلّح الدائر كما أهنم يتعرضون لالعتقال التعـسفي    
التقارير بأن حركة وقد أفادت . أو غري القانوين وللتهديدات وما إىل ذلك من أشكال الترويع        

وغري قانونية على حرية الرأي والتعبري مبـا يف ذلـك          الشباب ال تزال تفرض حدوداً تعسفية       
وقـد متـت    . حجب إشارات الراديو وحظر االستماع إىل بعض احملطات اإلذاعية واألخبار         

معاقبة من ال يطيع تلك األوامر سواء من بني موظفي اإلذاعات أو األفراد الذين ضبطوا وهم                
  .يستمعون إىل احملطات احملظورة

ر كذلك حبدوث حاالت تدّخلت فيها احلكومة االحتادية االنتقاليـة          وأفادت التقاري   -٣٦
ومن احلاالت امللحوظة يف هذا الصدد اعتقال واحتجاز موظفني اثنني . يف حرية الرأي والتعبري  

من العاملني يف إذاعة شابيل طيلة ثالثة أيام يف مقديشو وأطلق سراحها دون توجيه أي هتمة                
 ٤٨إذاعة كومليي من قبل وكالة األمن الوطين ملـدة           إغالق   ، مت ٢٠١١مارس  /ويف آذار . هلا

يونيه، اقتحمت القوات احلكومية /ويف حزيران . ساعة مث مسحت هلا السلطات باستئناف البث      
إذاعة جوبا عنوة وأوقفت عملها وهي حمطة حملية ملوجات اإلف إم يف مقديشو ملدة بـضع                

  .ساعات
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لصوماليني اخلبري املستقل بأن أربعة رجال مسلحني       وأفاد االحتاد الوطين للصحفيني ا      -٣٧
مايو، واّدعى أن القوات احلكومية مل تقـدم أي محايـة           / أيار ٢٢دامهوا وسرقوا مكاتبه يف     

  .ومل يتمكن اخلبري املستقل من التحقق من هذه املزاعم. االحتادملوظفي ومكاتب 
نتقالية عن كثب مـع وسـائط       ويأمل اخلبري املستقل أن تعمل احلكومة االحتادية اال         -٣٨

اإلعالم يف سياق الفترة االنتقالية وعملية وضع الدستور وهو يتوقع أيضاً من وسائط اإلعالم              
أن تعمل مبهنية مع احلرص على احترام األخالقيات واملبادئ اليت حتكم حرية التعبري والـرأي               

  .يف هذه الفترة احلرجة من تاريخ بلدها

  حقوق املرأة  -  هاء  
عد العنف املرتيل والعنف اجلنسي وما إىل ذلك من املمارسات التقليدية الضارة مثل             ُي  -٣٩

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية بعضاً من أكثر انتهاكات حقوق النساء شيوعاً الـيت ُيبلَّـغ        
  .عنها يف مجيع مناطق الصومال

كما أنـه يـتم     وهناك عدد من االنتهاكات األخرى اليت تظل حمجوبة عن األنظار             -٤٠
ولتدهور البىن التحتية وخدمات الرعاية     . التغاضي عن التمييز املُماَرس يف مجيع جوانب احلياة       

الصحية أثر أُّسي على صحة املرأة وبالتايل فإن وفيات ومراضة األمومة يف الصومال هي من               
ائي، هي مـن    كما أن مستويات تعليم املرأة، حىت على املستوى االبتد        . بني األعلى يف العامل   

أدىن املستويات، واملرأة تتعرض للتمييز يف سوق العمل وتتحمل عبئاً أكرب من الفقر الـذي               
أثره بدقة عندما ُيعلَم أن النساء الصوماليات هن الالئي يقمن مقام أرباب اُألسر             ينبغي تقييم   

  . يف املائة من تلك اُألسر٧٠بالنسبة إىل ما يقرب من 
ىل العدالة واملساواة أمام القانون من التحديات املطروحة كمـا          ويظل وصول املرأة إ     -٤١

هو احلال بالنسبة إىل حاالت العنف اجلنسي اليت يتوىل تـسويتها زعمـاء القبائـل الـذين          
. يتجاهلون آراء وإرادة الضحية مبا يف ذلك حاالت الزواج القسري بني الضحية واملعتـدي             

دة وفود على احلاجة املاسة إىل حتسني أوضاع وخالل االستعراض الدوري الشامل، ركّزت ع
وقد التزم وفد احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة        . النساء واألطفال فيما يتعلق حبقوق اإلنسان     

باستئصال ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية كما أُوصي بتجرمي هذه املمارسة وبتنظيم            
ات األخرى املتعلقة حبقوق املرأة ما خيص       ومن التوصي . محالت إلذكاء الوعي يف هذا الصدد     

احلاجة املاسة إىل التصدي للعنف املماَرس على املرأة ودمج املرأة يف احلياة السياسية واملسرية              
  .السلمية
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  االستعراض الدوري الشامل للصومال  -  سادساً  
، استعرض جملس حقوق اإلنسان تقرير الصومال عـن حالـة           ٢٠١١مايو  /يف أيار   -٤٢

وقد مثّلت الصومال يف دورة الفريق العامل املعين باالسـتعراض          . )١(اإلنسان يف البلد  حقوق  
وقد استرعى ذلك اهتماماً كـبرياً      . الدوري الشامل ثالث وزيرات إحداهن من ارض البنط       

داخل اجمللس، نظراً إىل أن تلك الدورة كانت هي االسـتعراض األول للـصومال وبدايـة                
  . حقوق اإلنسان خالل عقدين من الزمنالتعاطي مع آلية استعراض

وقد أعربت أعداد كبرية من الوفود املشارِكة يف االستعراض عن تقديرها بشكل عام      -٤٣
للجهود اليت تبذهلا احلكومة االحتادية االنتقالية لتقدمي تقريرها، واعترفت باألوضاع اخلاصـة            

ئمة بـني األوضـاع الـسياسية       ومت تسليط األضواء على الروابط القا     . السائدة يف الصومال  
وأوضاع حقوق اإلنسان، وُدعيت احلكومة إىل االستمرار يف املسرية السلمية وتوسيع نطاق            

  .عالقاهتا فيما خيص التواصل مع مجيع العشائر يف الصومال
ومت حتديد أوضاع املرأة والطفل، والقضاء على ممارسة تشويه األعـضاء التناسـلية               -٤٤

ملماَرس ضد املرأة، ومشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامـة، وجتنيـد            األنثوية، والعنف ا  
األطفال، وأوضاع الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، فضالً عن قلّة التمتع بالعناصر            
اجلوهرية للحقوق االقتصادية واالجتماعية، مثل التعليم والصحة، كمجاالت تستدعي اختاذ          

وصيات األخرى فقد تعلقت باعتماد الصكوك الدوليـة والتـصديق          أما الت . إجراءات بشأهنا 
عليها، ووضع اللمسات األخرية على الدستور وذلك بإدراج أحكام قوية ختـص حقـوق              
اإلنسان، وإلغاء عقوبة اإلعدام وتطوير املؤسسات الالزمة، مبا يف ذلك إنشاء جلنـة وطنيـة               

  .ن السلطاتحلقوق اإلنسان، وتقوية السلطة القضائية وغريها م

  حالة حقوق اإلنسان يف أرض الصومال  -  سابعاً  
، زار اخلبري املستقل أرض الـصومال وعقـد         ٢٠١١فرباير  /يف أواخر شهر شباط     -٤٥

كما عقد اجتماعات مع مـسؤويل      . اجتماعات مفيدة مع وزراء احلكومة وكبار املسؤولني      
 أفـراد عـن طريـق الربيـد         األمم املتحدة وتلقى، يف فترة الحقة، معلومات أرسلها إليه        

  .اإللكتروين
ويف أرض الصومال، مسح قدر من االستقرار النسيب ووجـود مؤسـسات تعمـل                -٤٦

، أصدر الرئيس القـانون     ٢٠١١يناير  /ففي كانون الثاين  . حبدوث بعض التطورات اإلجيابية   
. بالوكالةالقاضي بإنشاء جلنة أرض الصومال الوطنية حلقوق اإلنسان، كما مت تعيني رئيس هلا 

ويليب ذلك القانون املعايري الدولية األساسية      . يوليه، أقر الربملان تعيني سبعة مفوضني     /ويف متوز 
__________ 

)١( A/HRC/WG.6/11/SOM/1. 



A/HRC/18/48 

15 GE.11-15589 

غري أن مما ُيثري قلق اخلبري املستقل أن املوارد البشرية املتاحة للجنة، وهي موارد قليلة               . الدولية
اخلبري املستقل بالعمـل    ويرحب  . جداً، ستحول واقعياً دون اضطالعها بواليتها بشكل فعال       

الذي قام به مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال دعماً للجنة، وهو يدعو اجملتمع الدويل،              
ومـن  . ووكاالت األمم املتحدة بشكل خاص، إىل تنسيق وتكثيف الدعم الذي تقدمه للجنة 
 بـشأن  دواعي سرور اخلبري املستقل أيضاً أن أرض الصومال قد أطلقت استراتيجية مخـسية        

  .إقامة العدل وذلك للتصدي للنواقص يف إطار عالقة تعاونية مفتوحة وصرحية
وأفاد االحتاد الوطين للصحفيني الصوماليني بأن السلطات يف هرغيسا قد ضاعفت،             -٤٧

خالل األشهر العّدة املاضية، عدد اإلجراءات القانونية اليت اختذهتا حبق الصحفيني ومنظمات            
ك إجراءات تتعلق بتشويه السمعة والتشهري وإذاعة أخبار زائفـة وكيـل            اإلعالم، مبا يف ذل   
وقد تعذّر على اخلبري املستقل التحقق من ذلك التقرير، غري أن ما يثري قلقه            . الشتائم والّسباب 

أن األفعال اليت ترقى إىل مرتبة االفتراء وتشويه السمعة ُتعالَج عن طريق القوانني اجلنائية وهي               
سلطات أرض الصومال على حتقيق االتساق      وعليه فإنه حيث    . حكام باالحتجاز تعين صدور أ  

بني القوانني احلالية وحقوق اإلنسان حىت يتم التعاطي مع أشكال السلوك املذكورة بوصفها             
  .مسائل مدنية

بوضع املرأة، فإن وجود وزيرتني ونائبة وزير يف احلكومة، اليت شكّلها           وفيما يتعلق     -٤٨
غري أن من األمهية مبكان أيضاً .  وزيراً، ينبغي أن ُيعترب عالمة فارقة٢٦نيو وتضم الرئيس سيال 

واملعلوم أن  . تعزيز متثيل املرأة يف املستويات الدنيا كما ينبغي النظر يف إقامة نظام للمحاصصة            
  .السياسة اليت اعتمدها الربملان رمسياً بشأن املسائل اجلنسانية كانت قيد التنفيذ

تزال حاالت العنف اجلنسي، حىت بعد أن ُتبلّغ الشرطة هبا، ُيتعاَمل معها خارج             وال    -٤٩
غري أن العنف املماَرس ضـد      . اإلجراءات القانونية الرمسية وُيفصل فيها يف إطار النظام العريف        

املرأة هو إما يف ازدياد أو أنه يتم التبليغ عنه بشكل مطرد على الرغم من وصمة العار الـيت                   
ومنا إىل علم اخلبري املستقل أن خمفرين اثنني فقط من خمافر الشرطة يف هرغيسا              . رأةتلحق بامل 

قد خّصصا مكاناً للتعامل مع شكاوى النساء وتديرمها شرطيات ومـن الواضـح أن هـذه     
  .السياسة ال بد من أن ُتعّزز بشكل كبري لإلسهام يف تعزيز وصول املرأة إىل العدالة

ألعضاء التناسلية األنثوية وختان األنثى يف الصومال يكون ّمما         ويكاد انتشار تشويه ا     -٥
 يف املائة من النساء الالئي تتـراوح أعمـارهن          ٩٨فقد خضع ما جمموعه     . عّمت البلوى به  

 يف املائة منهن ألشد أشكال هـذه العمليـة          ٧٧ عاماً هلذه العملية وأُخضعت      ٤٩ و ١٥ بني
عضاء التناسلية األنثوية، رغم أنه بـذلت، يف        وال يوجد قانون وطين ضد تشويه األ      . وخامة

وعالوة على ذلك، فإنه . املاضي القريب، حماوالت خمتلفة لسّن القانون ذا الصلة يف هذا اجملال   
وقد شرعت احلكومـة    . ال توجد أية سياسة أو استراتيجية وطنية للقضاء على هذه املمارسة          

يع اجملتمعات احمللية على التخلي عن هـذه        يف بذل خمتلف اجلهود وتنفيذ برامج التوعية لتشج       
، أصدر الزعماء الدينيون ووزير الشؤون الدينية إعالنـاً         ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران . املمارسة
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أن هذه املمارسة ال متت بصلة إىل الشرع اإلسالمي، ووافق معظمهـم علـى أن       ذكروا فيه   
كومة سياسة ترمي إىل جترمي هـذا       تشويه األعضاء التناسلية األنثوية سيستمر ما مل تنتهج احل        

  .الفعل
أما فيما يتعلق مبشاركة أرض الصومال يف االستعراض الدوري الشامل للـصومال،              -٥١

، فقد أفاد وزير العمل اخلـبري املـستقل بـأن أرض      ٢٠١١مايو  /الذي حان موعده يف أيار    
وقـد كانـت    . اضالصومال مستعدة للتعاون مع احلكومة االحتادية االنتقالية بشأن االستعر        

العالقات اليت تربط بني احلكومة االحتادية االنتقالية باحلكومة السابقة متردية، إال أن احلكومة             
غري أن الوزير أضاف بأن النهج الذي تتبعه األمـم          . احلالية قد غّيرت النهج الذي تسري عليه      

صومال يف تقرير أرض الصومال ُيعد انتهاكاً حلق شعب أرض ال    /املتحدة حيال قضية الصومال   
  .املصري

  حالة حقوق اإلنسان يف أرض الُبنط  -  ثامناً  
فرباير وعقد اجتماعات مفيدة مع     / شباط ٢٤ و ٢٣ زار اخلبري املستقل أرض الُبنط يف       -٥٢

كما التقى مع فريق األمم املتحدة ومع أفراد اجملتمـع   . نائب الرئيس وبعض أعضاء حكومتها    
وعليه فإن املعلومات املتعلقة بأرض الُبنط والواردة أدناه تستند إىل          . املدين يف غاراو وغلكايو   

ىل املعلومات اليت زودته هبا خمتلف املـصادر يف         املباحثات اليت أجراها خالل تلك الرحلة وإ      
  .مرحلة الحقة

غري أنه ُسـجِّلت، منـذ      . وتظل األوضاع األمنية العامة يف أرض الُبنط هادئة نسبياً          -٥٣
، موجات من العنف واالغتياالت، حدث معظمهـا يف مـدن غلكـايو             ٢٠١١مطلع عام   

االت رجـال أعمـال ووجهـاء       وقد طالت االغتي  . وبوساسو ومناطق حول منطقة غالغاال    
وإذا كان ينبغي اعتبـار     .  واألمن وإنفاذ القانون   وزعماء دينيني ومسؤولني يف سلك القضاء     

بعض من هذه األفعال جرائم من جرائم احلق العام، فإن بعضها اآلخر يبدو وكأنه إما أعمال                
اقترفتها ميليشيا أتـام    انتقامية للثأر ممن قتل أشخاصاً ينتمون إىل بعض العشائر أو أهنا أعمال             

وهناك تقارير تفيد بإجراء حمادثات سالم بني . اليت أُفيد بأن هلا عالقات وثيقة بفصيل الشباب    
الرئيس فارول وميليشيا أتام ويبدو أن تلك احملادثات تّوجت باتفاقات أولية ومنـها اتفـاق               

 أنـه حيـث كـل       ويرحب اخلبري املستقل هبذه اخلطوات غري     . يتعلق باإلعالن عن عفو عام    
بني السالم وبني مقتضيات العدالة وإدراج مبـادئ         األطراف على العمل على املوازنة التامة     

القانون الدويل اجلوهرية مثل املبدأ اخلاص باحلدود املفروضة على النطاق املسموح به لقوانني             
  .العفو العام

انعدام األمن مبا يف    وقد اختذت حكومة أرض الُبنط بعض التدابري للحد من العنف و            -٥٤
 وفرض حظر التجـوال     ٢٠١١أبريل  /ذلك نشر املزيد من قوات األمن يف غلكايو يف نيسان         
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غري أن بعض التدابري اليت اُتخذت للتصّدي لظاهرة انعدام         . مايو/ليالً والذي ُرفع يف شهر أيار     
يونيـه،  /زيراناألمن يبدو أهنا تعسفية وأهنا تنتهك حقوق املتهمني يف حماكمة عادلة، ففي ح            
اضطلعت قوات على سبيل املثال، وعلى أثر اغتيال عقيد سابق يف اجليش، يف مدينة بوساسو، 

  . شخص١٠٠األمن بعملية حبث أسفرت عن اعتقال ما يزيد عن 
غري أن التقارير ال تزال تفيد حبدوث عمليات قتل واغتياالت وما إىل ذلـك مـن                  -٥٥

تمع بالالئمة على احلكومة لفشلها يف التصدي هلذه        أعمال العنف وقد أحنت قطاعات من اجمل      
يونيه، استقال حاكم منطقة باري من منصبه نظراً لتنـامي الـشعور            /ويف حزيران . املشكلة

بانعدام األمن يف املنطقة وضعف تعاون اإلدارة املركزية، حسب تلك التقـارير، للتـصدي              
  . ديد لشؤون األمنيوليه ُعيِّن وزير ج/ويف متوز. ملسألة انعدام األمن

وفيما يتعلق بوضع األشخاص املشردين داخلياً، وهو من األمور اليت كانـت تـثري                -٥٦
القلق يف التقارير السابقة، لوحظ اخنفاض يف عدد حاالت النقل القسري للذكور الـذين مت               

ويعترف اخلبري املستقل باهلواجس املـشروعة      . ترحيلهم من أرض الُبنط حنو منطقة غالكايو      
غري أنه يشعر بـالقلق، كمـا   . لسلطات أرض الُبنط بشأن تسلل القوات املقاتلة من اجلنوب  

أعرب عنه يف اجتماعه مع تلك السلطات، بأن املغاالة يف ردة الفعل إزاء تلك اهلواجس قـد           
  .تؤدي يف بعض احلاالت إىل انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان

كومة على وضع سياسة خاصة باملـشردين       ويبدو أن مشاركة األمم املتحدة مع احل        -٥٧
داخلياً قد اكتسبت حيوية جديدة غري أن األوضاع اإلنسانية العامة للمشردين داخلياً تظـل              
هّشة يف نواحٍ عديدة منها وال سيما فيما يتعلق باالستفادة من فرص احلصول على الـسكن                

إال أن هناك شـواغل     . الالئق والطعام واملياه واخلدمات الصحية وخدمات الصرف الصحي       
فيما يتعلق باحلماية ال تزال مطروحة، كما حدثت حاالت من العنف اجلنسي واجلنساين يف              

غري أنه بالنظر إىل وصمة العار املرتبطة       . صفوف املشردين، وكذلك داخل اجملتمعات املضيفة     
ون يلجأون  هبذا النوع من العنف، ووجود نظام ضعيف للعدالة اجلنائية، فإن الضحايا ال يزال            

  .إىل اهلياكل التقليدية لتسوية تلك احلاالت مما يشجع على عدم معاقبة اجلناة
ويف غالكايو، تلقى اخلبري املستقل معلومات أفاده هبا مركز غالكايو التربوي للسالم              -٥٨

وحيدث مثل هذا العنف    . والتنمية حول الربامج اليت ينفذها ملكافحة العنف اجلنسي واجلنساين        
 تكون املرأة منشغلة بأمور كسب معيشتها، حىت تظل على قيد احلياة وعندما تكـون               عندما

منهمكة يف غسل الثياب أو عندما جتلب املياه من اآلبار أو عندما تبحث عـن احلطـب أو                  
وأفاد املركز بأن السلطات ال تعترف البتة بالطابع اخلطري هلذا النوع مـن             . داخل البيت ذاته  

ويفيد املركز، وذلك . ك قصور أنشطة الوقاية واالستجابة يف هذا الصدد      العنف، ومن آثار ذل   
 حـاالت مـن     ١٠٤، إبالغ الشرطة عن حدوث      ٢٠٠٩أمر له داللته، بأنه قد مت يف عام         

حاالت العنف ومل يتم احلكم على أي أحد يف أي من تلك احلاالت عند قيام اخلبري املستقل                 
  .٢٠١١فرباير /بزيارته يف شباط
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بضعف نظام العدالة اجلنائية عندما أبدى مالحظاتـه         اعترف رئيس أرض الُبنط      وقد  -٥٩
غري أن القرار الذي اختذه     . االستهاللية يف بداية الدورة السادسة والعشرين لربملان أرض البنط        

" لتنظيـف " قاضياً وفق إجراءات موجزة      ٢٠ بفصل حوايل    ٢٠١١يونيه  /الرئيس يف حزيران  
كما يبدو أنـه ينتـهك      . رجح أن يكون له أثر سليب على استقالليته       اجلهاز القضائي من امل   

أحكام دستور أرض البنط الذي يعطي سلطة فصل املسؤولني القضائيني إىل جملس اخلدمـة              
  .القضائية

وتظل ممارسة احلق يف التعبري من التحـديات املطروحـة، وخاصـة يف صـفوف                 -٦٠
ر للمضايقات واالحتجاز التعسفي من قبـل       الصحفيني، الذين يتعرضون، كما أفادت التقاري     

 / حزيـران  ٢٩ومن األمثلة يف هذا الصدد أن شرطة أرض البـنط قامـت، يف              . السلطات
يف مكتبه يف مدينة بوساسو     " هيريان أونالين "، باعتقال صحفي يعمل يف شبكة       ٢٠١١ يونيه

يونيـه،  /يران حز ٣٠وقد مثل الصحفي أمام احملكمة يف       ". تقرير إعالمي زائف  "بتهمة نشر   
وذلك وفقاً للقانون اجلنـائي     " اإلخالل بأمن أرض البنط ونشر أنباء زائفة      "ووجهت له هتمة    

كما أن هناك أنباء أفادت بأنه تعـّرض        . الصومايل وقد أُدين وُحكم عليه بالسجن ملدة عام       
تقطـن  لتهديدات من ِقَبل السلطات بالترحيل إىل إثيوبيا ألنه ينحدر من إحدى العشائر اليت              

واحلد من احلق   ويظل التعامل مع مثل هذا السلوك عن طريق املالحقة اجلنائية           . إقليم أوغادين 
ويرحب اخلبري املستقل بالطلـب     . يف التمتع باحلرية إحدى املشاكل املطروحة يف أرض البنط        

الذي تقدمت به سلطات أرض البنط إىل وحدة حقوق اإلنسان مبكتـب األمـم املتحـدة                
  .الصومال للحصول على املساعدة يف وضع قوانني متتثل ملعايري حقوق اإلنسانالسياسي يف 

، ٢٠١١يونيه  /ويرحب اخلبري املستقل بتعيني املدافع عن حقوق اإلنسان، يف حزيران           -٦١
ويرى اخلبري املستقل أن إنشاء مؤسـسة       . على رأس مؤسسة حقوق اإلنسان يف أرض البنط       

ري حقوق اإلنسان خطوة ذات قيمة ال تقدر بثمن فيما يتعلق           تعىن حبقوق اإلنسان ومتتثل ملعاي    
وقد منا إىل علم اخلبري املستقل أن وحـدة        . بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان على املستوى الوطين      

حقوق اإلنسان مبكتب األمم املتحدة السياسي يف الصومال تقدم املساعدة التقنية هبدف تيسري 
وهو يتطلع إىل استمرار مشاركة منظومة األمم املتحدة يف         إنشائها لتعمل على النحو الكامل،      

  .هذا اجملال األساسي
كما يعرب اخلبري املستقل عن تقديره للخطوات اليت اختـذت للتوسـع يف نظـام                 -٦٢

، أقـسم   ٢٠١١يوليه  /متوز ١٧ويف  . األحزاب يف أرض البنط ودفع مسرية الدميقراطية قُُدماً       
وستكون اللجنة مـسؤولة    . االنتخابية اليمني لتقلّد مهامهم   تسعة أعضاء يف جلنة أرض البنط       

عن إعداد القوانني االنتخابية الالزمة، وعن تنظيم استفتاء على الدستور وإنشاء األحـزاب              
  .السياسية وإجراء االنتخابات البلدية
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  حالة حقوق اإلنسان يف مناطق سول وساناغ وكاين  -  تاسعاً  
ن على احلدود بني أرض الـصومال وأرض البـنط          تقع مناطق سول وساناغ وكاي      -٦٣

وتطالـب أرض   . وكانت موضوع خالف إقليمي بني اإلدارتني، طول العشرين عاماً املاضية         
غري أن أرض الصومال . البنط هباتني املنطقتني على أساس روابط الدم اليت جتمع بني عشائرمها         

  .رية يف فترة ما قبل االستقاللتطالب هبما على أساس احلدود اليت وضعتها القوى االستعما
وهناك تقارير كثرية تفيد حبدوث اقتتال بني جيش أرض الصومال وبـني ميليـشيا                -٦٤

ويف . سول ساناغ كاينابو، اليت تدعمها يف بعض األحيـان قـوات جـيش أرض البـنط               
، على سبيل املثال، حدث اقتتال كبري يف منطقة بوهودل أدت آثاره إىل             ٢٠١١فرباير  /شباط

انب اجلفاف الذي حل جبميع أحناء الصومال، إىل تشريد السكان الرّحل ونزوحهم عـن              ج
ومل ترد أي تقارير تفيد بوقوع خسائر مدنية نتيجة لالقتتال، غري أن            . املنطقة حتسباً لالقتتال  

كمـا أن الـرتاع     . ذلك ما تعترض عليه اجلهات املتعاطفة مع ميليشيا سول ساناغ كاينابو          
نطقتني يتم أيضاً عن طريق العنف السياسي، حيث إن عدد االغتيـاالت أو             الناشب حول امل  

حماوالت االغتيال اليت ُدبِّرت ضد املسؤولني الصوماليني يف منطقة الس أنود كانت كـثرية              
وكثرياً ما تتبع مثـل  . العدد وقد ركّزت على الشرطة وعلى العاملني يف سلك القضاء خاصة     

قاالت أو حاالت االحتجاز التعسفية تقوم هبـا إدارة أرض          تلك األعمال موجات من االعت    
  .الصومال

ومن احملتمل أن يؤدي االعتقاد بأن منطقيت سول وساناغ حتتويان على حقول كبرية               -٦٥
ونظراً ألن عقود استكشاف النفط قد ُوقِّعت بالفعل من قبل سلطات أرض البنط             . من النفط 

  .نيإىل احتدام الصراع القائم بني اإلدارت

  وملودوغغالوضع يف والية   -  عاشراً  
 التقى اخلبري املستقل، أثناء زيارته للمنطقة، بسلطات واليـة  ٢٠١١فرباير  /يف شباط   -٦٦
وملـودوغ  غوقد أحاط رئيس الربملان، الذي ميثـل رئـيس          . وملودوغ يف جنوب غالكايو   غ

وضع املـشردين   جلفاف وعلى   وأعضاء حكومته علماً بإسهاب بالوضع السائد وركّز على ا        
واسترعى رئيس الربملان انتباه اخلبري املستقل إىل ما للجفاف من آثار مـدمرة علـى               . داخلياً

ويف . وزعم بأن حوايل مليون رأس من املاشية قد نفـق بالفعـل           . الناس واملاشية يف املنطقة   
أن وأضـاف  . صورة ما إذا استمر اجلفاف فإن الكثري من الناس ميوتون يف القريب العاجـل    

.  خميماً يف جنـوب غالكـايو      ٢٣ شخص من املشردين داخلياً يعيشون يف        ٢٥ ٠٠٠هناك  
وذهب رئيس الربملان إىل أن معايري األمن جيدة يف تلك املخيمات إال أن أسباب الرزق هي                

وأضاف أن احلكومة حتتاج إىل املزيد من املساعدة من جانب األمم املتحدة       . يف حالة يرثى هلا   
ز حقوق األشخاص املشردين داخلياً وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة          حلماية وتعزي 
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وملودوغ وانعدام الفرص   غكما أنه ربط ظاهرة القرصنة بالفقر املستشري يف والية          . والثقافية
االقتصادية املتاحة وبّين أن هناك حاجة إىل توليد الدخل يف املنطقة واختاذ التـدابري الالزمـة          

  .ال اإلمنائيللتدخل يف اجمل

  الوضع يف الصومال  - حادي عشر
، بسبع زيارات إىل الصومال وإىل      ٢٠٠٨مايو  /قام اخلبري املستقل، منذ تعيينه يف أيار        -٦٧

ومن السمات الدائمة اليت مّيزت تقاريره اليت قدمها إىل جملس حقوق اإلنسان عـن              . املنطقة
ية لألزمة الصومالية بالرغم من اجلهـود       شعوره باإلحباط الناجم عن أنه ال يرى هنا       الزيارات  

وقد تراوح الوضع بني مّد وجزر بسبب تعقّد طابع الصراع الدائر           . اليت ُبذلت طوال السنني   
  .وطول مدته

وحدث، يف بعض األوقات، بعض التطورات اإلجيابية اليت شجعت اخلبري املـستقل              -٦٨
د األمل قط وهو يتأرجح بني التفاؤل       إال أنه مل يفق   . غري أنه سرعان ما شعر باإلحباط بعدها      

 مثل كل الـصراعات     ،وهو ال يزال يعتقد اعتقاداً جازماً بأن الصراع يف الصومال         . والتشاؤم
وهـو يأمـل أن   . األخرى، سيبلغ هنايته عاجالً ال آجالً على الرغم من النكسات العديـدة       

مور قـد عـادت إىل      يتمكن، يف القريب العاجل، من اإلفاقة من كابوس طويل ليجد أن األ           
وحىت يتم ذلك، فإن على اجملتمع الدويل أن حيافظ على املسرية حىت            . سالف عهدها يف بلده   

وقد بعثت آخـر    . هنايتها، كما على املؤسسات االحتادية االنتقالية أن تظل ملتزمة هبذا األمر          
  .الرحالت اليت قام هبا آماالً يود أن خياطب اجمللس يف شأهنا

علم اخلبري املستقل، لدى وضع اللمسات األخرية علـى هـذا التقريـر،             ومنا إىل     -٦٩
انسحاب فصيل الشباب من مقديشو، وذلك تكور يتيح لعملية السالم يف الصومال فرصـة              

ذلك أن مقديشو ستوضع للمرة األوىل خالل عقدين من الزمن تقريباً،           . كربى إلحراز التقدم  
ومـن  . قصرية، حتت سلطة مركزية مدعومة دوليـاً      باستثناء فترة حكم احملاكم اإلسالمية ال     

العناصر احلامسة األمهية يف هذه املرحلة احلاجة إىل تزويد خمتلف األطراف الفاعلة على األرض              
وجيب أن ينظر يف هذا األمر باالقتران باحلاجة إىل التصدي لألزمة اإلنـسانية             . باملوارد فوراً 

  .احلالية اليت سّببها اجلفاف يف املنطقة
وخالل الزيارة اليت قام هبا إىل خميمات الالجـئني يف داداب يف كينيـا يف مطلـع                   -٧٠
يوليه، حتادث اخلبري املستقل مع الالجئني الوافدين حديثاً من الصومال ملعرفة الظـروف             /متوز

وقد ذكروا له أنه مل حيدث شيء جديد فيما يتعلق بالظروف الصعبة            . اليت أجلأهتم إىل الفرار   
وبينوا له  . دت بلدهم، اللهم إال أن تلك الظروف قد تفاقمت هذه املرة بفعل اجلفاف            اليت سا 

كيف أن اجلفاف قد قضى تدرجيياً على املاشية وعلى كل أسباب الرزق األخرى كما بينوا               
وذكروا له كـذلك كيـف أن       . له قلّة حيلتهم يف غياب كل مساعدة من جانب السلطات         
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موا هلم املساعدة خالل رحلتهم الطويلة اليت اسـتغرقت يف          أشخاصاً عاديني من الصومال قد    
بعض األحيان أكثر من شهر وقد ساعد الكثري منهم هؤالء النازحني خالل مسريهتم حيـث               

ويف ظل  . قام الكثري منهم مبساعدهتم على محل أطفاهلم الصغار يف حجورهم ملسافات طويلة           
ساسية للوحدة الوطنية موجـودة هنـاك يف        هذا التكافل، رأى اخلبري املستقل أن العناصر األ       

  .الصومال ويتعني استغالهلا يف بناء األمة قبل أن تضع احلرب أوزارها وبعد ذلك
قاليم تسيطر  أوقد قدم معظم أولئك الذين حتادث معهم اخلبري املستقل يف داداب من               -٧١

 املتحـدة أو    وحيث إن هذه األخرية اعتمدت سياسة ال تسمح لألمم        . عليها حركة الشباب  
للوكاالت الدولية األخرى بتقدمي املساعدة إىل املناطق اليت تسيطر عليها، فإن الناس الـذين              
يعيشون هناك قد ُترِكوا بدون مساعدة خارجية، بينما مل تتمكن حركة الشباب من تلبيـة               

ة ونتيجة لذلك، فإن السكان قد شعروا بأن حرك       . احتياجاهتم أو أهنا مل تكن مستعدة لذلك      
  .الشباب قد خانتهم

وميكن التذكري بأن معظم الالجئني الذين حتدث إليهم اخلبري املستقل يف مناسـبات               -٧٢
سابقة، يف كينيا أو اليمن، والذين قدموا من مناطق تسيطر عليها حركة الشباب، مل يكونوا               

لـى  حيملون مشاعر عدائية ضدها أما اآلن فقد أصبح الالجئون يصدعون بعدم موافقتهم ع            
وينبغي أن يكون ذلك حتذيراً لتلك احلركة، وفرصة تتاح أمام احلكومة االحتاديـة             . سياساهتا

غري أن القرار الذي اختذته حركة الشباب يف اآلونـة األخـرية            . االنتقالية عليها أن تقتنصها   
والقاضي برفع احلظر الذي تفرضه ولو بصورة مؤقتة على املساعدة اخلارجية قد يفسر علـى        

  .عالمة على تزايد قلقه بشأن الكيفية اليت ينظر هبا الناس إىل احلركةأنه 
وقد خرج اخلبري املستقل بانطباع إجيايب بعد حمادثاته مع بعض الشباب يف خميمـات                -٧٣

الالجئني يف داداب الذين ظل البعض منهم يف تلك املخيمات ملدة تزيد على العقـدين مـن                 
مجتمع الدويل لتمكينهم من احلصول على تعليم جيد خالل         وقد أعربوا عن امتناهنم لل    . الزمن

إقامتهم يف كينيا وذكروا بأهنم اآلن على استعداد للعودة إىل الصومال إذا أتيحت هلم الفرصة               
وحيث ناقش اخلبري املستقل    . لإلسهام يف تعليم مواطنيهم الذين حرموا من التعليم ملدة طويلة         

ناء حمادثاته معه يف اليوم السابق فإن هذه فرصة ينبغي عدم           هذه اإلمكانية مع رئيس الوزراء أث     
ويعرب اخلبري املستقل عن ثقته يف أن هؤالء الالجئني من الرجال والنساء الذين نالوا              . تفويتها

نصيباً جيداً من التعليم بإمكاهنم اإلسهام يف بناء األمة يف الصومال كمـا أن بإمكـاهنم أن                 
فبإمكاهنم، بداية، املـساعدة    . فيما يتعلق ببناء الثقة وبناء السالم     يصبحوا أطرافاً فاعلة هامة     

على حتقيق احللم الذي يراود رئيس الوزراء اجلديد، عبد الويل حممد علي، الذي ذكر للخبري               
املستقل أن حكومته ترغب يف فتح ما ال يقل عن مدرسة واحدة ومستشفى واحد كل شهر                

  .يف الصومال
قل أن االجتماع الذي عقده مع رئيس وزراء الصومال اجلديـد           ووجد اخلبري املست    -٧٤

فمن الواضح أن   . يوليه يف مقديشو أمر مشّجع للغاية     /ومع زمالئه يف احلكومة يف مطلع متوز      
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ذلك أن من العالمات اإلجيابية     . رئيس الوزراء اجلديد قد أضفى حيوية جديدة على احلكومة        
فهـو  . ضاء الربملان الصومايل وذلك أمٌر نادر احلدوث      أنه حيظى مبوافقة األغلبية الساحقة ألع     

يعي جيداً التحديات الرئيسية املطروحة يف جمال احلوكمة يف الصومال يف هذه املرحلة احلرجة              
كما أن التزامه بالتعامل مع تلك التحديات بطريقة حازمة قد ترك انطباعاً إجيابياً             . من تارخيه 

  .لدى اخلبري املستقل
بري املستقل مع رئيس الوزراء على أن توقعات اجملتمع الدويل من احلكومة            ويتفق اخل   -٧٥

االحتادية االنتقالية جيب أن تستند إىل اعتبارات واقعية كما جيب عدم إغفـال احتياجـات               
كما كان من رأيه أن هناك حاجـة إىل بيـان           . احلكومة وقدراهتا ومواردها يف هذا الصدد     

ن اجملتمع الدويل واحلكومة جبالء والتمسك بتلك االلتزامـات         االلتزامات اليت يتحملها كل م    
غري أن اخلبري املستقل أكد أن هناك حاجة إىل توطيد أسس الثقة وحسن الظن             . مبجرد بلورهتا 

احلكومة على ضمان   بني اجلانبني وذلك بالنظر إىل قلّة ثقة اجملتمع الدويل ملدة طويلة يف قدرة              
ل يتسم بالفعالية والتحّرر من الفساد، وقلّة ثقته يف استعدادها          قيام نظام للحوكمة يف الصوما    

وّمما أسعد اخلبري املستقل أن رئيس الوزراء أعلمه بأن حكومته ملتزمة بإنـشاء آليـة               . لذلك
وهو يتمّنى أن يقبل اجملتمع الـدويل       . للمراقبة املالية لضمان حسن استخدام املساعدة الدولية      

الوزراء ليصبح عضواً يف جملس الرتاهة املالية الذي تنوي احلكومة     العرض الذي تقدم به رئيس      
  .إنشاءه
وعندما تقوم الثقة من املأمول أن يشجع ذلك اجملتمع الدويل على تزويد احلكومـة                -٧٦

ومما أثار حزن اخلبري    . االحتادية االنتقالية والشعب الصومايل مبساعدة تتناسب مع احتياجاهتما       
 من أجل الربنامج    ٢٠١١األمم املتحدة أن النداء املوحد الذي أطلق عام         املستقل أنه علم من     

وبالنظر إىل االحتياجات   . السنوي اخلاص بالصومال مل يتم متويله حىت اآلن إال بنسبة النصف          
.  يف املائة حسب التكهنات٧٠اإلضافية النامجة عن استمرار اجلفاف فإن العجز سيبلغ حوايل  

  . النفوسوذلك ما يبعث األسى يف
وعلم اخلبري املستقل من األمم املتحدة بأهنا مل تتمكن، لقلّة األموال، من االسـتجابة           -٧٧

. املناسبة لالحتياجات اهلائلة اليت جنمت عن اجلفاف الذي مل تر الصومال مثلـه يف املاضـي               
اعة وهذا األمر يبعث على احلزن ال بسبب ما يترتب عليه من أثر على جهود إغاثة ضحايا اجمل     

فحسب بل أيضاً ألنه يعين تدفق موارد مالية أقل يف وقت متس فيه احلاجة إليها علماً بـأن                  
الفترة االنتقالية ستنتهي بعد عام عندما تترك احلكومة االحتادية االنتقالية مكاهنا حلكومة تقوم             

نـاك  وال ميكن للخبري املستقل أن يكون مبالغاً يف التوكيد على أن ه           . على أساس دستوري  
اآلن فرصة هامة أمام اجملتمع الدويل للعمل يف تعاون وثيق مع احلكومة اجلديدة وأن تـستفيد       

  .من الزخم الناشئ
ويعتقد اخلبري املستقل أن الوقت قد حان اآلن لكي يعمل اجملتمع الدويل مع احلكومة                -٧٨

ا يف إطار االستعراض على وضع االلتزامات اليت قطعتها احلكومة االحتادية االنتقالية على نفسه
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وينبغي الثناء على احلكومـة     .  موضع التنفيذ  ٢٠١١مايو  /الدوري الشامل للصومال يف أيار    
. اللتزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف الصومال حىت وإن كانت احلرب على أشـّدها             

 وجيب اآلن مساعدة احلكومة على ترمجة االلتزامات اليت قطعتها على نفـسها إىل حقيقـة              
  .وأضاف أن دور اجملتمع الدويل واألمم املتحدة يف هذا الصدد حاسم األمهية. واقعة
وهناك نقطة هامة برزت من املباحثات اليت أجراها اخلبري املستقل مع قائد قوات بعثة         -٧٩

حيـث ذكّـر    . ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٦االحتاد األفريقي يف الصومال يف مطار مقديشو يف         
 وكيل األمني العام لألمم املتحـدة       ٢٠٠٩قل بالزيارة اليت أجراها يف عام       القائد اخلبري املست  

وذهب . للشؤون السياسية للصومال واليت التزم فيها بوضع بصمة األمم املتحدة يف مقديشو           
إىل أن بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال قد اضطرت، يف غياب األمم املتحدة وهي اجلهـة                

حبة املصلحة فيما يتعلق باجلهود الدولية املبذولة يف الصومال، إىل الرئيسية من بني اجلهات صا 
االضطالع ببعض املهام، من بينها العمل السياسي، وهي مهام ال متت بـصفة إىل الواليـة                

وأفاض يف ما لوجود األمم املتحدة من أمهية يف مقديشو وذهب إىل أن الوضع              . املسندة إليها 
  . السائد يف أفغانستان اليت تنتشر فيها األمم املتحدةاألمين هناك ليس أسوأ من الوضع

وأعلم اخلبري املستقل قائد القوات بأنه قد طرح الفكرة ذاهتا يف الكثري من التقـارير                 -٨٠
كما تلقّى، أثناء حمادثاته اليت أجراها يف وقت الحق مع . اليت قدمها إىل جملس حقوق اإلنسان

وقد ذهب الكثري منهم إىل أن املنظمـات غـري          . ا من لدهنم  أفراد اجملتمع املدين، الرسالة ذاهت    
احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان يف مقديشو كثرياً ما تكون هدفاً يركّز عليه الثـوار     

غري أهنا مل تتلق أي محاية من جانب بعثـة    ) كما أن هؤالء يستهدفون احلكومة بنفس القدر      (
 فإهنم يشعرون بأن وجود األمم املتحدة يف مقديشو من          وعليه. االحتاد األفريقي يف الصومال   

  .شأنه أن حيدث فارقاً يف هذا الصدد
غري أن ّمما أسعد اخلبري املستقل، أثناء آخر زيارة قام هبا إىل مقديشو، أن يعلـم أن                   -٨١

حضور األمم املتحدة هناك قد زاد زيادة كبرية كما أن هناك استعدادات جارية لنشر املزيد               
ورأى اخلبري املستقل أن هذا األمر ُيعّد تطوراً إجيابياً         . ظفي األمم املتحدة يف تلك املدينة     من مو 
ومما أدخل عليه السرور، بصفة خاصة، أنه علم أن نائب املمثل اخلاص لألمني العـام               . للغاية

لشؤون الصومال، الذي عني حديثاً، قد قّرر أن يتخذ من مقديشو مقّراً إلقامته يف القريـب                
وسيعطي هذا األمر دفعه جديدة متّس إليها احلاجة من شأهنا أن تشجع كل الـذين               . العاجل

  .يعملون حىت خيرج الصومال من دائرة الصراع ويسوده السالم
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  التوصيات  -  ثاين عشر 

  احلكومة االحتادية االنتقالية  -  ألف  
حركة الشباب  ينبغي للحكومة االحتادية االنتقالية أن تستفيد من انسحاب قوات            -٨٢

يف اآلونة األخرية من مقديشو حيث إنه يتيح أمامها فرصة فريدة لتبّين للشعب الصومايل              
أن اجلهود اليت تبذهلا ويبذهلا االحتاد األفريقي واجملتمع الدويل قد أمثرت وتبني كذلك أن              

أمام احلكومة والشعب الصومايل للعمل سوّية واالنتقـال إىل وضـع       الفرصة متاحة اآلن    
ومن األمور الالزمة أن تكـسب احلكومـة        .  فيه األمور منحى طبيعياً يف الصومال      ذتأخ

االحتادية االنتقالية دعم الشعب قلباً وقالباً حىت تتصدى للجهود اليت يبذهلا الثوار من أجل 
اإلطاحة باحلكومة بطرق غري تقليدية وهم يف ذلك حيتاجون إىل دعم الشعب لكي تكلل              

  .احتلك اجلهود بالنج
وهناك مهمة ال تقل عن ذلك أمهية وتتمثل يف إيالء احلكومة االحتادية االنتقاليـة                -٨٣

وهذه فرصة  . واجملتمع الدويل االهتمام الكايف باجلفاف الرهيب الذي خّيم على الصومال         
واسترعاء انتبـاه   متاحة أمام احلكومة لتربهن على التزامها برفاه الشعب وعلى زعامتها،           

وينبغي للحكومة، وهي   . ولية حملنة الشعب والحتياجاته يف هذا الوقت احلرج       الدوائر الد 
مما قد يسهم   . تبذل هذا اجلهد، أن تنظر يف إشراك الشعب، وال سيما وجهائه، يف أمرها            

  .ب السلم ويف حتقيق املصاحلة كذلكيف استتبا
يف ويدعم اخلبري املستقل معظم التوصيات الـيت قدمتـها الـدول املـشاركة                -٨٤

 ويوصي بأن تبّت احلكومة، إلجـراء       )٢(االستعراض الدوري الشامل للحالة يف الصومال     
مشاورات واسعة، يف الكيفية اليت متكنها من تنفيذ تلك التوصيات وتضع خارطة الطريق             

  .اخلاصة هبا يف هذا املضمار
غاية وملا كان عدد التوصيات املقدمة خالل االستعراض الدوري الشامل كبرياً لل            -٨٥

فإن احلكومة ينبغي هلا أن تنظر يف جتميع تلك التوصيات يف فئات أو ترتيب األولويـات                
يف املدى القـصري واملتوسـط      (فيما يتعلق هبا بناًء على ما ُيحتاج إليه من وقت لتنفيذها            

وينبغي تعميم التوصيات بسرعة على الشعب لالستئناس بآرائه واقتراحاتـه          ). والطويل
ويف الوقت ذاته، من املفيد إنشاء فرقـة        . ضمان حصول دعمه للعملية   وسيفيد ذلك يف    

  . عمل وزارية الستعراض الفئات املوضوعة وعملية وضع خارطة الطريقة واملوافقة عليها
وينبغي أن تنشئ احلكومة االحتادية االنتقالية اآلليات املناسبة للتواصل مع الشعب   -٨٦

دى عنه إلشراكه يف شؤون الدولة وحتفيزه، كمـا أن  الصومايل بانتظام، وهذا األمر ال مع     
__________ 

)٢( A/HRC/18/6. 
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ذلك ٌيعّد، بدوره، أمراً أساسياً يفيد يف إقامة احلكم الرشيد، ويشمل ذلك حتقيق تعـاون               
ولتيسري التواصل مع الشعب ينبغي االستفادة بشكل جّيد        . أفراده يف الكثري من اجملاالت    

بأن مكتب األمم املتحدة الـسياسي يف       من أدوات االتصاالت املتطورة اليت تفيد التقارير        
  .الصومال تلقاها من نيويورك وذلك إلذكاء الوعي بالنقاش الرامي إىل وضع الدستور

ومن املبادرات اهلامة الرامية إىل بناء الثقة اليت ينبغي للحكومة أن تتخذها إنشاء               -٨٧
رة قيد الـدرس ملـدة      جلنة وطنية حلقوق اإلنسان امتثاالً ملبادئ باريس، وقد كانت املباد         

 وأرض الـصومال    وجيب بذل اجلهود من أجل التشاور مع سلطات أرض البنط         . طويلة
  .والسعي إىل احلصول على مساعدهتما نظراً الكتساهبا بعض اخلربة يف هذا الصدد

ي للحكومة أن تعزز تدابريها السياساتية املتعلقة حبقوق اإلنسان متشياً مـع            غوينب  -٨٨
 الطريق املتعلقة باالستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك اعتماد خطة           جاء يف خارطة   ما

عمل بشأن حقوق اإلنسان، وحتسني إقامة العدل وكفالة حقوق اإلنسان وتدريب القطاع            
األمين الذي يشمل اجلهاز القضائي والشرطة والقوات املسلحة يف جمال القانون اإلنساين            

  .الدويل
ق على اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية مبـا فيهـا          أن تصدِّ وينبغي للحكومة     -٨٩

اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق             
األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد            

ة املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا     أسرهم ونظام روما األساسي واتفاقية مكافحة اجلرمي      
  .وذلك للربهنة على التزامها حبقوق اإلنسان يف مجيع مناحي احلياة

عملية وضع الدستور اليت تتيح فرصـة هامـة         وينبغي للحكومة أن تستفيد من        -٩٠
لتعزيز محاية حقوق اإلنسان وذلك بإدراج احلقوق األساسية كمبادئ تقدم عليها مجيـع             

وجيـب أن يـنجح     . ا يف ذلك هتيئة بيئة مواتية للنقاش احلر واحلوار واملصاحلة         األحكام مب 
 موعد انتـهاء الفتـرة      ٢٠١٢أغسطس  /رئيس الوزراء يف إجناز تلك العملية حبلول آب       

ومن األساسي أن ميتلك الصومال دستوراً يوضع بتوافق آراء كل املعنيني باألمر . االنتقالية
  .ه كدولة عاديةالفتتاح صفحة جديدة يف تارخي

طرحه علـى   وجيب أن يقوم قانون العفو الذي تنوي احلكومة االحتادية االنتقالية             -٩١
املائدة العتماده من قبل الربملان فيما خيص األفراد الذين يسلّمون أنفـسهم للحكومـة              
ولقوات بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، واحلاالت األخرى املشاهبة يف املستقبل، على            

وملا كان الكثري من الفاّرين هم من القّصر، كما . ادئ حقوق اإلنسان والقانون اإلنساينمب
  . تفيد بذلك التقارير، فإن مساعدة اليونيسيف يف هذا اجملال ستكون أمراً مفيداً

وينبغي للحكومة أن تنظر يف التدابري املناسبة الالزمة للتعاطي مع ما أفادت بـه                -٩٢
 ٩٣٣ البالغـة     يف املائة من حاالت اإلصابة     ٤٣ة فيما يتعلق حبدوث     منظمة الصحة العاملي  
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 جّراء األسلحة واليت أبلغت عنها مستشفيات مقديشو الثالثة الكربى بني أطفال تقل حالة
التدابري وينبغي أن هتدف . أبريل/ يف املائة يف نيسان٣،٥أعمارهم عن اخلامسة باملقارنة مع 
  . أقرب مدة زمنية ممكنة أو وضع حد هلاإىل التقليل من تلك احلوادث يف

وينبغي أال يغيب عن بال احلكومة أن املساءلة عن األضرار املدنيـة يف سـياق                 -٩٣
الصراع املسلح واخلسائر يف األرواح النامجة عن االستخدام املفرط للقوة هـي عنـصر              

.  املناسـب  حاسم األمهية حىت يتم احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين على النحو          
وإذا كانت احلرب والصراعات الدائرة تشكل عقبة خطرية حتول دون إجراء حتقيقـات             
موثوقة، فإن من الضروري القيام، على األقل، بإنشاء آليات تعزِّز التزام احلكومة وتؤدي             

وينبغي أن حتظى اآلليات بالثقة، وأن تكون شفافة ونزيهـة وذلـك     . إىل البدء يف العملية   
  .القانون الدويل املنطبقمتشياً مع 

ح احلكومة هنجاً حازماً يقوم على حقوق اإلنسان حيـال إصـالح            يوجيب أن تت    -٩٤
بشكل خاص، على حتديد حاالت العنف املمـارس ضـد          قطاع األمن وذلك بالتركيز،     

ومن احليوي، يف الوقت ذاته، إنشاء آليـات دائمـة   . املرأة، ومحاية الضحايا ومجع األدلة   
ءلة مقتريف مثل هذه االنتهاكات الصارخة سواء أكانوا من أفـراد القـوات             وفعالة ملسا 

  .املسلحة أم املتمردين أم مواطنني عاديني مساءلة كاملة
وينبغي للسلطات الصومالية، على املستويني الوطين ودون الوطين، أن تنظـر يف              -٩٥

اخلياً وإقامة مكاتب   أمر إقامة خمافر للشرطة بالقرب من املخيمات اليت تؤوي املشردين د          
  .تعىن بالنساء وتديرها شرطيات

وينبغي للحكومة االحتادية االنتقالية أن تقيم نظاماً ُمحكماً لضمان إنفاذ مجيع من              -٩٦
يهمهم األمر لسياستها القاضية بعدم جتنيد األطفال يف القوات الوطنية الصومالية حبـزم             

وجيـب  . ن طريق تعزيز عمليات الفرز  واحترام احلد العمري على النحو الكامل وذلك ع       
بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال أيضاً، أن ترّوجا لـسياسة عـدم           على احلكومة، وعلى    

التسامح والتهاون يف أمر استخدام األطفال يف الصراعات املسلحة يف أكرب عـدد مـن               
دعم من  املناسبات وعلى أوسع نطاق ممكن وضمان التقّيد بتلك السياسة بصرامة وذلك ب           

  . اليونيسيف وبإشراف جلنة متعددة األحزاب
وينبغي للحكومة االحتادية االنتقالية أن تتخذ التدابري الالزمة لوقف كل اهلجمات          -٩٧

ضد الصحفيني ومنظمات اإلعالم ومتكني العاملني يف وسائط اإلعالم من تقدمي مسامهتهم            
وينبغي للعاملني يف وسـائط     . توريف هذه املرحلة احلرجة من عملية االنتقال ووضع الدس        

  .اإلعالم التحلّي باملهنية والتقيُّد باألخالقيات واملبادئ الناظمة حلرية التعبري والرأي
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وينبغي للحكومة أن تطلق محلة وطنية للتوعية بأوضاع املرأة الصومالية وأن تنظر              -٩٨
يف جمال محاية حقوق املـرأة      يف إقامة قنوات للتمويل احملّدد لدعم املنظمات احمللية العاملة          
  .وتقدمي املساعدة لضحايا العنف اجلنسي واجلنساين والتمييز

وينبغي للحكومة أن تنظر يف دعوة الالجئني املقيمني يف املخيمات املوجـودة يف               -٩٩
بلدان اجلوار والذين ميتلكون املؤهالت الالزمة إىل العودة إىل ديارهم ملساعدهتا يف اجلهود        

ا الفتتاح املدارس واملستشفيات كما أشار إليه رئيس الوزراء عندما ذكر احللم            اليت تبذهل 
الذي راوده بشأن افتتاح مدرسة واحدة ومستشفى واحد يف الشهر يف جنوب الصومال             

  . ووسطه
ويثين اخلبري املستقل على رئيس الوزراء إلعرابه عن الرغبة يف أن تتوىل قـوات                -١٠٠

الية تدرجيياً أمر محاية املؤسسات واملواطنني يف الصومال مع مراعاة          االنتقاحلكومة االحتادية   
أن الصومال ال ميكنه أن يعتمد إىل األبد على بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال لـضمان                

  .أمنه
وينبغي للحكومة االحتادية االنتقالية أن تتخذ كل التدابري الالزمة للتصدي لقلّـة           -١٠١

واملراقبة وقلّة االنضباط يف صفوف بعض القوات احلكومية مما أدى          فعالية هياكل القيادة    
  .إىل حدوث العنف بشكل متكرر

وإذا كان ينبغي جلميع األطراف أن حتترم التزاماهتا مبوجب القـانون اإلنـساين               -١٠٢
الدويل وقانون حقوق اإلنسان، فإن احلكومة االحتادية االنتقالية ينبغي أن تكون يف مقدمة             

وينبغي مساءلة كل من اقترف إساءات ضد السكان املدنيني يف ما يعد انتـهاكاً              . هؤالء
  .لتلك االلتزامات وذلك يف الوقت املناسب وبطريقة شفافة

وينبغي للحكومة أن تنظر يف إعادة تعيني مسؤول لالتصال بشأن قضايا حقـوق               -١٠٣
ابقة، وأن تتخـذ    اإلنسان واألطفال والصراعات املسلحة كما فعلت ذلك احلكومة الس        

تدابري ملموسة لوضـع واعتمـاد خطـة العمـل الـيت طلبـها جملـس األمـن يف                   
  ).٢٠٠٥(١٦١٢ قراره

  أرض الصومال  -  باء  
ينبغي حلكومة أرض الصومال أن تضمن توفري املـوارد الالزمـة للجنـة أرض                -١٠٤

لق مبهـام   الصومال الوطنية حلقوق اإلنسان لتنفيذ واليتها بشكل فعال وال سيما فيما يتع           
  .الرصد والتعليم واالستماع إىل الشكاوى

وينبغي أن تنظر احلكومة يف تعزيز التدابري الرامية إىل اإلسهام يف تعزيز وصـول                -١٠٥
وينبغي أن يرابض املزيد من الشرطيات يف خمـافر الـشرطة اهلامـة يف    . املرأة إىل العدالة 

  .هرغيسا وغريها من املدن حسب الضرورة



A/HRC/18/48 

GE.11-15589 28 

نت كل األفعال اليت ترقى إىل االفتراء وتشويه السمعة تعاجل يف الوقـت             وملا كا   -١٠٦
القوانني اجلنائية ويعاقب عليها باالحتجاز فإنه ينبغي لـسلطات أرض          يق  اضر عن طر  احل

الصومال أن تنظر يف حتقيق االتساق بني التشريعات القائمة وبني حقوق اإلنسان حىت يتم              
  .ائل مدنيةالتعاطي مع أشكال السلوك تلك كمس

وجيب على سلطات أرض الصومال وأرض البنط أن تفّض منازعاهتا اإلقليميـة              -١٠٧
وينبغي ألرض الصومال أن متكّـن      . بشأن مناطق سول وساناغ وكاين بالوسائل السلمية      

اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك األمم املتحدة، من الوصول إىل تلك املناطق لتقدمي املـساعدة               
وينبغي لسلطات . متس إليها احلاجة إلغاثة السكان املتضررين جّراء اجلفاف      اإلنسانية اليت   

أرض الصومال أن تسهل زيارات وكاالت حقوق اإلنسان لرصد وحتـّري االدعـاءات             
املتعلقة باقتراف األطراف احلكومية وغريها من األطراف النتهاكات حلقوق اإلنسان على           

  .األرض

  أرض البنط  -  جيم  
لطات أرض البنط أن تلزم احلذر لدى اعتمـاد تـدابري ترمـي إىل           جيب على س    -١٠٨

التصدي ملسألة انعدام األمن حىت ال تكون تلك التدابري تعسفية وحىت حتتـرم حقـوق                
وينبغي جتّنب تكرار حدوث حاالت عملية مثل احلالـة الـيت           . املتهمني يف حماكمة عادلة   

د سابق يف اجليش يف بوساسو الـيت  يونيه، يف أعقاب عملية اغتيال عقي   /نشأت يف حزيران  
  .أجرت قوات األمن خالهلا عمليات حبث أدت إىل اعتقال أكثر من مائة شخص

وجيب على احلكومة أن تعترف بالطابع اخلطري للعنف اجلنسي واجلنساين كمـا              -١٠٩
، وأن تـضمن    غالكـايو أفاد بذلك مركز غالكايو التربوي للسلم والتنمية يف جنـوب           

وجيب اعتبار عدم صدور أي أحكام بشأن       . ة وتكفل الوقاية يف هذا اجملال     استجابة مناسب 
 حاالت عنـدما قـام    ١٠٤واليت بلغت    ٢٠٠٩احلاالت اليت أبلغت هبا الشرطة يف عام        

  .، أمراً خطريا٢٠١١ًفرباير /اخلبري املستقل بزيارة أرض البنط يف شباط
ى وحدة حقوق اإلنـسان     وُيعّد الطلب الذي تقدمت به سلطات أرض البنط لد          -١١٠

التابعة ملكتب األمم املتحدة السياسي يف الصومال للحصول على املساعدة فيما يتعلـق             
بوضع تشريعات متتثل ملعايري حقوق اإلنسان مبادرة جيدة وينبغي أن يتبعها تعاون مماثل يف 

  .جماالت أخرى

  األمم املتحدة واجملتمع الدويل  -  دال  
 الذي كان ينشر املوت الدمار ببطء دون هوادة يف خمتلف           من احملزن أن اجلفاف     -١١١

ربوع الصومال طوال الشهور الستة املاضية مل حيط باالهتمام الواجب من قبـل اجملتمـع      
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وميكن القول بأن النداء املوّحد الذي أطلقته وكاالت األمم املتحدة للحـصول            . الدويل
 ميّول إال بنسبة النصف قد أسهم يف ما         على األموال الالزمة لربناجمها اخلاص بالصومال مل      

ومن الضروري للغاية أن يقدم اجملتمع الدويل فوراً        . يشاهد من أوضاع تبعث على األسى     
األموال الالزمة للحكومة االحتادية االنتقالية وأن تتفادى األمم املتحدة وقوع املزيد مـن             

  .الكوارث
ته احلكومة الكينية والقاضـي بفـتح       ويثين اخلبري املستقل على القرار الذي اختذ        -١١٢

ومن األمـور اجلـديرة     . للجوء إىل أراضيها  حدودها باستمرار أمام الالجئني الصوماليني      
بالثناء كذلك القرار الذي اختذته للمساح بتوسعة خميمات الالجـئني يف داداب إليـواء              

لى تزويـد كينيـا     وحيث اخلبري املستقل اجملتمع الدويل ع     . املزيد من الالجئني الصوماليني   
باملساعدة الالزمة لتعويض السلطات احمللية ملواجهة ارتفاع العبء الواقع على امليزانيـة            

  .اليت عليها أن تتحملها يف هذا الصدد
وينبغي لوكاالت األمم املتحدة وشركائها الدوليني إدراج التوصيات ذات الصلة            -١١٣

وبراجمهـا وأن تـزود احلكومـة       املتمخضة عن االستعراض الدوري الشامل يف خططها        
  .الصومالية بالدعم التقين واملايل لتنفيذ التوصيات

وينبغي لألمم املتحدة واجملتمع الدويل، إىل جانب االحتاد األفريقـي، أن تـضمن             -١١٤
التمويل املناسب للتعجيل بإنشاء نظام لتعقب اخلسائر املدنية ومركز لتوجيه الـنريان يف             

فريقي يف الصومال حىت يتسىن إقامة هاتني اآلليتني يف أقرب فرصـة            إطار بعثة االحتاد األ   
  .ممكنة
وجيب على اجملتمع الدويل أن يدعم بالكامل اجلهود الـيت تبـذهلا اليونيـسيف                -١١٥

وشركاؤها من أجل دعم تنفيذ الربامج الرامية إىل منع جتنيد األطفال من قبل اجملموعات              
طفال الذين ارتبطوا يف السابق باجملموعات والقوات       والقوات املسلحة، وإعادة إدماج األ    

  .املسلحة
وينبغي للدول األعضاء أن تنظر يف املشاركة يف دعم احللم الذي يراود رئـيس                -١١٦

وقد يكـون مـن     . الوزراء واملتمثل يف افتتاح مدرسة واحدة ومستشفى واحد كل شهر         
تشفى أو ما يزيـد علـى       وسائل حتقيق ذلك متكن آحاد الدول من رعاية مدرسة أو مس          

  .ذلك
وينبغي لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة أن يعززا تعاوهنما بشأن القضايا املتعلقـة              -١١٧

حبماية املدنيني وضمان املسارعة بتعزيز فعالية الفريق العامل املشترك بينهما حىت يكـون             
  .مبثابة آلية للتنسيق يف هذا اجملال الرئيسي

وق اإلنسان التابعة ملكتب األمـم املتحـدة الـسياسي يف           وقد عانت وحدة حق     -١١٨
الصومال، وهي من األمور احلامسة األمهية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان يف الـصومال              
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وللتنسيق فيما بني وكاالت األمم املتحدة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان من كثـرة تقلّـب               
وجيب إيالء أقصى درجات االهتمام     . املوظفني العاملني فيها يف السنوات الثالث املنصرمة      

  .لضمان استقرار عدد املوظفني يف الوحدة لتاليف تعطّل العمل واخلطط املوضوعة
وانسحاب حركة الشباب يف اآلونة األخرية من مقديشو جيعل مـن مـشاركة               -١١٩

ن أي  اجملتمع الدويل يف النهوض باألعباء مع احلكومة االحتادية االنتقالية أمراً أكثر أمهية م            
وهناك اآلن حاجة أخرى لزيـادة احلـضور       . وقت مضى وخاصة يف هذه املرحلة احلامسة      

الدويل يف مقديشو للحيلولة دون حدوث فراغ قد يزعزع استقرار العاصمة ويسمح هلا             
واألهم من ذلك أن ينظر اجملتمع الـدويل يف  . مرة أخرى بالسقوط يف براثن أمراء احلرب      

سهيل عمل األمم املتحدة وغريها من األطراف الفاعلة الدولية         وزع قوة دولية للحماية لت    
  .يف مقديشو

        


