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 موجز
 جديد للصومال، شيخ شريف أمحد، وتوسيع الربملان، وتعـيني          أدى انتخاب رئيس    

حكومة وحدة، واالنسحاب الكامل للقوات اإلثيوبية مـن الـصومال يف أوائـل كـانون               
  .اق جيبويت للسالم، إىل إجياد زخم جديد وتوفري فرصة ساحنة لتنفيذ اتف2009يناير /الثاين

، الذي خيشى حدوثه، يف الوضع األمين مل حيدث حىت          االهنياروفضال عن هذا، فإن       
أكد شيخ شريف أمحد، أثناء زيارة إىل مقديشو بعد انتخابه مباشرة، أن األمـن              قد  اآلن، و 

كما قوبلت باستحسان تأكيداته املتعلقة بإجراء عملية شـاملة ومناقـشات            .أولوية رئيسية 
ويف مكان آخر يف الـصومال، أدت االنتخابـات         . لة مع جمموعة كبرية من اجلماعات     شام

يناير إىل انتحاب رئيس جديـد وحكومـة جديـدة      /يف كانون الثاين  " بونتالند"السلمية يف   
  .قطعت على نفسها التزاما بتحقيق الدميقراطية والتغيري

. يد من تعذر التنبؤ بالوضع    ومع ذلك، ال تزال هناك حتديات كثرية أمام البلد، مما يز            
وهناك حاجة ملحة إىل تعزيز األمن بوسائل من بينها تطوير القوات االنتقاليـة الـصومالية               

ويف الوقت نفسه، حثت جلنـة      . وسط الصومال /وإنشاء قوة شرطة مدنية جديدة يف جنوب      
الصومال وطلبـت   السالم واألمن التابعة لالحتاد األفريقي على تعزيز بعثة االحتاد األفريقي يف            

من األمم املتحدة تقدمي الدعم املايل والسياسي الذي توجد حاجة ملحة إليه، وجيري حاليـا               
  .النظر يف هذا الطلب

وعلى الرغم من هذه التطورات السياسية، فإن مجيع أطراف الرتاع واصلت ارتكاب              
وتتواصل أعمال  . انانتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنس        

العنف العشوائي واهلجمات املتواترة ضد املدنيني، مبا يف ذلك استخدام املدفعية الثقيلة ومدافع             
اهلاون وزرع القنابل على جوانب الطرق؛ واالعتداءات وأعمال االختطاف والقتـل الـيت             

 خاصـة   تستهدف العاملني يف جمال تقدمي املعونة واملدافعني عن حقوق اإلنـسان، وبـصفة            
الصحفيني؛ والتهريب واالجتار بالبشر، والنهب والتدمري الواسع النطاق للممتلكات؛ وكذلك          

كما أدى العنف املكثـف والواسـع       . أساس نوع اجلنس  على  العنف اجلنسي والعنف القائم     
 على وجه اخلصوص، إىل زيادة ضـخمة يف عـدد األشـخاص             2008االنتشار، يف عام    

. 2008سبتمرب  / مليون شخص يف أيلول    1.1 وقما ضخما مذهال ه    ر وااملشردين، الذين بلغ  
وفضال عن هذا، فإن احلق يف الغذاء يتأثر تأثرا شديدا باجلفاف ونقص املياه، وتواجه احلقوق               

وترتكب كل هذه اخلروقات    . يف التعليم والصحة واملاء وخدمات اإلصحاح حتديات جسيمة       
ن اإلنساين الدويل ويفلت مرتكبوها متامـا مـن   واالنتهاكات لقانون حقوق اإلنسان والقانو   

  .العقاب
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__________ 

وأدى انعدام املساءلة عن اخلروقات واالنتهاكات السابقة واحلالية لقانون حقـوق             
وثقافة اإلفالت من العقاب، على     . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل إىل زيادة تفاقم الوضع       
 احلاالت اليت ال توفر فيهـا البنيـة         الرغم من أهنا ليست جديدة، سائدة، وبصفة خاصة يف        

العشائرية التقليدية محاية كافية، وبشكل بالغ احلدة يف احلاالت اليت ينتمي فيها الـضحايا إىل       
   .أقلية

ومع أن املؤسسات مازالت شديدة الضعف، فإن عملية جيبويت اجلاريـة للـسالم               
انتهاكات حلقوق اإلنسان يف    تشكل فرصة لبدء إقامة اهلياكل الالزمة ملنع حدوث خروقات و         

واللجنة الرفيعة املستوى مبوجب اتفاق      1ويشكل إنشاء اللجنة األمنية املشتركة    . املستقبل
جيبويت للسالم، اللتني تركزان بقوة على محاية السكان فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، خطـوة              

ا العدالة واملـصاحلة يف  إجيابية يف ضمان مواصلة احلوار السياسي، مع القيام أيضا بتناول قضاي   
، هذا  2009فرباير  /وجيب أن تواصل حكومة الوحدة، اليت أنشئت يف شباط        . الوقت نفسه 

   .التركيز

نوفمرب حضر اخلبري املستقل املعني مـن قبـل جملـس    /تشرين الثاين  23 -22ويف    
لقـرن  حقوق اإلنسان واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال، أثناء وجوده يف بعثـة إىل ا              

األفريقي، اجتماعا حتضرييا بشأن العدالة واملصاحلة نظمته وحدة حقوق اإلنـسان التابعـة             
ملكتب األمم املتحدة السياسي للصومال بدعم من مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق              
اإلنسان، وشارك فيه أعضاء اللجنة الرفيعة املستوى ومندوبو اجملتمع املدين وممثلون عن منظمة             

وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ومفوضية األمـم        ) يسيفناليو(مم املتحدة للطفولة    األ
. املتحدة السامية لشؤون الالجئني وإدارة الشؤون السياسية يف األمانة العامة، ضمن غريهـم            

إلنشاء فريق عامل مؤلـف     ) ولو أن تنفيذه أرجئ   (وكانت النتيجة اإلجيابية لالجتماع اتفاقا      
ة ممثلني عن كل طرف، يرأسه مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال، الستعراض            من ثالث 

   .أو آليات قضائية، مبزيد من التعمق/اآلليات املمكنة، مثل إنشاء جلنة حتقيق و

ويف الوقت نفسه، تواصلت اهلجمات على العاملني يف جمال تقدمي املعونة اإلنـسانية               
، اختذ الرتاع يف الصومال بعدا جديدا مـع         2008 عام   ويف. وعلى اجملتمع املدين بال هوادة    

. حدوث أعمال قتل استهدفت العشرات من العاملني يف اجملال اإلنساين ونشطاء اجملتمع املدين            
أكتوبر قتل موظف وطين من موظفي برنامج األغذية العاملية يف مريكا،           /ولأ تشرين   17ويف  

 تـشرين   19ويف  . 2009ينـاير   /ينكما قتل موظفان وطنيان آخـران يف كـانون الثـا          
ويف أعقاب ذلك، قلصت    . أكتوبر قتل موظف وطين من موظفي اليونيسيف يف هدور        /األول

  .املنظمات غري احلكومية الدولية ووكاالت األمم املتحدة أعماهلا يف شبيلي السفلى

، هامجت حركة الشباب جممع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي          "أرض الصومال "ويف    
أكتوبر، حيث قتلت أربعة أشخاص، مبن فيهم موظفـان         / تشرين األول  29هرجيسا يوم   يف  

  
1

   ate submission. 
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وكان اهلجوم واحدا يف سلسلة هجمـات       .  أشخاص جبروح خطرية   10وطنيان، وأصابت   
، استهدفت أيضا القصر الرئاسي يف هرجيسا، والبعثة        "بونتالند"و" أرض الصومال "منظمة يف   

وبسبب الوضع  . يف بوساسو " بونتالند" ومقر خدمات أمن     الدبلوماسية اإلثيوبية يف هرجيسا،   
األمين، تعني تأجيل مجيع أنشطة حقوق اإلنسان اليت تعتزم األمم املتحدة االضطالع هبا داخل              

فربايـر، أن   /الصومال، ولكن من املأمول، مع جتدد الوصول إىل بعض أجزاء البلد يف شباط            
   .يتسىن استئناف هذه األنشطة

وضع يف بيدوا القلق أيضا، مع سيطرة حركة الشباب علـى البلـدة يف              وقد أثار ال    
يناير، ولو أنه مت منع حدوث مستويات عنف مرتفعة نتيجة لتوسـط حكمـاء              /كانون الثاين 

 إىل قتل ماال يقل عـن شخـصني         2008وأفضت موجة عنف حدثت يف هناية عام        . البلدة
ـ        . مستهدفني  كـانون   27سن تيـسري، يـوم      فقد قتل نائب وزير املصاحلة، إمساعيـل ح

ديسمرب عندما أطلق عليه الرصاص مسلحون جمهولو اهلوية لدى خروجه من سيارته يف             /األول
كما قتل عضو آخر يف جلنة املصاحلة الوطنية، عبد اهللا عبدي إجيال، بإطالق الرصاص              . بيدوا

  .  يف ظروف مماثلة يف وسط بيدوا2009يناير / كانون الثاين1عليه يوم 

فقد قلصت  . ت انتهاكات حرية التعبري مثار قلق شديد يف مجيع أرجاء الصومال          وظل  
بشدة حرية التعبري يف إطار التحضري لالنتخابات،       " بونتالند"و" أرض الصومال "السلطات يف   

وسـط الـصومال،    /ويف جنوب . ولو أن الوضع يبدو أنه حتسن يف بونتالند منذ االنتخابات         
. ى السواء استهداف الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنـسان        جانبا الرتاع عل  طرفا  يواصل  

، أدان احتاد الصحفيني الدويل قتل حسن مايو حسن، وهو          2009يناير  / كانون الثاين  1ويف  
صحفي صومايل قتل بإطالق الرصاص عليه يف مقاطعة أفغوي يف منطقة شبيلي الـسفلى يف               

بإطالق ) Radio HornAfrik(األفريقي وقتل صحفي ثان، مدير إذاعة القرن . جنوب الصومال
   .فرباير/ شباط3الرصاص عليه يف مقديشو يوم 

وكما ذكر سابقا، فإن االنسحاب الكامل للقوات اإلثيوبية من الصومال، باإلضافة             
إىل توسيع الربملان، وانتخاب الرئيس شيخ شريف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية حتت قيادة             

 جديدا وتوفر فرصة لتحقيق سالم وأمن دائمني يف الصومال          رئيس وزراء جديد، تعطي زمخا    
ويف الوقت نفسه، فإن هناك حتديات هائلة أمام البلـد فيمـا يتعلـق              . جيب عدم إضاعتها  

   .باالحتياجات األمنية والسياسية واللوجستية

وانسحاب إثيوبيا حيرم أعضاء حركات التحرير املسلحني من االهتمام الذين حيظون             
ويف هذا الصدد، سيتوقف الكثري على كيفية تلبية االحتياجات األمنية          . لصعيد الوطين به على ا  

وما إذا كان اجملتمع الدويل سيتمكن من تعزيز قدرة         . يف مقديشو وديوا على وجه اخلصوص     
بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، ودعم إنشاء قوات أمن عاملة حتمي السكان بدال مـن أن               

 شأنه يف ذلك شأن التزايد احملتمل للرتاع بـني املتـشددين            -ال سيكون له    تؤذيهم، يعد عام  
   . تأثري على حالة حقوق اإلنسان-اإلسالميني واجلماعات املتمردة 
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 إىل  2008سبتمرب  / الذي يغطي الفترة من أيلول     -وقبل التطرق إىل جوهر تقريري        
ت اليت حصلت عليهـا      أود أن أعرب عن شكري على كل املساعدا        - 2009فرباير  /شباط

ة السامية  يخالل الرحلة كلها وعلى كرم الضيافة الذي أبداه كثريون يل ولزميلي من املفوض            
وأود، أوال وقبل كل شيء، أن أعرب عن امتناين إلدريـسا كـني، مـن               . حلقوق اإلنسان 

 وأعرب عن امتناين  . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، الذي يساعدين يف االضطالع بوالييت        
أيضا ملكاتب األمم املتحدة يف خمتلف األماكن اليت زرهتا على ما قدته لنا من دعم لوجـسيت                 

ولكن الدعم الذي حصلت عليه من املفوضية السامية لشؤون الالجـئني مل            . وغري لوجسيت 
   .يقتصر على الدعم اللوجسيت وجتاوزه إىل أبعد اجلدود

اسي للصومال، وعلى وجه اخلصوص     وأعرب عن امتناين ملكتب األمم املتحدة السي        
للممثل اخلاص لألمني العام للصومال، أمحد ولد عبد اهللا، إلطالعي على التقـدم احملـرز يف                

وأخريا، أود أن أعرب عن امتناين البالغ لنائب وزير خارجيـة           . تنفيذ اتفاق جيبويت للسالم   
حل تيسري، على مـا     اليمن، على مثىن حسن، ونائب وزير حقوق اإلنسان يف اليمن، علي صا           

  .أغدقاه مها وزمالؤهم علي أنا وزميلي من جمامالت وكرم ضيافة خالل رحلتنا إىل اليمن
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  مقدمـة  -أوالً

 وللقرار 1993/86يت أنشأهتا جلنة حقوق اإلنسان السابقة يف قرارها      وفقا للوالية ال    -1
لس حقوق اإلنسان وجدد الوالية ملدة سنة واحدة،         الذي اعتمد يف الدورة السابعة جمل      7/35

  .يقدم اخلبري املستقل هذا التقرير إىل الدورة العاشرة جمللس حقوق اإلنسان

، قمت بزيـاريت امليدانيـة األوىل إىل        2008مارس  /وبعد أن عينين اجمللس يف آذار       -2
يوليـه  /متوز 12إىل   2008يونيه  / حزيران 28منطقة القرن األفريقي الفرعية يف الفترة من        

. ، وكذلك جيبويت وإثيوبيا"أرض الصومال"و" بونتالند"وزرت كينيا والصومال، مبا يف ذلك       
  .2008سبتمرب / أيلول19وقدمت تقريري الشفوي األويل إىل الدورة التاسعة للمجلس يف 

، قمـت   2008ديسمرب  / كانون األول  2نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  22 ويف الفترة من     -3
اريت امليدانية الثانية إىل املنطقة بغية إحاطة اجمللس علما يف دورته العاشرة بتطورات حالـة               بزي

تنفذ املرحلة اخلامسة من اخلطة     (بيد أنين، بسبب القيود األمنية      . حقوق اإلنسان يف الصومال   
زيـارة  ، مل أمتكن من     )األمنية يف مقديشو بينما تنفذ املرحلة الرابعة يف مجيع املناطق األخرى          

الصومال ولكنين ركزت على البلدان اجملاورة مثل كينيا، مبا يف ذلك زيارة قمت هبا إىل خميم                
وزرت جيبويت واليمن، حيث سنحت يل الفرصة أيضا للتحـدث مـع            . الالجئني يف داداب  

 2008سـبتمرب   /ويغطي هذا التقرير الفترة من أيلول     . الالجئني الصوماليني الواصلني حديثا   
  .2009يناير / الثاينإىل كانون

ويف كينيا واليمن، زرت خميمات الالجئني وحتدثت مع موظفي األمم املتحدة املعنيني              -4
ني املعنـيني بـشؤون     يويف اليمن، قابلت أيضا كبار الوزراء واملسؤولني احلكوم       . بالالجئني
ي نظمـه   ويف جيبويت، شاركت يف املؤمتر التحضريي بشأن العدالة واملصاحلة الذ         . الالجئني

املمثل اخلاص لألمني العام للصومال، بدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، يف إطـار              
 بـني احلكومـة االحتاديـة       2008أغسطس  /اتفاق جيبويت للسالم الذي أبرم رمسيا يف آب       

وأثناء وجودي هناك، حتـدثت أيـضا       . االنتقالية والتحالف من أجل إعادة حترير الصومال      
وقد سنحت يل الفرصة للتحدث مع املمثل       . فري االحتاد األفريقي يف الصومال    باستفاضة مع س  

اخلاص لألمني العام للصومال، أمحد ولد عبد اهللا، ورئيس وزراء الـصومال، نـور حـسن                
حسني، وأعضاء الربملان االحتادي االنتقايل واحلكومة االحتادية االنتقالية وكذلك مع كـثريين   

  . كومية يف اليمن وجيبويتغري احلمن ممثلي املنظمات 

مشاركيت يف مؤمتر جيبويت التحضريي     ) أ: (وسريكز هذا التقرير يف املقام األول على        -5
االستنتاجات اليت توصلت إليها بشأن احلالة يف الـصومال علـى           ) ب(لة هذا املؤمتر؛    يوحص

جئني، يف كينيا   أساس حمادثايت مع الالجئني يف املخيمات والتجمعات، ومع املسؤولني عن الال          
املعلومات اجملمعة بشأن التطورات يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين           ) ج(واليمن؛  

وعلى أساس ما ذكر أعاله،     . يف الصومال من مصادر األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية        
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أود تقدمي بعض األفكار الشخصية واستخالص بضعة استنتاجات بشأن التحـديات الـيت             
وأخريا، يود اخلبري املستقل تقدمي بعض التوصيات لكي تنظـر فيهـا            . وي عليها والييت  تنط

  .األطراف الفاعلة الرئيسية املعنية

  لة مؤمتر جيبويت التحضريي بشأن العدالة واملصاحلةيحص  -ثانياً  

ليس فقـط ألن    :  رئيسيني مها  سيبدأ هذا التقرير برحليت إىل جيبويت، وذلك لسببني         -6
يف برنـامج   ) 2008نـوفمرب   / تشرين الثاين  26 إىل   22من  (انت احملطة األوىل    جيبويت ك 

رحليت وإمنا أيضا ألن هذا اجلزء من الرحلة يوفر فرصة جيدة للبدء بتناول التطورات يف اجملال                
  .السياسي، الذي يرتبط ارتباطا ال ينفصم حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال

تابعة ملكتب األمم املتحدة السياسي للصومال،      وقد نظمت وحدة حقوق اإلنسان ال       -7
باالشتراك مع خرباء من مقر املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف، مـؤمترا حتـضرييا               

وشكل املؤمتر جانبا هاما يف تنفيذ إطار اتفاق جيبويت للسالم الذي           . بشأن العدالة واملصاحلة  
ادية االنتقاليـة و جتمـع املعارضـة         بني احلكومة االحت   2008أغسطس  /أبرم رمسيا يف آب   

، إىل مجلة   9وقد أفضى االتفاق، يف مادته      . املعروف بالتحالف من أجل إعادة حترير الصومال      
أمور من بينها إنشاء جلنة رفيعة املستوى للطرفني من أجل متابعة قضايا العدالة واملـصاحلة،               

عضاء اللجنة الرفيعة املستوى    والذين حضروا االجتماع أ   . وكذلك املسائل السياسية األخرى   
ومكتب األمم املتحدة السياسي للصومال، واجملتمع املدين الصومايل، وممثلون عـن االحتـاد             
األفريقي واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واالحتاد األورويب واليونيـسيف وصـندوق            

 لشؤون الالجئني وإدارة الشؤون     األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ومفوضية األمم املتحدة السامية       
  . السياسية يف األمانة العامة، ضمن غريهم

وكان اهلدف الرئيسي للمؤمتر تزويد الطرفني الرئيسيني يف اتفاق جيبويت باملعلومات             -8
واألدوات املتعلقة مبختلف أنواع اآلليات اليت يتعني إنشاؤها يف سياق عملية عدالة انتقاليـة،              

ضرورة احترام اإلطار الدويل القائم وإعداد عملية مالئمة حمليا حتترم هذا        وتسليط الضوء على    
   .وكانت الفكرة هي إطالق العمل يف هذا الصدد. اإلطار

وانتهى املؤمتر التحضريي باتفاق على إنشاء فريق عامل مؤلف من ممثلني عن كـل                -9
 العامل استعراضا   وسيجري الفريق .  السياسي للصومال  ةداملتحطرف ويرأسه مكتب األمم     

أو آليات قضائية للتصدي النتهاكات حقوق      /متعمقا لآلليات املمكنة مثل إنشاء جلنة حتقيق و       
وسيعرض الفريق عمله ومقترحاته على مؤمتر حتضريي ثان سيعقد         . اإلنسان والقانون اإلنساين  

 يف وقـت    ، قبل املؤمتر الرئيسي بشأن العدالة واملصاحلة الذي سـيعقد         2009يف أوائل عام    
  . الحق من العام
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وباعتباري مشاركا يف املؤمتر، سرين مـستوى       . وأنا أرى أن هذا تطور إجيايب للغاية        -10
وسيكون من املهم أن ينطلق مكتـب       . التزام الطرفني بتحقيق السالم واملصاحلة يف الصومال      

لة هذا املؤمتر    السياسي للصومال واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان قدما حبصي        ةداملتحاألمم  
وقد كان املـؤمتر    . التحضريي عن طريق تأمني متابعتها كما ينبغي بالتعاون مع الفريق العامل          

بالغ الفائدة يف توفري املعلومات واستهالل املناقشات بشأن مسائل العدالة االنتقالية، ولكـن             
 األمنية على أرض    حتقيق التوازن بني الوقت الالزم إلعداد عملية سليمة ومستنرية واملتطلبات         

الواقع لتنفيذها وكذلك، يف الوقت نفسه، لكي تظهر العملية بعض دالئل التقدم امللموسـة،              
  .سيكون، وفقا ملا أقر به عن حق مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال، مهمة شاقة

وبالنظر إىل أن املؤمتر تداخل مع اجتماع اللجنة الرفيعة املـستوى لطـريف اتفـاق                 -11
ويت، فقد سنحت يل الفرصة حلضور توقيع قرارات اللجنة الرفيعة املستوى بشأن اتفـاق              جيب

وقد . لتقاسم السلطة بني احلكومة االحتادية االنتقالية والتحالف من أجل إعادة حترير الصومال   
اتفق الطرفان، على وجه اخلصوص، على إنشاء حكومة وحدة وبرملان موسع الستيعاب قوى             

وتضمنت القرارات أيضا، كما ذكر سابقا، إنشاء فريق عامل         . ا من العناصر  املعارضة وغريه 
أو حمكمة دولية لتنـاول     /للقيام، حسب االقتضاء، باستقصاء آلية ممكنة إلنشاء جلنة حتقيق و         

النتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وللتحرك قدما إلهناء اإلفالت           
  . م وآلية لكفالة املساءلةمن العقاب وإنشاء نظا

وفيما بني االجتماعات املعقودة يف جيبويت، سنحت يل الفرصة لاللتقاء بكبار وزراء              -12
. احلكومة االحتادية االنتقالية، مبن فيهم رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزيـر الـدفاع    

ملهم بالقـدر نفـسه أن      ومن ا . كما التقيت بعدد كبري من أعضاء الربملان االحتادي االنتقايل        
الفرصة سنحت يل لاللتقاء بعدد كبري من قادة املعارضة املنتمني إىل التحالف من أجل إعادة               

وكـان أمـرا    . وقد طمأنوين إىل رغبتهم يف أن يسود السالم يف الصومال         . حترير الصومال 
رجييا إىل  مشجعا أن عرفت منهم أن الكثريين من الذين مازالوا يعارضون االتفاق ينضمون تد            

ولكن ال تزال قائمة احلقيقة اليت مؤداها أن فصيل أمسرة من التحالف من أجل              . جانب السالم 
إعادة حترير الصومال، والتجمع املعارض الرئيسي الذي ما زال على موقفه، وكذلك اجلماعة             
ا املعروفة حبركة الشباب أو غريها من اجلماعات املسلحة، مازالت تشكل قوة كبرية حيسب هل             

يزال هناك طريق طويل أمام حتقيق السالم يف الصومال مادامت هذه باقيـة              حساب، وأنه ال  
وسيكون هذا، يف رأيي، التحدي الرئيسي الذي سيكون على احلكومة          . خارج عملية السالم  

االحتادية االنتقالية والتحالف من أجل إعادة حترير الصومال واملمثل اخلاص لألمـني العـام              
   .التصدي له

ويف حمادثايت مع رئيس الوزراء آنذاك، نور حسن حسني، ذكرته بالرسـالة الـيت                -13
وعندئـذ  . وقال يل إنه قرأها بعناية    . 2008يوليه  /وجهتها إليه بعد اجتماعنا األول يف متوز      
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أطلعته على شواغلي خبصوص االنتهاكات املستمرة واملكثفة حلقـوق اإلنـسان والقـانون             
  .وسوف أخلص ردوده يف الفقرات التالية. ألشهر األخريةاإلنساين يف بلده يف ا

أقر رئيس الوزراء بأن حالة حقوق اإلنسان املتدهورة يف الصومال مسألة تثري فعـال                -14
وقال إنه وحكومته يريان أن دور الدين والعشائر وحكماء العشائر دور           . قلقه وقلق حكومته  

عتاد فيها حكماء العـشائر والزعمـاء        الصومال ثقافة ا   توقد ورث . حاسم لتصحيح الوضع  
وقوضت احلرب، كما قـوض     . التقليديون أداء دور للحماية والتوفيق بني أطراف أي نزاع        

وحلسن احلظ، حتقق البقـاء     . املسلحون، هذه القيم إىل حد بعيد يف منطقيت اجلنوب والوسط         
راء إحياء هـذه    وكان أحد أهداف رئيس الوز    ". بونتالند"و" أرض الصومال "هلذه القيم يف    

   .القيم التقليدية يف بقية مناطق الصومال كوسيلة لتسوية الرتاعات واإلسهام يف املصاحلة

وأضاف رئيس الوزراء آنذاك أن حكومته، على الرغم من أن محاية حقوق اإلنسان               -15
هي فعال مهمة احلكومة، ليست لديها القدرة الالزمة للقيام بذلك، وبصفة خاصة يف الوقت              

وإلحداث تأثري،  . ذي متارس فيه املعارضة هذا القدر الكبري من العنف ضدها وضد الشعب           ال
وهي حتتاج إىل دعم اجملتمع الدويل هلـا يف         . جيب أن تعزز احلكومة االحتادية االنتقالية قدرهتا      

  . وطلب مين رئيس الوزراء أن أنقل هذه الرسالة إىل اجملتمع الدويل. هذا الصدد

الوزراء، كأمثلة على إجنازات حكومته، حتقيق ال مركزية إدارة بنادير          وذكر رئيس     -16
مؤخرا واالتفاق املربم بني احلكومة االحتادية االنتقالية والتحالف من أجـل إعـادة حتريـر               

وأضاف أيـضا أن    . الصومال بشأن توسيع الربملان االحتادي االنتقايل وإنشاء حكومة وحدة        
يرليه رحبـوا   / متوز -يونيه/ني أفغوي ومقديشو يف حزيران    األشخاص الذين كانوا مشردين ب    

  .باإلدارة اجلديدة لبنادير وأنه جرى تشجيعهم على العودة إىل ديارهم

وردا على ما أعربت عنه من قلق إزاء حوادث مثل رجم فتاة حىت املـوت، هـي                   -17
خرا مـن   أكتوبر، وماجرى مؤ  / تشرين األول  27عائشة إبراهيم دوهولو، يف كيسمايو يوم       

استهداف واغتيال للمدافعات عن حقوق اإلنسان وموظفي األمم املتحدة والصحفيني، أبلغين           
بيد أنه ليس هناك كثري ميكنه      . رئيس الوزراء أنه هو نفسه حيزنه جدا ما حدث يف كيسمايو          

وهو خيـشى،   . القيام به خبصوص هذا احلادث ألن املكان خارج عن نطاق سيطرة حكومته           
رى، أن احلاالت من هذا القبيل ميكن، يف حالة عدم زيـادة الـدعم الـدويل                من ناحية أخ  

وأعرب عن أمله يف أن يؤدي توسيع الربملان وإنـشاء          . للحكومة، أن حتدث على حنو متكرر     
  .حكومة وحدة وطنية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان

ج، واسـعة   وكانت حمادثايت مع نائب رئيس الوزراء آنذاك، أمحد عبدي ساالن حا            -18
وقد ناقشنا مجلة أمور منها سبل ووسائل إشراك شعب الصومال بشكل           . النطاق بالقدر نفسه  

وناقشنا باستفاضة اقتراحي املتعلق باستخدام هنـج حبـث عملـي           . مباشر يف عملية السالم   
. تشاركي يف الصومال، كنت قد أوصيت به يف تقريري الشفوي إىل اجمللس يف دورته التاسعة              

 أعلم أنه أيضا على دراية هبذا النهج وأنه جربه فعال على حنو فعال يف عدة أماكن                 وسرين أن 
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ووافقت على أن أقوم باالشتراك معه ببلورة فكريت بتوسع، وهي عملية ميكننا            . يف الصومال 
  .أن حناول القيام هبا على أساس جترييب يف وقت ومكان مناسبني

حدث مع سـفري االحتـاد األفريقـي يف         ويف جيبويت، سنحت يل الفرصة أيضا للت        -19
وقد أعاد تأكيد التزام االحتاد األفريقـي       . الصومال، نيكوالس بواكريا، بقدر من االستفاضة     

ومن اجلدير بالذكر أن الرسالة نفسها أبلغين هبا رئـيس          . مبساعدة عملية السالم يف الصومال    
اضي يف مقر االحتـاد األفريقـي يف        يوليه امل /االحتاد األفريقي، جان بينغ، الذي قابلته يف متوز       

وتضمنت حمادثايت مع السيد بواكريا ضرورة االتصال جبامعـة الـدول العربيـة       . أديس أبابا 
ومنظمة املؤمتر اإلسالمي لطلب دعم مايل وغري مايل منهما من أجل تـوفري قـوةة حتقيـق                 

تعهدت بأن أتعاون   و. استقرار دولية لسد الفراغ بعد انسحاب القوات اإلثيوبية من الصومال         
وقد حتدثت فعال مع سفريي جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر          . تعاونا تاما يف هذا الصدد    

سبتمرب املاضي وأعتزم متابعة هذه املسألة بإجراء حمادثات مـع          /اإلسالمي يف جنيف يف أيلول    
  . كبار املسؤولني يف مقري هاتني املنظمتني

   احملادثات ى ضوء املعلومات املستخلصة مناحلالة يف الصومال عل  -ثالثاً  
  مع الالجئني واملسؤولني عن الالجئني يف كينيا واليمن

كما ذكر سابقا، فإنين، بسبب عدم قدريت على زيارة الصومال، ركـزت تركيـزا                -20
خاصا على أن ألتقي بالالجئني الصوماليني حديثي الوصول يف كينيا واليمن وأن أتوصل من              

وحتتـوي الفقـرات    . م إىل معرفة الظروف اليت دفعتهم إىل الفرار من الصومال         حمادثايت معه 
االنطباعات املستندة إىل حمادثايت معهم ومـع آخـرين معنـيني           /التالية على بعض املعلومات   

  . بشؤون الالجئني

  )كينيا(زيارة خميمات الالجئني يف داداب    -ألف  

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   27يوم  ) نياكي(قمت بزيارة خميمات الالجئني يف داداب         -21
وأدرجـت  . 2008يوليه  /وقد زرت املخيمات نفسها أثناء رحليت األوىل يف متوز        . 2008

وهذه املـرة، ازداد كـثريا عـدد    . استنتاجايت من تلك الرحلة يف تقريري األخري إىل اجمللس      
اخلـصوص  ، وعلى وجـه     2008فقد أدت أعداد الالجئني الذين وصلوا يف عام         . الالجئني

أعداد الالجئني الذين وصلوا يف الشهور األخرية، إىل تضخم أعداد سكان املخيمـات، ممـا             
وقد .  الجئ، أكرب جتمع لالجئني يف العامل      230 000جعل داداب، اليت تستضيف أكثر من       

 5 000بلغ املتوسط الشهري لعدد الالجئني الذين وصلوا إىل كينيا يف اآلونة األخرية حنـو               
  . 1991و من أعلى األعداد منذ افتتاح املخيمات يف عام الجئ، وه

واألسباب اليت ذكر الالجئون الذين وصلوا حديثا أهنا دفعتهم إل اختـاذ قـرارهم                -22
وكما يف  . بالفرار من الصومال هبذه األعداد الكبرية مماثلة لألسباب املبينة يف تقريري السابق           
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طبقا ألحد التقديرات، فإن حنو     . (م أتوا من مقديشو   املاضي، فإن أغلب الالجئني الذين قابلته     
 شخص، أو ثلثي سكان مقديشو تقريبا، فروا اآلن من املدينة وأصـبحوا إمـا               870 000

وقد فروا بسبب استمرار انعـدام      ). الجئني يف كينيا أو اليمن وإما مشردين داخل الصومال        
د من الوضـوح اللـوم إىل مجيـع         وقد وجه من حتدثوا منهم مبزي     . األمن يف املناطق املدنية   

 قوات احلكومة االحتادية االنتقاليـة والقـوات اإلثيوبيـة          –األطراف املتحاربة يف الصومال     
وقيـل إهنـا كلـها      .  على أعمال العنف والقتل والتدمري املستمرة      –واملتمردين اإلسالميني   

 الذين يعيشون يف    واصلت انتهاج تكتيكات عسكرية دون إيالء اهتمام كبري للسكان املدنيني         
وواصل املتمردون استخدام تكتيكات الضرب اخلاطف والفرار املستخدمة        . املناطق احلضرية 

يف حرب العصابات، وهي الكمائن واهلجمات بقذائف اهلاون واستخدام السكان املـدنيني            
ووفقا ملا ذكره هؤالء الالجئون، فإن رد قوات احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة              . غطاء هلم 

والقوات اإلثيوبية تواصل، بال قيود، بشن هجمات انتقاميـة عـشوائية بقـذائف اهلـاون               
وهي متارس كذلك   . والصواريخ وإطالق نريان املدفعية على املناطق اجملاورة املأهولة بالسكان        

  .عنفا عشوائيا أثناء عمليات التفتيش من مرتل إىل مرتل حبثا عن األسلحة واملتمردين

ون صحة ما يعرفه اجلميع وهو أن الوضع اإلنساين يف الصومال تدهور            وأكد الالجئ   -23
وقد أيد هذا أيضا املسؤولون عن الالجئني الذي أجـروا          . تدهورا خطريا يف األشهر األخرية    

وحتدث معظم من تكلمت معهم عن النجاح املتزايد للمتمردين         . مقابالت مع الجئني آخرين   
أراضي الصومال، ويف دفع قـوات احلكومـة االحتاديـة          يف السيطرة على املزيد واملزيد من       

وأبلغين كثريون منهم أهنم خيشون حدوث مزيد       . االنتقالية والقوات اإلثيوبية إىل الفرار فعال     
ومثة ظهور حلالة حصار حىت يف . من الفوضى إذا انسحبت القوات اإلثيوبية وسيطر املتمردون  

ادية االنتقالية قدر من السيطرة فيهما مبساعدة من        مقديشو وبيدوا اللتني مازال للحكومة االحت     
  .القوات اإلثيوبية

  )اليمن(زيارة صنعاء وعدن   -باء   

كانت هذه رحليت األوىل إىل اليمن بصفيت اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان               -24
وقد نظمت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني سلـسلة مـن             . يف الصومال 

وكان مجيع من . الجتماعات مع الالجئني من الصومال الذين كان معظمهم حديثي الوصولا
ويف عدن التقيت بعـدد مـن       . حتدثت معهم قد وصلوا إىل اليمن على منت قوارب املهربني         

وفضال عما ذكروه يل عن ظـروف  . الالجئني الذين كانوا قد وصلوا قبل بضعة أسابيع فقط     
دفعتهم إىل مغادرة البلد، فإن ما سردوه يل عن عبورهم خليج عدن            احلياة يف الصومال، اليت     

  .مروع وسيظل مطبوعا يف ذاكريت لوقت طويل

ويف حيايت الوظيفية الطويلة كموظف يف مفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون               -25
.  سنوات، تعاملت مع أوضاع إنـسانية مؤملـة كـثرية          10الالجئني قبل تقاعدي منذ حنو      

ولكن ما مسعته عن التجارب     .  عن معاناة الجئي القوارب الفييتناميني مازالت حية       وذكريايت
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املروعة للرجال والنساء واألطفال الذي عربوا خليج عدن يف قوارب صيد مكتظة سـعيا إىل               
  .األمان يف اليمن حجب تلك الذكريات

حـوال غـري    خمرج أفالم فرنسيا أعد فيلما وثائقيا عـن األ        /وقد قيل يل إن صحفيا      -26
ا عادة بغية الوصول، أحياء أو مـوتى، إىل شـواطئ           هباإلنسانية للرحلة اليت يقوم الالجئون      

ومل حيدث أن شـاهدت الفـيلم   . وكان خمرج األفالم يف الرحلة اليت أعد الفيلم عنها   . اليمن
وكان االستماع إلـيهم    . ولكنين حتدثت مع بعض الباقني على قيد احلياة بعد رحالت مماثلة          

وقد أوضحوا يل كيفية إرغامهم على اجللوس يف صفوف على منت قارب صغري،             . ربة مؤملة جت
كما . ضاغطني ركبهم على صدورهم، دون وجود أي حيز حركة هلم طوال الرحلة بأكملها           

يفرض احلظر التام على احلركة على منت القارب لضمان األمان بـالنظر إىل أن أي حركـة                 
ويف ظل عدم وجود أي بديل آخر، يتعني        . رب وتتسبب يف غرقه   مفاجئة قد ختل بتوازن القا    

 سـاعة يف    36وتستغرق الرحلة   . على الركاب تلبية نداء الطبيعة وهم جالسون يف أماكنهم        
 شخص علـى    100وكان من الصعب علي ختيل الكيفية اليت يتمكن هبا أكثر من            . املتوسط

د، من البقاء على قيد احلياة بعد       منت قارب مكتظ، ال يصلح الستيعاب حىت نصف هذا العد         
وقد ذكر يل   . مثل هذه الرحلة يف حبر متالطم األمواج، ويف ظالم الليل الدامس معظم الوقت            

أن معظم األشخاص الذين يصلون بعد مثل هذه الرحالت غري الصحية، اليت يكدسون خالهلا       
 على وجوهم على    كالسردين، يصابون بأمراض جلدية خطرية ويضطرون إىل البقاء منبطحني        

  . الشاطئ لكي يستردوا ببطء قدرهتم على بسط سيقاهنم

وفضال عن األوضاع على منت القارب، فإن الرحلة ذاهتا بالغة اخلطـورة بـسبب                -27
وكثريون غريهم يلقـي    . وميوت كثريون يف البحر عندما تغرق قوارهبم      . ظروف البحر اهلائج  

على ظهر القارب يف حالة حدوث اختالفـات يف         هبم أفراد أطقم القوارب عدميو الرمحة من        
الرأي أو مشاحنات بينهم وبني الركاب، أو إذا مل يطع الركـاب أوامـرهم، أو إذا بكـي                  

ويدفع كثريون من علـى     . أطفاهلم أو أحدثوا ضجيجا قد يلفت انتباه قوارب الدورية القريبة         
بض علـيهم قـوارب     ظهر القارب قرب الشواطئ اليمنية بسبب خوف املهربني من أن تق          

   .الدورية

 – 43 000فإن من بني األشـخاص البـالغ عـدهم           ونتيجة لكل هذه املخاطر،  -28
 قاربا  850 الذين وصلوا يف     –معظمهم من الصوماليني ولكن بينهم بعضهم اإلثيوبيني أيضا         

 شخصا يف البحـر     380، تويف أكثر من     2008ديسمرب  /إىل اليمن حىت أوائل كاون األول     
 1 400، مات يف البحر أو فقد حنو        2007ويف عام   .  شخصا 360د آخر قدره    وفقد عد 

 29 000شخص من األشخاص الذين وصلوا إىل اليمن على منت القوارب والبالغ عددهم             
  .شخص، ومعظمهم من الصوماليني أيضا

ا ة لشؤون الالجئني أبلغت، يف اليوم األخري من فترة إقامتن         يوالواقع أن املفوضية السام     -29
 شخصا صـوماليا،    20ديسمرب، عن غرق ما ال يقل عن        / كانون األول  2يف اليمن، أي يوم     
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 شخصا الركاب على القفز من علـى        115دما أجرب طاقم قارب حيمل      عنمع فقدان اثنني،    
وقد بلغت مشكلة األشـخاص الـذين       . ظهر القارب يف املياه العميقة قرب شواطئ اليمن       

و وجيرفهم التيار إىل الشاطئ حجما بالغ الكرب دفع املفوضـية           ميوتون يف البحر على هذا النح     
  . إىل التدخل لدى السلطات اليمنية ملنح مدافن يف ثالثة مواقع خمتلفة

وعندما حتدثت مع الالجئني عن خماطر الرحالت بالقوارب وسألتهم عما إذا كانوا              -30
 هذه الرحلـة للمجـيء إىل       سينصحون زمالءهم وأقارهبم يف الوطن باملخاطرة بالقيام مبثل       

اليمن، مل أفاجأ بأن كثريين قالوا إهنم سيفعلون ذلك، باستثناء الجئة واحدة قالت إهنا لـن                
فقد كانت هذه أشـد     . تطلب من ابنتها، اليت تركتها وراءها، أن تسلك هذا السبيل للفرار          

ألسباب اليت ذكرهـا    وذكر يل معظم الالجئني أسبابا لفرارهم مماثلة ل       . جنربة مؤملة يف حياهتا   
كـان  (الالجئون الذين فروا إىل كينيا، وهي انعدام الشعور باألمان على احلياة يف الصومال              

، وفقدان أفراد األسرة املقربني، وفقدان أو انعدام سبل كـسب           )معظمهم أيضا من مقديشو   
، وهي تصف    حديثة الوصول  امرأةوأبلغتين  . الرزق، وعدم توافر الغذاء أو ارتفاع تكلفته، اخل       

 ساعة تـوافر    70 عندما كانت تعاين آالم الوضع يف الصومال، أهنا انتظرت أكثر من             حالتها
فرصة للخروج من بيتها للحصول على مساعدة طبية، ولكنها مل تتمكن من القيام بـذلك               

ونتيجة لذلك ولدت يف البيت دون . بسبب الرتاع املسلح املتأجج يف حيها طوال ذلك الوقت      
 ساعة  70وحلسن احلظ بقي الطفل على قيد احلياة، ولكنها مل تتمكن، طوال            . ةأي مساعد 

وأخريا قررت أن تفر من البلد وتترك الطفـل مـع   . أخرى، من اخلروج جللب غذاء لنفسها   
   .جدته

ويقدم ما ذكر أعاله صورة بليغة عن ظروف احلياة، الباعثة على اليأس، يف الصومال                -31
باألمان على احلياة، واالفتقار إىل الغذاء واخلدمات الطبيـة والتعلـيم           فانعدام الشعور   . اليوم

وكذلك، وهذا أهم، انعدام فرص كسب الرزق، هي اليت تدفع الصوماليني إىل الفرار مـن               
وعندما يتذكر املرء أن هذا متواصل بالنسبة لعامة الناس منذ قرابة عقدين، ميكـن أن              . بلدهم

   .يفهم املرء مدى يأسهم

ويتعلق هـذا بكـرم     . يد أنه كان هناك أيضا جانب أكثر إشراقا لرحليت إىل اليمن          ب  -32
حكومة اليمن الذي مل يقتصر على قبول الصوماليني كالجئني بصفة مبدئية، مما يكفل هلـم               

تحدة يف  اإلقامة القانونية يف البلد إىل أن تتغري الظروف، وإمنا تضمن أيضا تعاوهنا مع األمم امل              
وبالنظر إىل حقيقة أن اليمن ليس بلدا غنيا        . ة حتمل حياة الالجئني قدر اإلمكان     حتقيق إمكاني 

وقلما لقيـت، يف حيـايت      . باملوارد وأنه هو نفسه بلد نام، فإن هذا الكرم جدير بكل الثناء           
الوظيفية الطويلة يف مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، مثل هذا القبول الودي             

وال يعين هذا طبعا أن الالجـئني الـصوماليني يف الـيمن ال             . انب السلطات لالجئني من ج  
  .وسوف أشري إىل هذه املشاكل يف توصيايت. يواجهون مشاكل متعلقة باحلماية
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ويف لقاءايت مع نائب وزير اخلارجية، على مثىن حسن، ونائب وزير حقوق اإلنسان،         -33
بوا عنه من اهتمام بالالجئني الوافدين مـن        علي صاحل تيسري، ومع زمالئهما، أعجبت مبا أعر       

وبينما أكدوا يل من جديد سياسة حكومة اليمن املتمثلة يف قبـول  . الصومال وتعاطف معهم 
الالجئني واستضافتهم قدر إمكاهنا، فإهنم طلبوا مين أيضا أن أنقل إىل اجملتمع الدويل مناشدهتم              

  .إياه حتقيق مزيد من تقاسم األعباء يف هذا الصدد

وسرين أيضا أن علمت أن الالجئني الصوماليني يف اليمن يتسىن هلم االلتحـاق دون                -34
 منحـة   150قيود جبميع املؤسسات التعليمية وأن احلكومة وفرت للطالب الصوماليني حنو           

ومـن  . 2008/2009دراسية للدراسة يف اجلامعات واملدارس الثانوية اليمنية خالل السنة          
ب وزير اخلارجية أن حكومته ترجو ممتنة توفري الدعم الدويل الالزم           ناحية أخرى، أضاف نائ   

لتلبية االحتياجات الصحية لالجئني الصوماليني يف اليمن والتصدي حلالة البطالة اليت يعـانون             
  .منها

وقال الدكتور مثىن، وهو يشركين يف آرائه بشأن احلالة يف الصومال، إنه ما مل تعاجل                 -35
لرتاع، فلن يكون من املمكن حتسني حالة حقوق اإلنسان، وأشـار إىل أن   األسباب اجلذرية ل  

  .انسحاب القوات اإلثيوبية دون وجود بديل سيؤدى إىل تفاقم احلالة

وأشار الدكتور مثىن أيضا إىل مسألة وضع القرصنة اليت يرى أهنا تساعد على التركيز           -36
ربى اليت متتلك أساطيل جتارية تعـرب       وقال إنه يعتقد أن الدول الك     . من جديد على الصومال   

خليج عدن ميكنها أن تساعد يف حتقيق االستقرار ال يف املياه الصومالية فقط وإمنـا أيـضا يف      
ولعل القراصـنة، مبـساعدة     . وهو يرى أن القرصنة طريقة سهلة للحصول على املال        . البلد

  .القرويني الصوماليني هبذا املال، حيصلون على الدعم من السكان

وذكر، ضمن أمور أخرى، أن قيام الدول الغربية بصيد األمساك غري املشروع وإلقاء               -37
وهو يعتقد أن دوريـات سـفن       . النفايات السمبة يف املياه الصومالية يثري غضب الصوماليني       

حلف مشال األطلسي يف خليج عدن تؤثر أيضا تأثريا ضارا على أنشطة صـيادي األمسـاك                
فصيادو األمساك يفقدون إيراداهتم والقـوة الدوليـة        . وارب الالجئني اليمنيني وعلى وصول ق   

واقترح علي أن أحاول إقناع جامعة الـدول        . حتتجز الكثري من القوارب اليت تنقل لالجئني      
العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي بأن تسهم البلدان اخلليجية، مثل اململكة العربية الـسعودية             

تحدة وعمان والبحرين والكويت، يف مساعدة الالجئني بأن توفر         وقطر واإلمارات العربية امل   
  .هلم املنح الدراسية والرعاية الصحية وفرص العمل
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الدويل يف الصومال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين  معلومات عن حالة -رابعاً  
   غري احلكوميةواملنظمات جممعة من األمم املتحدة

ت عن احلالة يف الصومال، تـشاورت أيـضا مـع    للحصول على مزيد من املعلوما   -38
موظفي األمم املتحدة املعنيني، واملنظمات غري احلكومية املعنية، بالصومال، وقرأت التقـارير            

وعلى أساس هذه املشاورات والتقارير، مجعت فيما       . الدورية هلؤالء املوظفني وهذه املنظمات    
وقد أكد معظم الالجئني    . سان يف الصومال  يلي بعض املعلومات اإلضافية املتعلقة حبقوق اإلن      

  .الذين حتدثت معهم يف اليمن وكينيا صحة هذه املعلومات

  انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين بوجه عام   –ألف  

يتواصل اتسام حالة حقوق اإلنسان يف الصومال بالعنف العـشوائي واهلجمـات               -39
تجاز التعسفي للمدافعني عن حقوق اإلنسان والتوقيف       املتواترة ضد املدنيني، مبا يف ذلك االح      

االستبدادي للصحفيني وقتلهم خارج نطاق القضاء، باإلضافة إىل أعمال العنـف اجلنـسي             
 أن قسما كبريا من قوات املعارضة املتجمعة        نيويف ح . والعنف القائم على أساس نوع اجلنس     

لى نبذ العنف، فإن بقيـة مجاعـات       يف إطار التحالف من أجل إعادة حترير الصومال وافق ع         
املعارضة، وهي اجلماعات املعروفة بفصيل أمسرة من التحالف من أجل إعادة حترير الصومال             

ونتيجة لذلك، مافتئت اهلجمات واهلجمات . واجلماعة املسماة حركة الشباب، كثفت متردها   
الية والقوات اإلثيوبية من    املضادة بني الفصائل املتحاربة، وهي قوات احلكومة االحتادية االنتق        

ناحية، ومتمردو حركة الشباب من الناحية األخرى، تتسبب يف زيادة العنـف وانتـهاكات        
  .2008أبريل /حقوق اإلنسان األساسية والقانون اإلنساين، وبصفة خاصة منذ نيسان

 منظمة غـري    52،  2008أكتوبر  /وأعرب بيان مشترك أصدرته، يف تشرين األول        -40
وباإلضافة . نية بالصومال عن القلق إزاء تأثري العنف املتزايد على األزمة اإلنسانية          حكومية مع 

إىل التشريد الواسع النطاق للسكان املدنيني، داخليا وخارجيا على السواء، وبصفة خاصة من             
 يف املائة   77يان أن عدد األشخاص احملتاجني إىل معونة عاجلة زاد بنسبة           مقديشيو، أورد الب  

 بسبب تضافر عوامل انعدام األمن البالغ الشدة واجلفاف واالرتفـاع           2008منذ بداية عام    
 3.25(احلاد يف أسعار األغذية، وأن عددهم آنذاك كان نصف عدد سكان الصومال تقريبا              

أن مجيع أطراف الرتاع مسؤولون عن استخدام القـوة         وادعى البيان أيضا    ). مليون شخص 
استخداما عشوائيا وغري متناسب، وأشار إىل أن اهلجمات املتزايدة على العـاملني يف جمـال               

  .خاصة يف اجلنوب والوسط تقدمي املعونة قد زاد من إعاقة اجلهود اإلنسانية، وبصفة

: حالة انعـدام األمـن القاتلـة      "وأوردت منظمة العفو الدولية، يف تقريرها املعنون          -41
" اهلجمات غلى العاملني يف جمال تقدمي املعونة واملدافعني عن حقوق اإلنـسان يف الـصومال           

 يف  43مليون شخص صـومايل، أي       3.25، أن   2008أكتوبر  /الصادر يف تشرين األول   
بة  وأهنم أشد تعرضا لإلصـا     2008املائة من السكان، سيحتاجون إىل غذاء حىت هناية عام          
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بسوء التغذية واألمراض بسبب تصاعد اهلجمات على العاملني يف اجملال اإلنساين وجمال تقدمي             
وطبقا ملا ذكرته   . املعونة يف جنوب ووسط الصومال، والتعليق الالحق للربامج اإلنسانية هناك         

 وحدها، قتل ما    2008منظمة العفو الدولية، فإنه جرى، يف األشهر التسعة األوىل من عام            
 من العاملني يف جمال تقدمي املعونة اإلنسانية واملدافعني عن حقوق اإلنـسان،             40 يقل عن    ال

وعزيت أغلب حاالت القتل إىل أعضاء اجلماعات       . وبصفة رئيسية يف أعمال قتل استهدفتهم     
املعارضة املسلحة والعصابات اإلجرامية، وعزي عدد صغري منـها إىل املليـشيات املرتبطـة              

وكدليل على خطورة احلالة، ميكن أيـضا       . ادية االنتقالية أو القوات اإلثيوبية    باحلكومة االحت 
ذكر أنه مت إغالق عدد كبري من مهابط الطائرات يف جنوب وسط الصومال، ممـا أوجـد                 

  .صعوبات فيما يتعلق حبركة اجلميع، مين فيهم العاملون يف جمال تقدمي املعونة

كتب األمم املتحدة السياسي للصومال يف تشرين       وطبقا ملا جاء يف تقرير صادر عن م         -42
، فإنه، مع تواصل االشتباكات املسلحة بانتظـام يف مقديـشو بـني             2008أكتوبر  /األول

املتمردين وقوات احلكومة االحتادية االنتقالية املدعومة من القوات اإلثيوبية، كانـت هنـاك             
لقوات بعثة االحتـاد األفريقـي يف       أيضا، طبقا لتقارير حديثة، زيادة يف اهلجمات املستهدفة         

الصومال، زعم أهنا دفعت القوات األوغندية إىل االنتقام بإطالق نريان املدفعية عشوائيا على             
وجيدر التذكري بأن املتمردين كثريا ما يستخدمون املدنيني كدروع بـشرية           . األحياء السكنية 

   .ة هلجماهتمويسيئون استعمال األحياء املدنية واملنشآت املدنية كقاعد

 بيليت وين، وهي مدينة مهمـة يف        وأشار تقرير آخر إىل اكتشاف مقابر مجاعية يف         -43
وهوية وعدد الضحايا املدفونني يف املقابر وكذلك هوية املـرتكبني          . جنوب وسط الصومال  
ويف وقت كتابة هذا التقرير، كان مهبط الطائرات يف بيليـت ويـن             . املزعومني غري معروفة  

ام الرحالت اجلوية لألمم املتحدة، ومل يتمكن موظفوها من الوصـول إىل املنطقـة              مغلقا أم 
وأشري أيضا إىل ورود تقارير مفادها أن جل األشـخاص الـذين            . للتحقق من صحة املزاعم   

يوليه قد عادوا إىل ديارهم مع انسحاب القـوات         /شردوا داخليا إىل املناطق اجملاورة يف متوز      
  . 2008نوفمرب /يف تشرين الثاينن اإلثيوبية من بيت وي

  انتهاكات حقوق اإلنسان فيما يتعلق بفئات معينة  - باء  

انتهاكات هذين احلقني األساسيني مرتبطـة،      : احلق يف احلياة ويف السالمة البدنية       -44
ويتهم كل من اجلانبني املتحاربني اجلانـب اآلخـر       . كما هو واضح، بالرتاع املسلح املستمر     

هاكات، ومن الصعب التحقق من اجلانب الذي يرتكبها بالنظر إىل عدم وجود            بارتكاب االنت 
 إثـر   امـرأة  20وما مقتل   . متثيل ألي منظمة دولية معنية حبقوق اإلنسان على أرض الواقع         

 مدنيا علـى مـنت      40انفجار قنبلة مزروعة على جانب طريق يف مقديشو ومقتل أكثر من            
أغسطس سوى حادثتني رهيبـتني     / آب 18شو يوم   حافلتني على الطريق بني أفغوي ومقدي     

تذكران حبالة حقوق اإلنسان، الباعثة على اليأس، يف الصومال، واليت ال ميكن التحقق منـها               
  . وقد أنكر كل من اجلانبني أي مسؤولية له يف هذا الصدد. على حنو مستقل
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ـ                 -45 ذه ومن ناحية أخرى، جيب إضافة أن الرتاع املسلح لـيس الـسبب الوحيـد هل
فانتهاكات حقوق اإلنسان يرتكبها أيضا اجلنود وأفراد الشرطة وأمراء احلـرب           . االنتهاكات

بيد أن املسؤولية يف هذا الصدد جيب أن تقع على عاتق احلكومـة             . وزعماء العشائر وغريهم  
  .بالنظر إىل أهنا تتوىل املسؤولية الرئيسية عن إنفاذ القانون والعدالة

ومية فعالة، فإن أعمال القتل واالغتيال واالختطاف واإلصـابة         ويف غياب محاية حك     -46
العناصر اإلجرامية أو األشخاص الذين لـديهم دوافـع          باجلروح، اليت يرتكبها املتمردون أو    

وفيما يلي بعض أمثلة    . خاصة يسعون إىل حتقيقها، متفشية أيضا بشكل جائح متاما        /شخصية
  :هذه األعمال

 املدنيني ذوي الصالت أو الصالت املفترضة مـع         يواصل املتمردون استهداف    •
والنساء، فيما يبدو،   .  االحتادية االنتقالية ومع نشطاء حقوق اإلنسان      املؤسسات

وبالنظر إىل أنه جيري استخدام أسلحة ضئيلة الدقـة         . مستهدفات بشكل خاص  
  .لشن اهلجمات، فإن املارة كثريا ما يسقطون ضحايا

 منذ أن أقيم فيها مقر الربملـان        ديشو من حيث األمهية    مق ليبلدة بيداوا، اليت ت     •
االحتادي االنتقايل، أصبحت، على الرغم من أهنا مازالت نظريا حتت سـيطرة            
احلكومة االحتادية االنتقالية، حمفوفة باملخاطر يف األشهر األخرية بالنظر إىل مـا            

سبوع األخري من   ويف األ . أوردته التقارير عن إعادة جتمع املتمردين عند أطرافها       
أكتوبر، قتل ما ال يقل عن شخصني مـدنيني وأصـيب أربعـة             /تشرين األول 

أشخاص جبروح يف هجومني منفصلني على مسؤول األمن اإلقليمـي التـابع            
للحكومة االحتادية االنتقالية وعلى قافلة عسكرية كانت متر يف منطقة شـبكة            

 مدنيا إصابات   13يقل عن   االتصاالت السلكية والالسلكية، بينما أصيب ما ال        
بالغة عندما أطلق املتمردون عدة قذائف هاون على مناطق مأهولة بالسكان يف            

  . 2008أكتوبر / تشرين األول4البلدة يوم 

أكتوبر، قتلت دنيا شيخ دون، رئيسة الفرع احمللي ملنظمة         / تشرين األول  25يف    •
، ومدافعة حملية عـن     ، وهي منظمة للنهوض باملرأة    )IIDA(تنمية قدرات املرأة    

حقوق املرأة ومناضلة ضد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، يف بلدة غورييـل            
  .على أيدي مسلحني جمهولني

عدن حممد، رئيسة املنظمـة     " داباياري"نوفمرب، قتلت مرمي    / تشرين الثاين  3يف    •
ـ  . النسائية ملنطقة باي، يف بيداوا على أيدي مسلحني جمهولني  ة ويف عطلـة هناي

سـيل  -يف منطقة غـوري IIDA األسبوع السابقة، عندما قتلت رئيسة منظمة
مودوغ يف وسط الصومال، كان القلق يساورها خشية أن تلقى هي أيضا املصري      

  .نفسه
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زعم أن ثالثة مسلحني جمهويل اهلوية يف مريكا هامجوا مركبة تابعة ملنظمة غـري                •
ائق وأصابوا ثالثة مـوظفني     أكتوبر وقتلوا الس  / تشرين األول  15حكومية يوم   

  .جبروح

 مدينة بيليت بني اخلاضعة لسيطرة احتاد احملاكم اإلسالمية، قتـل مـسلحان             يف  •
 7جمهوالن رئيس اجمللس اإلقليمي حلكماء هرياي، داكار هريسي هوشو، يـوم            

وأدى احلادث إىل تظاهرات عنيفة يف الشوارع وإغـالق         . أكتوبر/تشرين األول 
  .املتاجر يف البلدة

ديسمرب، بعد إعالن انسحاب القوات اإلثيوبية، قتل مسلحون        / كانون األول  يف  •
جمهولون أربع نساء على األقل بدعوى أهنن كانت هلن عالقات مـع جنـود              

  .إثيوبيني

يتواصل تعرض الصحفيني يف مجيع أحناء الـصومال، مبـا يف ذلـك             : حرية التعبري   -47
أعمال ترهيب خطرية من جانـب كـل مـن          ، لتهديدات و  "أرض الصومال "و" بونتالند"

ويف منطقة جنوب الوسط، حتاول أطراف الـرتاع،        . السلطات واجلماعات املعارضة املسلحة   
على ما يبدو، منع الصحافة من اإلبالغ عن أي شيء قد ترى أنه ضار مبصلحتها أو يف صاحل                  

أعمـال توقيـف    وتلجأ السلطات يف هرجيسا، على ما يبدو، إىل تدابري إدارية و          . خصومها
واحتجاز تعسفية لعرقلة عمل الصحفيني، وهناك بعض األمثلة على اختاذ تـدابري، والقيـام              

  .بأعمال، من هذا القبيل متس الصحفيني قبل االنتخابات

 علـى أن    2008وشدد التقرير السنوي لالحتاد الوطين للصحفيني الصوماليني لعام           -48
 2008الت قتل الصحفيني يف الصومال يف عام        جنوب الصومال، بالرغم من التناقص يف حا      

يزال أخطر منطقة بالنسبة للصحفيني الذين يريدون العمل على حنو           باملقارنة بالعام السابق، ال   
وصدم اغتيال نائب   . تيل صحفيان يف كيسمايو وأفلت اجلناة من العقاب متاما        غفقد ا . مستقل

 ضاهر فرح، مجيع العـاملني يف وسـائط         رئيس االحتاد الوطين للصحفيني الصوماليني، ناسته     
 مـن   30، توقيـف    "أرض الصومال "وأفادت تقارير بأنه جرى، يف      . اإلعالم يف الصومال  

 30وتلقى أكثر مـن     . الصحفيني وموظفي وسائط اإلعالم وإطالق سراحهم دون حماكمة       
 ويف كثري من هذه احلاالت، وجه التهديدات أشخاص زعم أهنـم          . صحفيا هتديدات بالقتل  

  .تصرفوا بناء على موافقة من سياسيني

جرى العرف على أن هذه     : ف القائم على أساس نوع اجلنس     نالعنف اجلنسي والع    -49
بيد أن بعض املنظمات غري احلكومية اليت تتعاون مـع ضـحايا            . االنتهاكات قلما يبلغ عنها   

ن هذا النوع   العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس أوضحت لألمم املتحدة أ           
من العنف ترتكبه على أساس يومي السلطات املسيطرة املختلفة، يف إطار الرتاع، كما حيدث              
أثناء عمليات التطويق والتفتيش أو يف ظروف أخرى، وكثريا ما حيدث هـذا يف خميمـات                

 وتتأثر النساء والفتيات تأثرا مضاعفا، بالنظر إىل أنه ال يوجد نظام فعـال            . املشردين داخليا 
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إلقامة العدل وتقدمي الدعم ميكنهن اللجوء إليه وألن اآلليات التقليدية لتسوية الرتاعات على             
والسبب يف هذا هـو أن العنـف اجلنـسي          . مستوى العشائر ال توفر هلن احلماية الضرورية      

والعنف القائم على أساس نوع اجلنس يعامالن على أهنما نزاع مدين أكثر منـهما مـسألة                
  .صومالجنائية يف ال

ومثة مثال رهيب على العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلـنس هـو                 -50
أكتوبر يف ستاد فيكـو يف      / تشرين األول  27رجم شابة حىت املوت، زعم أهنا مراهقة، يوم         

وكانت احملكمة احمللية قد    . كيسمايو، وقد وفرت هلذا احلدث تغطية دولية يف وسائط اإلعالم         
وأوردت تقـارير أن    . ة باإلعدام بتهمة الزنا تطبيقا للشريعة اإلسـالمية       حكمت على الشاب  

الضحية، اليت اغتصبها ثالثة رجال زعم أهنم مرتبطون باحتاد احملاكم اإلسالمية، كانت مريضة             
وأشري إىل أنه، أثناء التنفيذ العلين لإلعدام، قتل مشاهدان، أحدمها طفل، وأصيب ثالثة             . عقليا

وأوردت تقارير أن الضحيتان اآلخـرين      . ندما أطلق ضابط شرطة النار    مشاهدين جبروح ع  
  .كانا قد حاوال إيقاف عملية الرجم

نتيجة للرتاعات املسلحة اليت استمرت قرابة عقدين من الزمن، تأثر          : احلق يف التعليم    -51
س قطاع التعليم يف الصومال تأثرا شديدا، وأغلقت معظم املؤسسات التعليمية، غـري املـدار             

بيد أن الصوماليني متكنوا من إقامة نظام       . الدينية، وبصفة خاصة يف املناطق اليت ميزقها الرتاع       
غـري  . مدرسي مستقل يف أماكن كثرية، يوفر لألطفال فرصة للحصول على التعليم األساسي 
فقـد  . أن هذه املؤسسات استهدفها أيضا، يف العامني املاضيني، طرفا الرتاع علـى الـسواء            

أكتـوبر  /التقارير أن قوات احلكومة االحتادية االنتقالية أغلقـت، يف تـشرين األول           أوردت  
 جامعات، ألسباب أمنيـة، ممـا       7 مدرسة، مبا يف ذلك      34،  2008نوفمرب  /وتشرين الثاين 

واحلقيقة اليت مؤداها أن نائب رئـيس       .  طالب يف الدراسة   30 000حال دون انتظام حنو     
 عمليات اإلغالق هذه علنا توضح أيضا االفتقار إىل التنسيق          وزراء الصومال اضطر إىل إدانة    

  .بني خمتلف فروع احلكومة اليت ينبغي أن تعمل بروح فريق متناغم

مع تزايد أعداد السكان احملتاجني، وانعدام األمن الغذائي        : احلق يف الرعاية الصحية     -52
عبء الواقع على اخلدمات الصحية      لسوء التغذية املتوطن، تزايد ال     املرتفعةاملزمن، واملعدالت   

األساسية والطلب على هذه اخلدمات يف نظام صحي متداع فعـال ذي مـستويات بالغـة                
وتفشيات األمراض السارية، مبا فيهـا      . االخنفاض للتغطية باخلدمات ومؤشرات صحية سيئة     

حمدودية الكولريا والتهاب السحايا واحلصبة، متواترة احلدوث بسبب األحوال غري الصحية، و          
تيسر مياه الشرب املأمونة، وأجهزة املناعة الضعيفة بسبب سوء التغذية، والضائقة املعيـشية             

وقد سلط حتليل احلالة الوارد يف وثيقة النداء املوحد لألمم املتحدة من أجل الصومال              . العامة
 ، وبصفة خاصة فيما يتعلق مبنطقيت اجلنوب والوسط وباملـشردين داخليـا يف            2008لعام  

ويف حني أن املستشفيات العامة تدمرها      . الشمال، الضوء على أحوال الرعاية الصحية احلرجة      
ميكنـه حتمـل    احلرب وأهنا ال تؤدي عملها أو قلما تؤديه، فإن قطاعا كبريا من السكان ال
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واملساعدات الدولية تعوقها أيضا احلالـة  . تكاليف الرعاية الطبية يف العيادات اخلاصة احملدودة     
وكثريا ما جيري استهداف املنظمات اإلنسانية      . منية املتدهورة وصعوبة الوصول إىل املواقع     األ

وقد قتل ثالثة من موظفي     . ومنظمة أطباء يال حدود   " كري"العاملة يف الصومال، مثل منظمة      
وكما أوصيت يف تقريري    . 2008منظمة أطباء بال حدود عمدا يف كيسمايو يف أوائل عام           

 وجتديد املستشفيات واخلدمات الطبية اليت تديرها احلكومة مـن أجـل            إحياءالسابق، جيب   
 .تزويد السكان باخلدمات الطبية اليت هم يف أمس احلاجة إليها

ممارسة التمييز واإليذاء ضد األقليات والفئات الضعيفة مـستمرة         : حقوق األقليات   -53
وتومـال، وبـصفة    ) غبوي(يدغان  البنادر وم /واألقليات الصومالية مثل رير محر    . بال هوادة 

البانتو األفريقية، اليت جرى تقليديا التمييز ضـدها يف         /خاصة السكان املنتمني إىل أقلية جرير     
اجملتمع الصومايل، يتواصل تعرضها ألعمال اإليذاء وانتهاكات حقوق اإلنسان بسبب أصلها           

اإلثنية، وكـان هنـاك     وخالل نظام سياد بري، كان نائب الرئيس من أقلية تومال           . اإلثين
بيد أنه عندما اهنار النظام وحلت محاية العشائر        . انطباع بأن األقليات تتمتع بقدر من احلماية      

حمل محاية الدولة، متكنت العشائر األقوى من إنشاء آليات احلماية اخلاصة هبا وتركت عشائر              
لوسط تأثريا ضارا علـى      اجلنوب وا  يتوأثر القتال يف منطق   .  بال محاية فعال   األضعفاألقليات  

قدرة أفرادها على كسب الرزق كعمال زراعيني وعمال تعدين وعشابني وصيادين، وهـي             
   .حرفهم التقليدية

  "بونتالند" حالة حقوق اإلنسان يف   –جيم  

. أكثر تقلبا يف األشهر األخرية الـسابقة لالنتخابـات      " بونتالند"أصبحت احلالة يف      -54
  :ومن األمثلة يف هذا الصدد

أكتـوبر عنـدما    / تشرين األول  24قتل مدين وأصيب آخر جبروح مساء يوم          •
 29ويف  . النار على حافلة صغرية عامة يف بوساسـو       " بونتالند"أطلقت شرطة   
أكتوبر، فجر شخصان انتحاريان سيارات عند مقر خدمات أمن         /تشرين األول 

ومـع  . وحيف بوساسو فقتال ضابط شرطة وأصابا مخسة آخرين جبر        " بونتالند"
، فإن مكاتب األمم املتحدة     )انظر أدناه (أن اهلجوم تزامن مع هجوم يف هرجيسا        

  .مل تستهدف

يف إطار العنف اجلاري بني العشائر والذي يؤثر على مدينـة غالكـايو، قتـل                 •
أكتـوبر  / تشرين األول7مسلحان جمهوالن رجل أعمال من مشال غالكايو يوم    

2008.  

 12سفينة قرصنة قبالة السواحل الصومالية يوم       " ندبونتال"هامجت قوات أمن      •
. أكتوبر فقتلت قرصانني مفترضني وأصـابت أربعـة جبـروح         /تشرين األول 

واستولت قوات األمن على السفينة يف النهاية، بعد حماولة ثانية لتحريرهـا، يف             
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وأعلنـت  . وذكر أن أفراد الطاقم مل يصابوا بأذى      . أكتوبر/ تشرين األول  14
  .أنه سيجري اختاذ إجراءات قضائية ضد القراصنة" ونتالندب"سلطات 

 "أرض الصومال"حالة حقوق اإلنسان يف   –دال  

يف أحد أسوأ احلوادث، هامجت حركة الشباب جممع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي              -55
أكتوبر، حيث قتلت أربعة أشخاص، مبن فيهم موظفـان         / تشرين األول  29يف هرجيسا يوم    

وكان هذا اهلجوم   .  أشخاص جبروح خطرية   10 موظفي األمم املتحدة، وأصابت      وطنيان من 
، استهدفت أيضا القـصر     "بونتالند"و" أرض الصومال "واحدا يف سلسلة هجمات منظمة يف       

. يف بوساسو " بونتالند"الرئاسي والبعثة الدبلوماسية اإلثيوبية يف هرجيسا ومقر خدمات أمن          
إىل " أرض الومال "املتحدة نقل مجيع املوظفني الدوليني خارج       ونتيجة لذلك، تعني على األمم      

ومنـذ وقـوع    . ، مت أيضا ختفيض عدد املوظفني     "بونتالند"ويف  . أن تتسىن إعادة تقييم احلالة    
اهلجوم، عطلت مجيع العمليات اليت تقوم هبا األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان داخـل               

  .عداد هذا التقريرالصومال ومل تكن قد استؤنفت يف وقت إ

كاهني، عفـوا   . ، ضاهر ر  "أرض الصومال "وعلى صعيد أكثر إجيابية، أصدر رئيس         -67
 سجينا حمتجزين يف سجون يف مناطق خمتلفة يف البلد، مبا فيها سـجن مانـدهريا                815عن  

  . قصر وأعادهم إىل كنف أسرهم وجمتمعاهتم احمللية104املركزي، وأطلق سراح 

  الت يف الوالية املتعلقة بالصومال بعض التأم  -خامسا  

من الواضح أن النظام الدويل حلماية حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف الصومال              -57
فقد أدت الرتاعات املسلحة اليت دامت حنو عقدين من         . من أكثر النظم إثارة للجدل يف العامل      

ونتيجـة  . إفالت من العقـاب   الزمن، وما ترتب عليها من غياب للقانون والنظام، إىل ثقافة           
واحلمايـة  . لذلك، يعاين املواطنون من كارثة من أطول الكوارث اإلنسانية وأقساها يف العامل           

الوحيدة اليت ميكنهم التماسها هي احلماية اليت يوفرها اهليكل العشائري التقليدي، الـذي ال              
صـة فيمـا يتعلـق      يوفر محاية كافية من أشد االنتهاكات والتجاوزات خطورة، وبصفة خا         

  .بالضحايا املنتمني إىل أقلية

ويف هذا السياق، كثريا ما تساءلت عما إذا كان يل جمال كـبري ألداء دور هـادف           -58
ويضاعف من صعوبايت فرض    . بصفيت اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال        

رض الواقع تقييما فعاال من غري      كيف يقيم املرء احلالة على أ     . قيود على السفر ألسباب أمنية    
أن يزور البلد ويتحدث مع الناس؟ وكانت هناك، بالتايل، أوقات شعرت فيهـا باإلحبـاط               

وحىت إذا متكنت مـن زيـارة       . وسألت نفسي عما إذا كنت أضيف أية قيمة يف هذا الصدد          
 بتوصيايت بعض أجزاء البلد، كما فعلت خالل بعثيت السابقة، فإىل من أتوجه بشواغلي وأتقدم

املـساعدة التقنيـة   "يف ظل عدم وجود حكومة مركزية فعالة ومستقرة؟ وإىل مـن أوجـه     
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، وفقا للوالية اليت كلفين هبا اجمللس، يف الوقت الذي ال متـارس فيـه احلكومـة                 "للصومال
يف الوقت الذي ال    " املساعدة التقنية "االنتقالية سوى سلطة حمدودة؟ ومع من أناقش متطلبات         

 فيه أن أحتدث مع السلطات املعنية يف البلد بسبب تعذر اتصايل بكثري منها، إال بطريقة                ميكنين
؟ أعتقد أن دور خبري مستقل يف الصومال لن يكون فعاال إال عنـدما تكـون هنـاك                   عابرة

وآمل أال يكون ذلك اليوم بعيدا، بالنظر إىل الدالئل الباعثة          . حكومة فعالة على أرض الواقع    
  .ليت تلوح يف األفقعلى األمل ا

وأرى أن للخبري املستقل دورا حفازا يتعني القيام به وذلك بتزويد اجملتمع الـدويل                -59
برؤية أشد دقة للواقع املر يف الصومال لكي حييط علما هبذا الواقع وينظر يف اختـاذ التـدابري                  

األزمـة   "وإذا كان مبقدوري أن أسهم ولو بقدر ضئيل يف تغـيري وضـع            . الالزمة ملواجهته 
، الذي اكتسته الصومال، فسوف أشعر بأنين كنت مفيـدا          "اإلنسانية املنسية أكثر من غريها    

  .بعض الشيء

ويف هذا الصدد، أود أن أعرب عن التقدير للدور القيم الذي تضطلع بـه أوسـاط                 -60
ويل إىل ما   املنظمات غري احلكومية، الوطنية والدولية على السواء، يف استرعاء انتباه اجملتمع الد           

وتصدر املنظمات غـري    . مير به الشعب الصومايل من معاناة ال إنسانية وحرمان غري معقول          
احلكومية الدولية، منذ بعض الوقت، تقارير تفصيلية ومناسبة التوقيـت بـشأن احلالـة يف               

ة وحتتوي التقارير احلديثة ملنظم   . ومعظم هذه التقارير شديد املوضوعية وبناء للغاية      . الصومال
رصد حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية على بعض التوصيات املفيدة لتحسني احلالـة يف              

: خمافة الكثري "وأكدت منظمة رصد حقوق اإلنسان من جديد يف تقريرها األخري           . الصومال
إنشاء " ، ضمن توصيات أخرى، ضرورة قيام جملس األمن ب        "جرائم احلرب وتدمري الصومال   

وحمايدة للتحقيق يف اجلرائم اخلطرية وحتديدها والتوصية مبزيد من التدابري          جلنة حتقيق مستقلة    
وهذه املنظمة غري احلكومية مقتنعة بأن البيانـات ذات الـصلة متـوافرة             ". لتحقيق املساءلة 

وموجودة يف اجملال العام لدعم حتليل حالة حقوق اإلنسان يف الصومال، على الـرغم مـن                
. الواقع فيما يتعلق باألمن واحلصول على املعلومات املوثوق هبا        التحديات القائمة على أرض     

  .وأود أن أسترعي انتباه مجيع املعنيني إىل هذه البيانات

وعلى الصعيد السياسي، أنا مقتنع بأن عملية السالم، اليت استهلها املمثـل اخلـاص          -61
اإلنـسان إىل   للصومال، توفر أفضل فرصة لعودة الـسالم واحتـرام حقـوق             لألمني العام 
وقد قطعت العملية شوطا طويال يف األشهر الستة األخرية وجيب عدم السماح بأن             . الصومال

ومن مث، فإن هناك حاجة ملحة إىل ضمان تنفيذ ومتابعة خمتلف جوانب اتفـاق  . تفقد زمخها 
  .جيبويت

 ويف حمادثايت مـع أعـضاء     . وقد أسعدين أن أشارك يف عملية متابعة اتفاق جيبويت          -62
اللجنة الرفيعة املستوى يف جيبويت، مبا يف ذلك حمادثايت مع اجلانبني كليهما، شعرت بأملـهم               

بيد أنه جيب عليهم هـم،      . اجلياش يف أن ينتهي ليل املعاناة املظلم الطويل عاجال وليس آجال          
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كما أبلغتهم، االضطالع بالدور الرئيسي لضمان أن تفضي عملية العدالـة واملـصاحلة إىل              
د آليات فعالة لتقدمي املسؤولني عن أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين            اعتما

ويف هذا الصدد، فإهنم سيحتاجون طبعـا إىل الـدعم          . إىل العدالة، وضمان سيادة القانون    
  .الكامل من اجملتمع الدويل

ون من  وسيك. وسيلزم الدعم أيضا من أجل إعادة بناء املؤسسات اليت دمرهتا احلرب            -63
املهم أن يرسخ يف أذهان مجيع املعنيني أن القدرة الكافية يف جمال حقوق اإلنـسان جـزء ال                  

كمـا  . يتجزأ، على قدم املساواة مع األمن واملالية والشؤون اخلارجية، من حكومة فعالـة            
ستحتاج املؤسسات الوليدة األخرى، مثل وكاالت إنفاذ القانون والسلطة القضائية والقوات           

  .حة، إىل بناء قدرة كافية يف جمال حقوق اإلنساناملسل

وباإلضافة إىل ذلك، فإنه سيتعني بناء أو تعزيز قدرة اهلياكل املستقلة، مثل منظمات               -64
ويرتبط هذا  . اجملتمع املدين، لكي تتمكن من أن ترصد على حنو مستقل حالة حقوق اإلنسان            

أن توفر أساس هيكل وطين وأساس مشاركة       ارتباطا جوهريا بالعملية الدستورية، اليت ينبغي       
  .اجملتمع املدين

وأنا أتفق مع وحدة حقوق اإلنسان التابعة ملكتب األمم املتحدة السياسي للصومال              -65
يف تقييمها الذي مؤداه أن مجيع املنظمات والوكاالت احمللية املعنية على حنو مباشر أو غـري                

أن جيري إنشاء آليات وطنية وحملية فعالة لرصد         إىل   -مباشر حبماية حقوق اإلنسان ستحتاج      
 إىل  -حقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزها، وإىل أن يكفل وجود دويل كاف على أرض الواقع              

إقامة شراكات لالضطالع على حنو موضوعي برصد حالة حقوق اإلنسان وتزويد احلكومة            
 ذكـرت هـذه املنظمـات       وقد. واملعارضة بالدعم الالزم حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها      

-21والوكاالت عن حق، أثناء املؤمتر التحضريي املذكور أعاله الذي عقد يف جيبـويت يف               
، أن أي عملية سالم، مهما كانت طموحة، لن تنجح إذا           2008نوفمرب  / تشرين الثاين  22

قـه  واهلدف األخري ال ميكن حتقي    . مل توفر محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، والعدالة، واملصاحلة       
  .على حنو فعال إال إذا جرى التحقيق يف االنتهاكات السابقة وتوفري العدالة للضحايا

ويف هذا السياق، سيتعني على اجملتمع الدويل ضمان أن تتضمن أي مشاركة دوليـة                -66
مستقبلية يف الصومال، سواء كانت عن طريق حفظ السالم أم عن طريـق إعـادة الـتعمري     

وجيب أن تتضمن أي مساعدة تقدم إىل حكومـة الوحـدة           . انوالتنمية، عنصر حقوق إنس   
يات مؤسسية حلماية حقـوق اإلنـسان   شرطا مسبقا مؤداه أهنا جيب أال تقوم فقط بإنشاء آل       

وتعزيزها وإمنا أن تقوم أيضا ببذل اجلهود الالزمة ملساءلة مجيع املسؤولني عن جرائم احلرب              
  . اضي واملستقبل على السواء املواالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، يف
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   التوصيات -سادساً  

سـبتمرب  /يف تقريري الشفوي، املقدم إىل الدورة التاسعة للمجلـس يف أيلـول             -67
وال . ، وجهت عددا من التوصيات إىل خمتلف األطراف املعنية باألزمة الصومالية          2008

يدة على ضوء   بيد أنين سأضيف بعض التوصيات اجلد     . يزال معظم هذه التوصيات صاحلا    
زياريت األخرية إىل املنطقة وكذلك، بوجه أخص، على ضوء انتخاب الـرئيس اجلديـد              

  .وإقامة الربملان املوسع اجلديد وإنشاء حكومة الوحدة اجلديدة

  توصيات موجهة إىل حكومة الوحدة اجلديدة  

ديات سيكون أمام احلكومة اجلديدة، اليت مت اختيارها من خالل عملية جيبويت، حت             -68
هائلة، وأحد التحديات األوىل الرئيسية اليت ستواجهها احلكومة هو ترسـيخ نفـسها يف              
الصومال ومعاجلة مسألة األمن، بغية البناء على اخلطوات اليت اختـذها فعـال الـرئيس               

  :وميكن أن تتضمن التوصيات ما يلي. اجلديد

  .رواحجعل حقوق اإلنسان أساس االنتقال؛ مع التركيز على محاية األ  •

ضمان األمن إلتاحة احلصول على املعونة اإلنسانية؛ مع اختاذ تدابري إلعـادة              •
  .فتح املدارس وتنمية الرعاية الصحية

ضمان أن يتوافر جلهاز األمن الذي ينبغي إنشاؤه تدريب مالئـم وهياكـل               •
  . مناسبة حملاسبة اجلناة وضمان احترامهم حلقوق اإلنسان

ألخري أن تسعى احلكومة جبدية إىل إعادة فتح املؤسـسات          اقترحت يف تقريري ا     -69
التعليمية اليت أغلقت ألسباب خمتلفة؛ وأن جتدد املستشفيات والعيادات ومرافق الرعايـة            
الصحية احلكومية األخرى؛ وأن تعطي االنطباع بأهنا تبذل جهودا جدية لتحسني القانون            

غاية، ينبغي أن تقوم احلكومة، على سـبيل        وهلذه ال . واحلالة يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا    
املثال، بضمان صرف رواتب العاملني يف الشرطة يف الوقت املناسب، اليت ميثـل عـدم               

ويشكل تعيني إدارة جديدة ملنطقـة البنـادر   . صرفها على هذا النحو مشكلة طال أمدها     
يدة الجتذاب  وباإلضافة إىل ذلك، فإن جهود الرئيس اجلديد واحلكومة اجلد        . بداية جبدة 

املزيد واملزيد من العناصر املتشددة إىل عملية السالم ستكون إشارة جيـدة موجهـة إىل               
وينبغي أن يكون اتباع هنج شامل حقا السمة املميزة للحكومة، وتـشجعين يف             . الشعب

  .هذا الصدد اخلطوات األوىل اليت اختذها الرئيس

ب أن تكفل احلكومة مواصلة خمتلف      فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق جيبويت للسالم، جي        -70
وجيب مواصلة املناقشات اليت استهلت بـشأن       . العمليات، اليت بدأ تنفيذها فعال، بعناية     

آليات العدالة االنتقالية يف مؤمتر جيبويت ال من أجل إذكاء وعي الشعب هبا فحسب وإمنا               
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قرار املتعلق بإمكانية   وجيب أن تناقش بصراحة تأثريات ال     . أيضا لتعزيز مشاركته يف العملية    
إنشاء جلنة حتقيق دولية معنية باالنتهاكات السابقة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين يف             
الصومال والقرار املتعلق باحلاجة إىل إنشاء حمكمة دولية حملاكمة مـرتكيب االنتـهاكات             

ومتثلـت  . وينبغي أن ترحب احلكومة رمسيا بآراء الشعب بشأن هذه األفكار         . الرئيسيني
توصية رئيسية تضمنها تقريري األخري يف ضمان مشاركة الشعب يف جهود صنع السالم             

ويوفر تنفيذ األحكام املتعلقة بالعدالة واملصاحلة يف اتفاق جيبـويت فرصـة            . وبناء السالم 
  .جيدة للنظر يف سبل ابتكارية يف هذا الصدد

 بناء قدرات أعضاء الربملان     مثة تدبري متابعة آخر يلزم خبصوص اتفاق السالم هو          -71
. املوسع اجلديد واحلكومة اجلديدة فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين           

وأنا على يقني من أن وكاالت األمم املتحدة املعنية مستعدة ملعاونة احلكومة يف جهودهـا               
  .يف هذا الصدد

  ل توصيات موجهة إىل التحالف من أجل إعادة حترير الصوما    

توصييت الرئيسية املوجهة إىل التحالف من أجل إعادة حترير الـصومال هـي أن                -72
االلتزام الذي أبداه التحالف فيما يتعلق بالسالم واملصاحلة يف الصومال بقبولـه اتفـاق              

. جيبويت للسالم ينبغي متابعته من خالل مواصلة التحـالف تعزيـزه الفعـال لالتفـاق              
 يطمئن الشعب الصومايل فحسب وإمنا يساعد أيضا آخرين،         والتحالف، بقيامه بذلك، ال   

مثل فصيل التحالف الذي يتخذ من أمسرة مقرا له، على اختيار طريـق الـسالم ونبـذ                 
  .العنف

ينبغي أن يتخذ التحالف أيضا التدابري الالزمة لبناء أو تعزيز قدرة أعضائه علـى                -73
وانني مالئمة وإنشاء مؤسسات مناسبة من      املشاركة البناءة يف العمليات الرامية إىل وضع ق       

وينبغـي أن يلتـزم     . أجل جمتمع أكثر استنادا إىل القانون وتوجها حنو حقوق اإلنـسان          
  . التحالف بتعزيز قدرة حكومة الوحدة والربملان الشامل على حتسني محاية مجيع املدنيني

  توصيات موجهة إىل األمم املتحدة    

 املتحدة مشاركة متعمقة يف التصدي لألزمة القائمة        يشارك عدد من هيئات األمم      -74
ويف . واملشاركة األطول أمدا يف هذا الصدد هي مشاركة جملـس األمـن           . يف الصومال 

السنوات األخرية، ناقش اجمللس احلالة يف الصومال يف مناسبات كثرية واعتمد قـرارات             
نسان، قدمت إىل اجمللس    ويف تقريري الشفوي إىل الدورة التاسعة جمللس حقوق اإل        . مهمة

بعض التوصيات، ورؤييت حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف الـصومال            
على أهنما مرتبطان ارتباطا جوهريا بالعملية السياسية اليت يقودها املمثل اخلاص لألمـني             

 أمهيـة   وتعزيزا هلذه العملية، ال أكون مبالغا إذا أكدت بشدة على         . العام رؤية متواصلة  
حتقيق االستقرار يف الصومال وفقا ملا هو متـوخى يف اتفـاق            /توفري قوات حلفظ السالم   
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ومع تقديري للحذر الذي يتوخاه أعضاء جملس األمن عند التـصريح بإرسـال             . جيبويت
قوات قبل حتسن األحوال األمنية على أرض الواقع، فإنين أعتقد أن من احلكمة املخاطرة              

لطرفني يف هذا الصدد ألن عددا ضخما من قوات كل من احلكومة            باملوافقة على طلب ا   
. واملعارضة، باإلضافة إىل العشائر الداعمة لكل منهما، انضمت معا يف إطار اتفاق سـالم             

  .وإذا مل تغتنم هذه الفرصة، فمن املرجح أن احلالة ستزداد سوءا

يـري األخـري،   أشجع جملس األمن على النظر يف االقتراح الذي قدمتـه يف تقر           -75
والذي أعد على شاكلة اقتراح سلفي واقتراح بعض املنظمات غري احلكومية خبـصوص             
إنشاء جلنة حتقيق دولية أو آلية مماثلة للتحقيق يف انتهاكات حقـوق انـسان والقـانون                

  ).االنتهاكات اليت ارتكبت يف السنوات األخرية على األقل(اإلنساين يف الصومال 

ب األمم املتحدة السياسي للصومال، أشيد بالتزام املمثل اخلاص         فيما يتعلق مبكت    -76
باإلسهام يف إهناء اإلفالت من العقاب ومساءلة املسؤولني عن االنتهاكات اخلطرية حلقوق            

وأنا مقتنع، على أساس حمادثايت اليت أجريتها مـؤخرا         . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل   
نتقالية وعناصر من فصيل التحالف من أجل إعـادة         مع أعضاء من احلكومة االحتادية اال     

حترير الصومال، الذي يتخذ من جيبويت مقرا له، وبرملانيني والجئني حديثي الوصـول يف              
كينيا واليمن، بأن شعب الصومال ضاق ذرعا باحلرب والدمار ويرغب رغبة حقيقيـة يف              

مل يف أن تصغي بقية     وإذا كان تفسريي صحيحا، فقد يكون هناك بعض األ        . عودة السالم 
وحىت إذا مل تتجاوب، فإن هذه البـادرة        . مجاعات املعارضة إىل احلجج الداعية إىل السالم      
  .قد تكون مفيدة ولن تؤدي إىل فقدان أي شيء

طلب مين الالجئون يف كل من كينيا واليمن إبالغ املمثل اخلـاص برغبتـهم يف                 -77
ي باختاذ ترتيبـات مالئمـة إلصـدار        ولذلك أوص . إدراجهم يف عملية جيبويت للسالم    

تراخيص سفر، باالشتراك مع السلطات املختصة، لتمكني الالجـئني مـن املـشاركة يف              
  .اجتماعات عملية السالم خارج بلد اللجوء

أود تقدمي توصية إىل جملس حقوق اإلنسان، الذي ميكنه أن يؤدي دورا مهما يف                -78
لة الرهيبة حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين يف         استرعاء انتباه اجملتمع الدويل إىل احلا     

وطبقا هلذه التوصية، ميكن للمجلس الدعوة إىل عقد دورة استثنائية بشأن حالة            . الصومال
وقـد وجهـت   . حقوق اإلنسان يف الصومال أو، على األقل، حلقة نقاش يف هذا الصدد   

هتم فيها إىل عقد اجتماع     مؤخرا رسالة خطية إىل عدد من املكلفني بواليات مواضيعية دعو         
  .يف إطار خمصص هلذا الغرض
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__________ 

تزال التوصيات اليت قدمتها إىل مفوضية األمم املتحـدة الـسامية لـشؤون              ال  -79
 وأود أن أوصي بأن تقوم مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون            .2الالجئني صاحلة 

نسان وفريـق األمـم     الالجئني، باالشتراك مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل        
املتحدة القطري واملنظمة الدولية للهجرة واجملتمع املدين، بتقدمي مزيد من املالحظـات إىل   
حكوميت كينيا واليمن خبصوص احلاجة امللحة إىل مزيد من األراضي ملواجهة زيادة حمتملة             

ن غرقا يف   يف أعداد الالجئني الذين يصلون إىل كينيا ولدفن جثامني األشخاص الذين ميوتو           
  . مياه اليمن

ينبغي أيضا أن تنظر مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، باالشتراك             -80
مع الوكاالت املعنية األخرى، يف القيام حبمالت توعية بشأن خماطر عبور خليج عدن على              

لقـادمني  يب واالجتار بالالجئني ا   وملعاجلة األسباب اجلذرية للتهر   . منت قوارب غري مأمونة   
على منت القوارب من مدينة بوساسو املرفئية يف الصومال، ميكن كذلك أن تنظر مفوضية              
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة يف فتح مكاتب فرعية يف             

وميكن أن تنظر هذه املكاتب أيضا يف إقامـة مـشاريع           . املناطق اآلمنة نسبيا يف الصومال    
بدعم دويل، إلعادة إدماج ملتمسي اللجوء احملتملني بتزويـدهم باملـساعدات           صغرية،  

وميكن أن يساعد هذا على احلد من تدفق ملتمـسي اللجـوء            . اإلنسانية يف أماكن آمنة   
  . اجلدد على البلدان اجملاورة بل وعلى اجتذاب العائدين

  توصيات موجهة إىل حكومة اليمن    

اليمن بالترحيب بـالالجئني الـصوماليني يف الـيمن         يثري إعجايب التزام حكومة       -81
بيد أن هناك بضعة جماالت تستطيع      . وسخاء حكومة اليمن جدير بالثناء فعال     . ومساعدهتم

وقد . جتديد بطاقات هوية الالجئني   /فيها احلكومة زيادة حتسني حالة الالجئني، مثل إصدار       
 حتقق بعد، فإن حتقيقه بـسرعة       وإذا مل يكن هذا قد    . تلقيت وعدا بأن هذا سيحدث قريبا     

  .سيكون موضع ترحيب مين

مما يشجعين أن وزارة حقوق اإلنسان اقترحت إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات              -82
لوضع قانون الالجئني الوطين، تتضمن بني أعضائها مفوضية األمـم املتحـدة الـسامية              

  : انظر  -2
In my report to the ninth session of the Council, I recommended that UNHCR 

seeks ways to improve its capacity to deal with large numbers of new arrivals in the 
Dadaab Camps in Kenya and gives serious consideration to develop a project aimed at 
providing young refugee girls and boys with scholarships so that they can continue their 
studies at the university level after completion of secondary level studies at refugee 
camps. I also further welcomed the attention of the Special Rapporteur on the right to 
education on the matter.  
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ئني واللجوء تنظمهـا قـوانني      وقد مت إبالغي أن املسائل املتعلقة بالالج      . لشؤون الالجئني 
ومؤسسات وطنية خمتلفة، وأن تنفيذها أحيانا ما يكون ظرفيا وغري متسق وغري متوافق مع              

  . املبادئ الدولية للحماية

ميكن للحكومة ضمان أال يتعرض الالجئون حديثو الوصول، الـذين أهنكهـم              -83
وبـالنظر إىل أن    . لدوريـة قوارب ا /السفر، ألعمال التوقيف اليت يقوم هبا أحيانا اجليش       

من أجل الوكاالت املعنية ما يلزم من مبـادئ         /حكومة اليمن، على ما يبدو، ال تقدم إىل       
توجيهية أو تعليمات أو تدريب بشأن كيفية االمتثال للمبادئ الدولية حلماية الالجـئني             

 املتحـدة  أثناء القيام باحلفاظ على سالمة حدود اليمن، فإنه ينبغي أن توفر وكاالت األمم    
املعنية واجملتمع الدويل بوجه عام ملؤسسات إنفاذ القانون اليمنية التعاون التقين املناسـب             
فيما يتعلق ببناء القدرات بغية مساعدهتا على االمتثال لقانون الالجئني وقـانون حقـوق              

  .اإلنسان

  توصيات موجهة إىل اجملتمع الدويل    

يلة األمد، فإن الصومال أصبح موضـوعا يف        باإلضافة إىل األزمة اإلنسانية الطو      -84
وقد أفضى هـذا، علـى األقـل، إىل         . نشرات األنباء باعتباره مسرحا ألعمال القرصنة     

ويف التصدي للقرصنة، ينبغي للمجتمع الـدويل أيـضا أن          . استرعاء انتباه اجملتمع الدويل   
يون كثريون،  وقد قال يل صومال   . ينظر يف الظروف اليت ساعدت على وجود هذه الظاهرة        

عندما حتدثت معهم عن املوضوع، إن دخلهم الذي يقدمه هلم القراصنة من أموال الفدية              
اليت حيصلون عليها يوفر بعض اخلدمات املهمة لسكان الصومال الذين اجتاحهم الفقـر             

ومن مث، فإن هناك صلة بني احلالة يف الصومال والقرصنة يف امليـاه             . وعصفت هبم احلرب  
  .الصومالية

أحث أيضا اجملتمع الدويل على معاونة حكومة الصومال مبساعدات مالية وتقنية             -85
وهناك اآلن حاجة أكرب إىل هذه      . ومساعدات أخرى لتمكينها من االضطالع مبسؤولياهتا     

املساعدات بالنظر إىل أنه سيكون على احلكومة أن تنخرط يف أنشطة وجهود لنيل دعـم               
  .م واملصاحلةالسكان لعملها على حتقيق السال

ينبغي للمجتمع الدويل أن ينظر يف طلب حكومة اليمن، الذي مت إبالغي به أثناء                -86
رحليت، فيما يتعلق بتلبية احتياجات الالجئني الصوماليني وغريهم من الالجئني يف ذلـك             

ليمن وتقدمي املنح الدراسية إىل الالجئني الصوماليني املؤهلني يف ا    . البلد إىل الرعاية الصحية   
  .وكينيا سيكون أيضا استثمارا جيدا يف تنمية املوارد البشرية لصومال املستقبل

  توصيات موجهة إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

أثناء رحليت إىل اليمن، أثارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني              -87
خميمات الالجئني يف اليمن، وال سيما فيما       شواغل خبصوص انتهاكات حقوق اإلنسان يف       
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يتعلق باحلاجة إىل رصد وتوثيق حاالت العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نـوع              
. ويزعم أيضا أن احلكماء يضربون الالجئني ويرمجون النـساء باسـم الـشريعة            . اجلنس

اإلنسان من  ولذلك سيكون أمرا مفيدا أن تتمكن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق            
إقامة تعاون مع الوزارة اليمنية حلقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون             
الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة ومكاتب جملس الالجئني الدامنركي يف اليمن من أجـل             

  . رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف املخيمات وإجياد حلول هلا

 وجود موظفي مكتب األمم املتحدة الـسياسي للـصومال،          أرحب بعملية تعزيز    -88
املختصني حبقوق اإلنسان، يف الصومال، حيث اقترح تعيني أربعة موظفني دوليني وموظف            

بيد أن من الضروري، على ضوء احلالة األمنية الصعبة، حسبما يتبني من اهلجـوم              . وطين
تحدة يف هرجيـسا، زيـادة      على جممع األمم امل    أكتوبر/ تشرين األول  29الذي شن يوم    

تعزيز وحدة حقوق اإلنسان التابعة ملكتب األمم املتحدة السياسي للصومال، بوسائل من            
بينها تعيني أخصائيي حقوق إنسان إضافيني يف الوحدة، بغيـة حتقيـق التلبيـة الكافيـة                
لالحتياجات املتعلقة بأنشطة الرصد واإلبالغ العلـين واخلـدمات االستـشارية وبنـاء             

  .دراتالق

أؤيد التوصيات اليت قدمتها منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل مفوضـية األمـم               -89
جرائم احلرب وتـدمري    : خمافة الكثري "املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف تقريرها األخري        

، واملتعلقة بضرورة أن يتوافر ملكتب حقوق اإلنسان التابع ملكتب األمم املتحدة            "الصومال
 بشأن رصد العنـف اجلنـسي       ]بشأن األطفال، و  [ل مزيد من اخلربات     السياسي للصوما 

وإذا تعذر الرصد داخـل الـصومال بـسبب         . والعنف القائم على أساس نوع اجلنس     
الشواغل األمنية، فإن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ميكنها أن تنظـر يف              

 والـيمن وجتـارب املـشردين يف        التركيز على توثيق جتارب الالجئني يف كينيا وجيبويت       
   .الصومال

        


