
(A)   GE.10-16150    040511    270511 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

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

  موجز    
أغسطس بني اجملموعـات    /أدى القتال العنيف يف مقديشيو الذي بدأ يف هناية آب           

وحلفائهم، وقوات احلكومة االحتادية االنتقالية اليت تـدعمها        " الشباب"املقاتلة املسلحة،   
 بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال إىل تفاقم خطري يف حالة حقـوق اإلنـسان والقـانون       

وقتل وجرح مدنيون خالل هذه الفترة أكثر من أي فترة أخرى يف            . اإلنساين يف الصومال  
  .املاضي القريب العهد

كما أن امتداد القتال إىل املناطق اليت يسكنها أو يتردد عليها املدنيون، واستخدام               
يا قذائف اهلاون غري الدقيقة من قبل مجيع األطراف مما أدى إىل سقوط كثري من الـضحا               

وهناك ادعاءات مستمرة بأن العمليات     . وأضرار كبرية يف املمتلكات، ظل مثار قلق شديد       
االنتقامية العنيفة بنريان اهلاون من قبل قوات بعثة االحتاد األفريقـي يف الـصومال هـي                

  .املسؤولة عن سقوط كثري من الضحايا املدنيني
سيما  دامهم يف الرتاع وال   واستمر، بدون هوادة، جتنيد األطفال وتدريبهم واستخ        

وعلى حني أن جتنيد الفتيات نادر احلدوث ويعترب بصفة عامة          . من قبل املقاتلني املسلحني   
فإن هناك تقارير موثقة عن عمل فتيات لصاحل جمموعات املعارضـة         اً،  غري مقبول اجتماعي  

الـتفجري  يف نقل صمامات    اً  وُتستخدم الفتيات أيض  . املسلحة وخاصة يف الطبخ والتنظيف    
__________ 

 . آخر التطوراتلتضمينهقدم التقرير بعد هناية املوعد احملدد   *  
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اً ويف األنشطة اللوجستية ومجع املعلومات االستخبارية، على الرغم من أهنن يتلقني تـدريب            
وأدى عدم التحاق األطفال باملدارس إىل ضعفهم بصفة خاصة أمـام        . اًعلى األسلحة أيض  

  .احتماالت جتنيدهم من قبل اجملموعات املسلحة
تتوفر للكثري من املدنيني إمكانيـة     ال حون،ويف األراضي اليت يسيطر عليها املتمردون املسل      

الوصول إىل املساعدة اإلنسانية ويواجهون ازدياد خطـر تعرضـهم للعقوبـة مبوجـب              
ويدرك الصحفيون ونشطاء اجملتمع املدين أن جمال عملـهم         . التفسريات املتعسفة للشريعة  

  .قتليضيق نتيجة التهديدات والترهيب والقبض التعسفي عليهم واستهدافهم بال
وهم مستهدفون من   . وتدهورت حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل حد بعيد          

وهومجت منافذ وسائط اإلعـالم الرئيـسية       . قبل مجيع القوى الفاعلة الضالعة يف الرتاع      
وفر كثري من الصحفيني املستهدفني واملعرضني للقبض التعسفي عليهم         . وفرادى الصحفيني 

  .للمالذ يف البلدان اجملاورةاً ، من البلد التماسوخطفهم واستهدافهم بالقتل
حيث توجد سلطات عاملة    اً،  وظلت احلالة يف بونتلند وصوماليلند أكثر استقرار        

يونيـه  /ويف صوماليلند، أحيا النجاح يف إجراء انتخابات سلمية يف حزيـران          . يف كلتيهما 
. يتعلق حبقوق اإلنسان  ماوتنصيب رئيس جديد، اآلمال يف بزوغ عهد جديد، مبا يف ذلك          

ويف بونتلند، تدهورت حالة حقوق اإلنسان يف الشهور القليلة املاضية، نتيجة التدابري اليت             
. اختذهتا احلكومة لتعزيز األمن يف مواجهة زيادة تسلل املقاتلني املسلحني مـن اجلنـوب             

بوساسو إىل   من    رجل من املشردين داخلياً    ٩٠٠ومشلت هذه التدابري النقل القسري لزهاء       
 سنوات وغـري    ٦غلكايو، وتقييد عمل وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك سجن صحفي ملدة            

  .ذلك من التدابري اليت تضيق اخلناق على اجملتمع املدين
. وعلى وجه اإلمجال، استمر الصومال يف االنزالق إىل أزمة إنسانية أعمق وأعمـق              

 جهود يف هذا التقرير لتوجيه االهتمام       وبذلت. غري أن هناك عالمات مشجعة تلوح يف األفق       
  .ويدعو التقرير إىل مواصلة اجلهود املكثفة جلميع املعنيني لدعم التطورات اإلجيابية. إليها
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ١١-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  حالة حقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين يف مقديـشيو واألجـزاء األخـرى           - ثانياً  

  ٦  ٣٦-١٢  ..................................................من جنوب وسط الصومال     
  ٦  ١٨-١٤  ..........................................االنتهاكات املتصلة بالرتاع  - ألف     
  االنتهاكات من قبل اجملموعات املـسلحة يف املنـاطق الـيت ختـضع               -  باء     
  ٨  ٢٢-١٩  ..........................................................لسيطرهتا         
  ٩  ٢٣  ...............................................احلق يف حرية التعبري  - جيم     
  ١٠  ٢٦-٢٤  ....................................................نزوح املواطنني  - دال     
  ١٠  ٢٧  ...........................والقائم على أساس جنساينالعنف اجلنسي   -  هاء     
  ١١  ٣٠-٢٨  .....................................................حقوق الطفل  -  واو     
  ١١  ٣٤-٣١  .....................................احلق يف الغذاء والتغذية والصحة  - زاي     
  ١٢  ٣٥  ....................................................احلق يف التعليم  - حاء     
  ١٣  ٣٦  .....................................................احلق يف العدل  - طاء     

  ١٣  ٤٢-٣٧  ................................................حقوق اإلنسان يف صوماليلند  - ثالثاً  
  ١٤  ٥٠-٤٣  ...................................................حقوق اإلنسان يف بونتلند  - رابعاً  

  ١٦  ٦٤-٥١  ....................................بعض اآلراء بشأن التطورات القريبة العهد  - خامساً  
  ١٩  ١٠٢-٦٥  .................................................................التوصيات  - سادساً  
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  مقدمة  - أوالً  
، املـؤرخ تـشرين     ١٢/٢٦بقرار جملس حقـوق اإلنـسان         يقدَّم هذا التقرير عمالً     -١

 ، الذي أعرب فيه اجمللس عن عميق قلقـه لتـدهور حقـوق اإلنـسان       ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
واألوضاع اإلنسانية يف الصومال، وجدد والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف              

وطلب إىل اخلبري املستقل أن يقدم تقاريره إىل الدورتني الثالثة عشرة           . الصومال ملدة سنة واحدة   
  .٢٠١٠أغسطس /مارس إىل آب/ويغطي هذا التقرير الفترة من آذار. واخلامسة عشرة للمجلس

 ٦يوليـه إىل    / متـوز  ٢٦واضطلع اخلبري املستقل ببعثته اخلامسة إىل الـصومال مـن             -٢
وزار خالل هذه البعثة نريويب وهارغيسا يف صوماليلند، وغـارووى يف         . ٢٠١٠أغسطس  /آب

وكان . يتمكن من زيارة جنوب وسط الصومال ومقديشيو ألسباب أمنية          ومل .بونتلند وكمباال 
هو زيارة مقر بعثة االحتاد األوريب لتـدريب قـوات األمـن            اً  ساساهلدف من زيارة أوغندا أ    

 ملناقشة حالـة    ٢٠١٠يوليه  / متوز ٧ و ٦روما يف   اً  وكان اخلبري املستقل قد زار أيض     . الصومالية
  .حقوق اإلنسان يف الصومال مع السلطات واملؤسسات األكادميية اإليطالية ألسباب واردة أدناه

 املستقل باملمثل اخلاص اجلديد لألمـني العـام لـشؤون           ويف نريويب، اجتمع اخلبري     -٣
الصومال، أوغسطني ماهيغا، الذي أجرى معه مناقشات موسعة بشأن احلالة يف الـصومال             

واستفاد اخلبري املستقل من حمادثاته مع منسق األمم املتحدة         . وجماالت التعاون املمكنة بينهما   
بودن، الذي قدم له معلومات مـوجزة بـشأن         املقيم للشؤون اإلنسانية يف الصومال، مارك       

ووردت إليه معلومات كثرية من أعضاء آخرين يف فريق         . التطورات يف الشهور الستة السابقة    
األمم املتحدة القطري، مبا يف ذلك رئيس وحدة حقوق اإلنسان يف مكتب األمـم املتحـدة              

اع بكبـار املـسؤولني     وكان االجتم . السياسي للصومال الذي رافقه خالل الرحلة بأكملها      
إىل حد بعيد يف زيادة فهم دور بعثة االحتـاد األفريقـي يف             اً  التابعني لالحتاد األفريقي مفيد   

وباإلضافة إىل ذلك، اجتمع مبمثلي احلكومات املاحنـة        . الصومال والظروف اليت تعمل فيها    
 احلكوميـة   ومسؤول كبري يف اللجنة الدولية للصليب األمحر وأعضاء جمتمع املنظمات غـري           

  .تتح للخبري فرصة لالجتماع بوزراء احلكومة االحتادية االنتقالية  ومل.ومواطنني صوماليني
ويف هارغيسا، استقبل الرئيس اجلديد لصوماليلند، حممد حممود سـيالنيو، اخلـبري              -٤

واستفاد اخلبري  . بفترة وجيزة اً  وتشرف باالجتماع مع الرئيس بعد حفل تنصيبه رمسي       . املستقل
  .من آراء الرئيس يف مجلة أمور منها احلالة يف الصومال ككل

ويف بونتلند، اجتمع اخلبري املستقل برئيس بونتلند، عبد الرمحن فارويل، وعدد مـن               -٥
وتركزت املناقشات معهم يف املقام األول علـى حالـة          . الوزراء وكبار املسؤولني يف إدارته    

وزار اخلـبري املـستقل مـستوطنات     . شردين داخلياً األمن السائدة يف املنطقة وأثرها على امل      
  .يف غارووىاً املشردين داخلي



A/HRC/15/48 

5 GE.10-16150 

ويف بونتلند وصوماليلند، أجرى حمادثات موسعة مع أعضاء فريق األمـم املتحـدة               -٦
  .القطري وجمتمع املنظمات غري احلكومية وبعض املواطنني احملليني

ني يف وزاريت اخلارجية والدفاع يف      ويف كمباال، اجتمع اخلبري املستقل بكبار املسؤول        -٧
اً واجتمـع أيـض  . أوغندا، الذين قدموا له وجهة النظر األوغندية بشأن احلالة يف الـصومال     

بأعضاء فريق األمم املتحدة القطري يف كمباال ومنظمات اجملتمع املدين وعـدد كـبري مـن       
ان جانب مهم من رحلته     وك. املواطنني الصوماليني الالجئني واملقيمني يف الشتات يف أوغندا       

إىل أوغندا هو املعلومات اليت وردت له من بعثة االحتاد األوريب لتـدريب قـوات األمـن                 
 الصومالية بشأن التدريب الذي وفرته للمجندين اجلدد يف قوات األمن الصومالية، مبا يف ذلك             

  .يتعلق منه حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين ما
املستقل حمادثات مفيدة مع كبار املـسؤولني يف احلكومـة          ويف روما، أجرى اخلبري       -٨

وناقشوا األنـشطة اجلديـدة     . اإليطالية بشأن حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف الصومال       
كما أجريت مناقشات مفيدة    . احملتملة اليت ميكن أن يضطلع هبا اجملتمع الدويل لتحسني احلالة         

ودعي اخلبري املستقل إىل التحدث أمـام      . شأن الصومال مع األكادمييني والباحثني اإليطاليني ب    
وأظهـرت  . جلنة حقوق اإلنسان يف جملس الشيوخ اإليطايل، وتال ذلك تبادل مفيد لـآلراء            

مشاركة املمثل الدائم إليطاليا يف جنيف يف االجتماعات اهتمام البلد الدائم بتحسني حالـة              
  .حقوق اإلنسان يف الصومال

 املستقل استفادة كبرية من حمادثاته مع السفري الصومايل يف روما،           كما استفاد اخلبري    -٩
كما وضع السفري ترتيبـات لعقـد   . رئيس الوزراء الصومايل السابق نور حسن حسني آدي     

اجتماع يف مكتبه مع عدد من الصوماليني الذين يعيشون يف الشتات يف إيطاليـا، والـذين                
وعزز االجتماعني حضور ممثل الصومال     . للغايةأجرى معهم اخلبري املستقل مناقشات مفيدة       

وازداد فهم اخلبري املستقل    .  باري - الدائم يف األمم املتحدة يف جنيف، يوسف إمساعيل باري        
  .للرتاع يف الصومال من حمادثاته مع السفريين، وهلما منه عظيم االمتنان

قـوق اإلنـسان    وتستند املعلومات الواردة يف هذا التقرير، خاصة بشأن حالـة ح            -١٠
والقانون اإلنساين يف مقديشيو وجنوب وسط الصومال، إىل حمادثات اخلبري املـستقل مـع              

كمـا  . األشخاص السالف ذكرهم وتقارير وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية         
رجع اخلبري املستقل إىل بعض املنشورات القريبة العهد بشأن التطورات يف الصومال وتقارير             

يتمكن من زيارة املنطقتني املعنيتني، فقد حـاول          مل وبالنظر إىل أنه  . ط اإلعالم اليومية  وسائ
الـذين  اً  تدقيق املعلومات ذات الصلة، حيثما أمكن، بالرجوع إىل الالجئني واملشردين داخلي          

  .من منطقة احلرباً وصلوا مؤخر
 منذ التقرير األخـري     ويركز هذا التقرير يف املقام األول على التطورات اليت حدثت           -١١

وترد حمتويات هذا التقرير حتت     . ٢٠١٠مارس  /الذي قدمه اخلبري املستقل إىل اجمللس يف آذار       
حالة حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف مقديـشيو واألجـزاء          : الفصول التالية /العناوين
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 األخرى من جنوب وسط الصومال؛ وحالة حقوق اإلنسان يف صوماليلند؛ وحالة حقـوق            
  .اإلنسان يف بونتلند؛ وبعض اآلراء بشأن التطورات القريبة العهد؛ والتوصيات

حالة حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف مقديشيو واألجزاء األخرى           - ثانياً  
  من جنوب وسط الصومال

ظلت حالة حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف الصومال مزعزعة إىل حد بعيـد               -١٢
واستمر العنف الذي تفشى لوقت طويل يف الصومال بدون         .  يغطيها التقرير  خالل الفترة اليت  

بشرية املنـشأ يف العـامل      إنسانية  هوادة، وخباصة يف مقديشيو، مما حيتمل أن ميثل أسوأ أزمة           
  . حتظى إال بقدر ضئيل من اهتمام اجملتمع الدويل  الومع ذلك فإهنا. اليوم
لتجميع معلومات خمتارة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان وترد يف الفقرات التالية حماولة   -١٣

ويستهدف نقل رسالة عن نطاق . والقانون اإلنساين اليت حدثت خالل الفترة اليت يغطيها التقرير
تكون عن التمام، يف ضوء   ماوطبيعة ونوع االنتهاكات اليت حتدث وإن كانت هذه الرسالة أبعد

  . نسان بسبب عدم إمكانية الوصول إىل املنطقةالقيود اليت تواجه رصد حالة حقوق اإل

  االنتهاكات املتصلة بالرتاع  - ألف  
 / آب ٢٣يف وقت كتابة التقرير، كان قتال عنيف قـد نـشب يف مقديـشيو يف                  -١٤

وذكرت تقارير اللجنة الدوليـة     . مرة أخرى ضحاياه من املدنيني    اً  ، حاصد ٢٠١٠ أغسطس
وكان من بني الضحايا صـحفي      . جبرحى احلرب " مغمورة"للصليب األمحر أن املستشفيات     

وأشارت التقارير إىل أن ثالثة طالب كانوا من بني من قتلـوا            . خمضرم قتل برصاصة طائشة   
كما قتل ثالثة جنود من بعثة االحتاد األفريقي        . عندما انفجرت قنبلة على جانب أحد الطرق      

، ٢٠١٠أغـسطس   /آب ٢٤وحدثت أبشع حادثـة يف      . يف هجوم موجه إىل قصر الرئاسة     
 ٤على األقل، من بينـهم      اً   شخص ٣٢عندما هاجم انتحاريان فندق مونا، مما أدى إىل مقتل          

ووصف املراقبون احلادثة، الـيت فجـر       . من أعضاء الربملان وعدد من عمال الفندق وغريهم       
ومع بداية شـهر    . خالهلا انتحاريان نفسيهما، بأهنا أعنف حادثة شهدهتا العاصمة منذ فترة         

، عمدت اجملموعات املقاتلة املتشددة مـن      ٢٠١٠أغسطس  / آب ١١رمضان شهر الصوم يف     
وحزب اإلسالم وأهل السنة واجلماعة، حسبما أفادت التقارير، إىل زيادة هجماهتم " الشباب"

  .ضد قوات احلكومة االحتادية االنتقالية وبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال طوال الشهر
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ادث إىل زيادة حصيلة ضحايا احملنة اليت يقاسي منها الصومال منـذ            وأدت هذه احلو    -١٥
، ارتفعت حصيلة القتلى    )١(وحسبما ورد يف تقرير مركز سلم اإلملان يف الصومال        . فترة طويلة 

وذكر التقريـر أن    .  نتيجة لزيادة القصف والقتال    ٢٠١٠يف الشهور السبعة األوىل من عام       
 غريهم يف أعمال العنف منـذ كـانون         ٢ ٥٥٥وأصيب  ماتوا  اً   مدني ٩١٨يقل عن    ال ما"

 كـان   ٢٠١٠كما أن جمموع الوفيات يف الشهور السبعة األوىل من عام           .  ... يناير/الثاين
وسقط معظم الضحايا بسبب القصف مـن قبـل         . ٢٠٠٩أعلى من الفترة املماثلة من عام       
 قد شهدت مقتـل     ٢٠١٠وكانت الفترة نفسها من عام      ". اجملموعات املتحاربة يف مقديشيو   

وعلى حني أن معظم الضحايا سـقطوا، فيمـا         .  غريهم ٣ ٤٣٥وإصابة  اً   شخص ٧٤٥ حنو
وحلفائها ضـد قـوات     " الشباب"يظهر، بسبب اهلجمات العنيفة من قبل اجملموعة املقاتلة         

احلكومة االنتقالية وبعثة االحتاد األفريقي واهلجمات االنتقامية من قبل األخرية، فقد أسـهم             
، إىل جانـب  "الـشباب "بني اإلسالميني املعتدلني أي أهل الـسنة، و        ما القتال املباشر اً  أيض

  .الصدامات العشائرية يف وسط الصومال، يف ارتفاع عدد القتلى
واردة يف التقرير األسـبوعي     " أطباء بال حدود  "كما تقدم نشرة صحفية من منظمة         -١٦

لطبيعـة  اً  جيـد اً   وصف ٢٠١٠أغسطس  / آب ٦الستكمال أعمال جمموعة احلماية، املؤرخ      
ومستوى الضحايا بسبب استمرار القتال والقصف يف مقديشيو خالل النـصف األول مـن      

تعاجلهم الفرق الطبية الـيت ترعاهـا       اً   شخص ٢ ٨٥٤وذكرت النشرة أن من     . ٢٠١٠ عام
ئة منهم  يف املا٤٨املنظمة يف مستشفاها يف داينيل، مقديشيو يف الشهور السبعة األخرية، كان           

 ٦٤كان  اً،   سرير ٨٤يف املستشفى الذي يضم     "وأضافت أنه   " إصابات متصلة باحلرب  "من  
يف املائة من املرضى من جرحى احلرب مصابني جبروح خطرية بـسبب االنفجـارات، ممـا        
يتواكب إىل حد كبري مع استمرار إطالق نريان قذائف اهلاون الكثيفة يف املناطق السكنية من               

 ممن أصيبوا بسبب احلرب كانوا من النساء واألطفال حتـت           ٣٨دير بالذكر أن    واجل. املدينة
وأظهر سجل الربنامج اجلراحي يف املستشفى، الذي بدأ إجراء عمليات فيـه            ."  سنة ١٤ سن

حـىت اآلن كـانوا     اً   مريض ١١ ٨٨٨ يف املائة مما جمموعه      ٥٠، أن   ٢٠٠٧سبتمرب  /يف أيلول 
   ".إصابات متصلة باحلرب"يعانون من 

وباإلضافة إىل ذلك، وردت يف تقارير حمددة تلقتها األمم املتحدة من شركائها قوائم            -١٧
 أصيب  ٢٠١٠يونيه  /يناير إىل حزيران  / حادثة خالل الفترة من كانون الثاين      ٢٩٠بأكثر من   

أو قتل فيها مدنيون نتيجة لعدم التزام أطراف الرتاع، مبا يف ذلك قوات احلكومة االنتقاليـة                
وأدى استعار  . االحتاد األفريقي، مببادئ القانون اإلنساين الدويل املتصلة حبماية املدنيني        وبعثة  

  إىل أخطار جـسيمة كـأمر  - "الشباب" اليت أثارهتا   –األعمال العدائية يف املناطق احلضرية      
تراعي مبادئ القانون الدويل بشأن تناسبية رد الفعل          ال مفر منه للمدنيني، وخباصة عندما     ال

__________ 

-http://www.elmanpeace.org/news-2009-Aug انظر )١(
5/22/death_toll_in_somali_fighting_rises_this_year_group.aspx. 
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استهداف األغراض العسكرية فقط وضرورة اختاذ إجراءات احتياطية لتفادي سقوط ضحايا          و
وتعرضت قوات احلكومة االنتقالية وبعثة االحتاد اإلفريقي إىل إصـابات قاتلـة            . من املدنيني 

  ".الشباب"كثرية نتيجة هلجمات 
امية لـشؤون   كما أن املقابالت املتعمقة اليت أجرهتا مفوضية األمم املتحـدة الـس             -١٨

الالجئني ومكتب األمم املتحدة السياسي للصومال مع أفراد من خمتلف قطاعات الصوماليني            
الفارين من وسط جنوب الصومال يف الشهور األخرية واختذوا من خميمـات الالجـئني يف               
داداب يف كينيا مأوى هلم، أكدت األمناط اجلارية النتهاكات حقوق اإلنـسان والقـانون              

لدويل، مبا يف ذلك إخفاق األطراف يف محاية املدنيني على الوجه الكايف واستخدام             اإلنساين ا 
كما أظهرت املقابالت االنتهاكات اخلطرية اليت ترتكـب يف         . وجتنيد األطفال وصغار السن   

  .أو اجملموعات املسلحة األخرى" الشباب"املناطق اليت ختضع لسيطرة 

  سلحة يف املناطق اليت ختضع لسيطرهتااالنتهاكات من قبل اجملموعات امل  - باء  
يوليه، سجل موظفو األمـم املتحـدة حلقـوق         /أبريل ومطلع متوز  /فيما بني نيسان    -١٩

بالرصاص أو الـرجم، معظمهـم      اً  تسعة أشخاص رمي  " الشباب"اإلنسان تقارير عن إعدام     
يف أهنم بسبب ادعاءات بالتجسس أو االغتيال، ومخس حاالت بتر لألطراف، بسبب االشتباه   

ومهما كانت  . بناء على أوامر حماكم أقامتها هذه اجملموعات      اً   شخص ٢٨لصوص وجلد حنو    
االهتامات ضد األشخاص املعنيني، فإن هذه احلاالت تعترب مبثابة انتهاكات للحق يف احليـاة              

ويوقـع  . والسالمة اجلسدية واحلق يف حماكمة عادلة يف ضوء الطبيعة املتعجلة لإلجـراءات           
وباإلضافة إىل ذلك، ذكرت التقارير أن سـبع حـاالت          . اً يف كثري من األحيان علن     العقاب

 بـسبب  ٢٠١٠أبريـل  /قطعت رقاهبم، مبا يف ذلك مخسة عمال زعم أهنم قتلوا يف نيـسان      
  .مشاركتهم يف أعمال البناء يف الربملان

الم وتفيد التقارير أن بعض االنتهاكات حدثت يف سياق أوامر أصدرها حزب اإلس             -٢٠
، تقيد السلوك االجتماعي أو حتدد قواعد الرتداء املالبس، مثل حظـر عـزف              "الشباب"و

وزعم أنه يف إحدى احلاالت، قتل شخـصان بالرصـاص          . املوسيقى أو مشاهدة كرة القدم    
 عندما الذا بالفرار من مقاتلي قوات حزب اإلسـالم، الـذين            ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٢ يف

 حيث كان يشاهد حمبو كرة القدم مباراة يف كأس العامل وقبـضوا             يف مقديشيو،   دامهوا مرتالً 
" الـشباب "ويف حالة أخرى، زعم أن ثالث نساء قبض عليهن          . على عشرات من احلاضرين   

  .يونيه/يف حزيران" العباية"واعتدوا عليهن بالضرب لعدم ارتدائهن 
وقعها املقاتلون اإلسالميون   ومن األمثلة القريبة العهد على طبيعة العقوبة البدنية اليت ي           -٢١

ذكرته التقارير عن جلد رجل يف احلادية والـثالثني مـن            ما يف املناطق اليت ختضع لسيطرهتم    
عندما وجدته ميـضغ    " الشباب"من غلكايو، مخسني جلدة، اعتقلته قوات         العمر وهو أصالً  

ـ    . القات يف أيوب، وهى منطقة ختضع لسيطرة شيوخ احلرب         د مـن   وهناك تقارير عن مزي



A/HRC/15/48 

9 GE.10-16150 

، مبـا يف  "الشباب"يف املناطق اليت يسيطر عليها " املخالفني"أعمال العقاب اخلطرية توقع على   
  .ذلك حالة زعم أنه حدث فيها قطع لسان أحد الفتيان

 بعد إمتام بعثته  ٢٠١٠أغسطس  /وحث اخلبري املستقل، يف بيان صحفي صدر يف آب          -٢٢
ستكشاف مجيع الوسائل املمكنة لوقف حـاالت       ا"األخرية إىل املنطقة، اجملتمع الدويل على       

اإلعدام دون حماكمة، مبا يف ذلك قطع رقاب أشخاص أبرياء وبتر األطراف واجللد بالسياط              
وإرغام الفتيات الصغريات على الزواج من أفراد امليليشيات واستخدام املدنيني كدروع بشرية   

لعامة وحظـر االسـتماع إىل      وفرض أشد قيود على مالبس النساء وحظر وسائط اإلعالم ا         
وأصبحت التهديدات وأعمال   . )٢("املوسيقى والتجمع العام، كل ذلك دون إجراءات سليمة       

للكثريين، وتـشكل   اً  يومياً  أو بأوامر أو عرب اهلواتف النقالة روتين      اً  الترهيب اليت تنقل شخصي   
  .من جمموعة اإلجراءات اليت تستخدم لفرض سلطة اجملموعة املسلحةاً جزء

  حلق يف حرية التعبريا  - جيم  
" الشباب"ال تزال وسائط اإلعالم مستهدفة يف معظم احلاالت من قبل املتمردين من               -٢٣

ويف مقديشيو، حوصرت دور وسائط اإلعالم بني هتديدات حزب اإلسالم،        . وحزب اإلسالم 
احيـة   مجيع حمطات اإلذاعة بوقف إذاعة املوسيقى مـن ن         ٢٠١٠أبريل  /الذي أمر يف نيسان   

اليت هددت بإغالق أي حمطة إذاعة تستجيب حلظر املوسيقى مـن الناحيـة             " إدارة البنادر "و
 / نيـسان  ١٤وداهم أفراد من حزب اإلسـالم إحـدى حمطـات اإلذاعـة يف              . األخرى
 ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٢١حمطة إذاعة أخـرى يف      " الشباب"وداهم أفراد من    . ٢٠١٠ أبريل

ثالثة صحفيني على األقل لوقـت قـصري        " زب اإلسالم ح"واحتجز  . واستولوا على معداهتا  
وجرح مثانية آخرون عندما فجرت قنبلة يف مبىن للشرطة حيث كانـت            . خالل هذه الفترة  

شاركت فيهما السلطات   اً  ووقعت حادثتان أثارتا القلق أيض    . اًصحفياً  تعقد مؤمتر " الشباب"
ا احتجـز اً ومـصور   مراسـالً فقد ذكرت التقـارير أن    . احلكومية، وتتصل بالرتاع اجلاري   

لزميلهما الذي أصيب خالل تبادل إلطـالق النـار يف أول           اً  واستجوبا بعد التقاطهما صور   
وكانت احلادثة األخطر هي أمر إلقاء القبض على صحفي صومايل يعمل           . ٢٠١٠يوليه  /متوز

احلكومة يونيه، عن قيام    /يف صحيفة نيويورك تاميز بعد أن نشرت الصحيفة مقالة، يف حزيران          
  .بتجنيد واستخدام األطفال يف قواهتا

__________ 

 .http://www.ohchr.org/en/newsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10269&LangID=Eانظر  )٢(
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  نزوح املواطنني  - دال  
ملا ورد يف تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، فإنه نتيجـة             اً  وفق  -٢٤

 ٥٠ ٠٦٥، التمس   ٢٠١٠الستمرار العنف وانعدام األمن يف الشهور السبعة األوىل من عام           
ـ  ٢٠٠ ٠٠٠يربو على   مالبلدان اجملاورة، وشرداملالذ يف ااً تقريباً  صومالي اً،  شـخص داخلي
وجيعل هذا الصومال البلد . )٣(من جنوب وسط الصومال، وبصفة خاصة من مقديشيو       اً  أساس

وحـىت هنايـة   . الذي خيرج منه أكرب عدد من الالجئني يف العامل بعد أفغانـستان والعـراق     
كينيا واليمن  اً  استضافتهم أساس اً،  اليصوماً   الجئ ٦٠٠ ٤٨٤، كان هناك    ٢٠١٠يوليه  /متوز

 مليون صـومايل    ١,٤وباإلضافة إىل ذلك، كان     . وإثيوبيا وإريتريا وجيبويت وترتانيا وأوغندا    
  . )٤(يف البلداً مشردين داخلي

ومثة مؤشر آخر ليأس املواطنني الذين يعيشون يف مناطق الصومال اليت تضرهبا احلرب            -٢٥
ن خاطروا حبياهتم يف رحالت خطرية عرب خليج عدن للوصول          هو فرار عشرات اآلالف الذي    

ومات الكثري منهم خالل الرحلة، على حـني تعـرض آخـرون لالنتـهاكات              . إىل اليمن 
وعلى حني أنه كان يوجـد بينـهم بعـض          . واإلصابات على يد املهربني املنعدمي الضمري     

. لطرق كانوا من الـصومال    اإلثيوبيني، فإن أغلبية األشخاص الذين حياولون استخدام هذه ا        
 ٢٩ ٥٠٠وعلى حني حـاول     . واستمرت معدالت هتريب األشخاص يف االرتفاع كل عام       

 - ٥٠ ٠٠٠ إىل   ٢٠٠٨ عبور خليج عدن، فقد ارتفع العدد يف عام          ٢٠٠٧شخص يف عام    
ومنـذ  . ٢٠٠٩ يف عـام     ٧٧ ٨٠٢ وإىل   - خالل الرحلة    ١ ٠٠٠يربو على     ما مات منهم 

  . شخص اخلليج إىل اليمن٢١ ٠٠٠يزيد على   ما، عرب٢٠١٠يناير /كانون الثاين
والواقع أن االجتار باألشخاص، وخباصة ألغراض االستغالل اجلنسي والرق املـرتيل،       -٢٦

، أصـدرت   ٢٠١٠مايو  /ويف أيار . يزال مثار قلق شديد     ال داخل وخارج البلد على السواء،    
وعـدد  اً  شكلة وضعف املشردين داخلي   املنظمة الدولية للهجرة نشرة حقائق تظهر انتشار امل       

بسبب هـذه   اً  سيما النساء واألطفال من األسر الفقرية جد        وال املهاجرين ألسباب اقتصادية،  
ووضعت املنظمة، بالتعاون مع سلطات صوماليلند وبونتلند واجملتمع املدين، برامج          . املمارسة

  .ملكافحة االجتار

  ساينالعنف اجلنسي والقائم على أساس جن  - هاء  
يبلغ عنه عادة يف كثري من األحيـان، فقـد            ال على حني أن هذا النوع من العنف        -٢٧

 حـوادث   ٤٠٩لقاعدة بيانات سرية حتتفظ هبا وكاالت األمم املتحدة، حنـو           اً  وقعت، وفق 
__________ 

 .UNHCR Somalia Briefing Sheet”. July 2010“انظر  )٣(
 .املرجع نفسه )٤(
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اعتداء جنسي وإجبار على البغاء وعنف مرتيل يف الفترة مـن           /اغتصاب وحماوالت اغتصاب  
وكشفت التقديرات اليت أجريـت  .  يف الصومال٢٠١٠يونيه / حزيرانيناير إىل /كانون الثاين 

حيث يكون الضحايا بصفة عامة     اً،  عن شيوع العنف اجلنسي يف مستوطنات املشردين داخلي       
من أصول أقليات عشائرية، وحمرومني من محاية عشائرهم وجيربون يف كثري من األحيان على              

  .العمل يف جماالت خطرة

   حقوق الطفل  - واو  
. استمر تضرر األطفال بصورة غري متناسبة نتيجة الرتاع يف وسط وجنوب الصومال             -٢٨

وظل جتنيد األطفال لوضعهم على خط اجلبهة مثار قلق كبري، حيث أظهرت وسائط اإلعالم              
يف اآلونة األخرية وجود األطفال يف صفوف القوات املرتبطة باحلكومة، على الرغم من نفي              

وتلقي أغلبية التقارير بشأن احلاالت اجلديدة لتجنيد وتدريب األطفال .  هلذا احلكومة االنتقالية 
، كلـف رئـيس     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٥ويف  . املسؤولية على العناصر املناهضة للحكومة    

احلكومة االنتقالية شيخ شريف أمحد، يف بيان علين، رئيس جيشه بالتحقيق يف مزاعم وجود              
  .أطفال يف صفوف القوات املسلحة

وعلى سبيل املثـال،    . حوهلا  وما وأثر الرتاع يف الصومال بصورة أعم يف مقديشيو         -٢٩
وردت .  قتل بعض موظفي وزارة املالية     ٢٠١٠يوليه  /وقع يف متوز  اً  ذكرت التقارير أن انفجار   

قوات احلكومة على ذلك باجتياح مدرسة اهلالل االبتدائية والثانويـة اجملـاورة يف منطقـة               
وأفرج عن  .  سنة ١٦ و ٧تتراوح أعمارهم بيم    اً   طالب ١٩ألقت القبض على    هامووين، حيث   

هؤالء األطفال فيما بعد، ولكن احلادث أظهر تعرض الصغار إىل حد بعيد للشك يف كوهنم               
  .منخرطني بصورة مباشرة يف القتال

وظل االغتصاب وحاالت العنف اجلنسي اخلطرية األخرى ضد األطفال مثار قلـق              -٣٠
وظل إفالت مقتريف هذه اجلرائم ضد األطفال، مبا يف ذلـك العنـف             .  محايتهم شديد بشأن 

وحيدث هذا على الرغم من عمل األمم       . يف مجيع أرجاء الصومال   اً  اجلنسي، من العقاب شائع   
املتحدة املستمر مع كيانات إنفاذ القوانني والقضاء يف جماالت معينة لضمان النظر يف هـذه               

يوجد دليل يشري إىل أن أطراف الرتاع كانوا          ال غري أنه . ضائي الرمسي احلاالت أمام النظام الق   
  .ضالعني بصورة منتظمة يف أمناط االغتصاب وأفعال العنف اجلنسي األخرى ضد األطفال

  احلق يف الغذاء والتغذية والصحة   - زاي  
دة خـالل   جياً  أمطاراً  لتقارير األمم املتحدة، شهدت مجيع أرجاء الصومال تقريب       اً  وفق  -٣١

يونيه، مما حسن حالة األمن الغذائي، وخفض     /أبريل إىل حزيران  /من نيسان " غو"موسم األمطار   
 مليون شـخص، أي بنـسبة       ٢ مليون شخص إىل     ٢,٦٥عدد من يواجهون أزمة إنسانية من       

 مليون شـخص يف أزمـة،       ٢غري أن هناك    .  يف املائة عن املوسم السابق     ٢٥اخنفاض مقدارها   



A/HRC/15/48 

GE.10-16150 12 

وهذا الرقم، املستند إىل تقييم شامل للبلد أجرته بعـد          . املائة من جمموع السكان    يف   ٢٧ ميثلون
، ميثـل   )٥(٢٠١٠ أغسطس /وحدة حتليل األمن الغذائي والتغذية يف آب      " غو"موسم األمطار   

 يف املائة مـن الـسكان،   ٤٣  مليون شخص، أي  ٣،٢من بداية العام عندما كان      اً  طفيفاً  حتسن
غري أن التقديرات تـشري إىل أن هنـاك، علـى املـستوى             . اإلنسانيةحاجة إىل املساعدة     يف

 طفل مصاب بـسوء     ٣٥ ٠٠٠ طفل يعانون من سوء التغذية احلاد منهم         ٢٣٠ ٠٠٠ الوطين،
  .التغذية اخلطري، وأغلب هذه اجملموعة األخرية من جنوب وسط الصومال

 األمطار، حد من    كما أن انتقال الناس رغم أنفهم بسبب الرتاع، إىل جانب هطول            -٣٢
وعليـه،  . قدرهتم على احلصول على املياه النظيفة والوصول إىل اخلدمات الصحية األساسية          

مستمرة " أزمة الصحة العامة  "فإنه حىت إذا كان احلصول على الغذاء قد حتسن للبعض، فإن            
 حالة إسهال مـائي مـن       ٢٥ ٠٠٠وعلى سبيل املثال، حدثت     . يف جنوب وسط الصومال   

  .، أغلبها بني األطفال٢٠١٠مايو /يناير إىل أيار/ثاينكانون ال
وأكد تقييم وحدة حتليل األمن الغذائي والتغذية تدهور معدالت سوء التغذية احلاد               -٣٣
 يف املائة يف املنطقة الوسطى اليت كانـت أكثـر           ٧,١ يف املائة قبل ستة شهور إىل        ٤,٦ من

وكان واحد من كل سـتة      . لغذائية والرتوح من أثار اجلفاف وارتفاع أسعار املواد ا      اً  تضرر
أطفال على صعيد البلد وواحد من كل مخسة يف املنطقتني اجلنوبية والوسطى يعانون من سوء       
التغذية، يف حني أنه كانت هناك زيادة ملحوظة يف مقديشيو يف عدد حاالت إدخال األطفال               

  .الذين يعانون من سوء التغذية مراكز التغذية
إذا كان تعليق املساعدة الغذائية من برنامج الغـذاء العـاملي يف              ما لواضحوليس من ا    -٣٤
اً  قد تـرك أثـر     -وحلفائهم يف اجلنوب    " الشباب" يف املناطق الواقعة حتت سيطرة       ٢٠٠٩ عام
ويف الفترة املؤقتة، كانت الوكاالت تركز تدخلها علـى         . على حالة التغذية هناك   اً  خطرياً  سلبي

تـزال    ال وكانت املعونة الغذائيـة   . مة مراكز التغذية التكميلية والعالجية    سوء التغذية مثل إقا   
ويف بعض مناطق وسـط     اً،  مستمرة يف مقديشيو، حيث يقيم العديد من أكثر األشخاص ضعف         

  .من املساعدة الغذائية ما  مليون شخص يتلقون شكال١،٨ًجمموعه   ماوجنوب الصومال، كان

  احلق يف التعليم  - حاء  
من الصبيان والفتيات من فوائد التعليم      اً  ل عقدين من الرتاع، حرم جيالن تقريب      خال  -٣٥

اً شديداً  وقد تأثرت النظم التعليمية املوجودة، اليت كانت بالفعل حمدودة النطاق، تأثر          . الكامل
غري أن الصوماليني عمدوا إىل تنظيم شبكات قوية من التعليم املدرسـي املـستقل              . بالرتاع

__________ 

  متاح على املوقع.”Somalia Humanitarian Crisis Eases but 2 Million Somalis Still Need Aid“انظر  )٥(

http://www.fsnau.org/in-focus/somalia-humanitarian-crisis-eases-2-million-somalis-still-need-aid. 



A/HRC/15/48 

13 GE.10-16150 

 املدارس وكتاتيب حتفـيظ     - وردم نظام التعليم التقليدي   . جزاء كثرية من البلد   واخلاص يف أ  
  . الفجوة اليت حدثت يف التعليم املدرسي الرمسي- القرآن

  احلق يف العدل  - طاء  
ترك عدم وجود حكومة مركزية على مدي سنوات كثرية معظـم الـصوماليني يف                -٣٦

وانـضم املتمـردون    . اليت هلا قواهتـا اخلاصـة     أيدي السلطات احمللية القائمة على العشائر       
بنظم غري كفـؤة    اً  وترك هذا الوضع الطويل األمد، مقترن     . اإلسالميون بعد ذلك إىل املعمعة    

تكن هنـاك     مل ويف هذه الظروف  . فعالة، السكان املدنيني دون نظام إنصاف قانوين فعال        أو
وأدى هذا إىل شـيوع ثقافـة       . اةآلية إلنصاف الضحايا أو أي نوع من أنواع املساءلة للجن         

. اإلفالت من العقاب واهنيار أي نظام قيمي يؤدي إىل احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان             
ورمبا كـان   . يف الصومال اً  وتدخل مسألة اإلفالت من العقاب يف صميم األزمة القائمة حالي         

  .هذا أحد أهم اجلوانب املهملة يف األزمة الصومالية

  ق اإلنسان يف صوماليلندحقو  - ثالثاً  
ـ اً، كانت رحلة اخلبري املستقل إىل هرغيسا، صوماليلند، قصرية جد      -٣٧ بـسبب  اً أساس

غري أن اخلبري املستقل، على الرغم من قصر مدة إقامته، يعـرب            . إمكانيات الطريان احملدودة  
 تقلـده   عن امتنانه، الستقبال رئيس صوماليلند، حممود حممد سيالنيو له، خالل يومني مـن            

لـصوماليلند    ال وأحيا تقلد رئيس جديد سدة الرئاسة يف صوماليلند اآلمال        . منصب الرئاسة 
  .للصومال بأكملهاً فحسب، بل أيض

وأبلغ اخلبري املستقل الرئيس سيالنيو جبملة أمور منها أن اجملتمع الدويل لديه آمـال                -٣٨
نطقة، اليت تستند إىل مبادئ حقوق      كبار يف أن تضرب صوماليلند املثل لإلدارة الرشيدة يف امل         

ورحب بقرار الرئيس حل جلان األمـن اإلقليميـة الـيت      . اإلنسان واحترام شخص اإلنسان   
وجهت إليها انتقادات كثرية واليت عملت كأدوات تعسفية يف أيدي اجلهاز التنفيـذي دون              

ن جلنة حقوق   وأضاف أنه ستكون لدى الرئيس فرصة تنقيح قانو       . مراعاة اإلجراءات الواجبة  
اإلنسان يف صوماليلند، الذي كانت قد أصدرته احلكومة السابقة والعمل على امتثاله التـام              

  ).مبادئ باريس(للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
 وأضاف أنه ورث حالة   . وقال الرئيس إنه يدرك التحديات الكثرية اليت تواجه إدارته          -٣٩

وذكر أنه توجد جمموعات متطرفة تعمل يف صوماليلند وهى         . اقتصادية وأمنية بالغة الصعوبة   
" الـشباب "وأشار إىل أن اهلجوم االنتحاري الذي نفـذه         . مثار قلق شديد حلكومته وشعبه    

  .اآلونة األخرية يف كمباال درس للمنطقة بكاملها يف
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تزام حبل جلان األمن اإلقليمية كيما تتمكن       وأشار الرئيس، يف أول بيان عام له، إىل االل          -٤٠
وتعهد بدعم سيادة القانون واحترام حقـوق       . احملاكم من ممارسة واليتها القانونية بصورة تامة      

ووعد باستعراض انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت يف ظـل النظـام الـسابق             . اإلنسان
  . قانوين ودون اإلجراءات الواجبةعمن يثبت أهنم أبرياء واحتجزوا دون سنداً واإلفراج فور

ويرى اخلبري املستقل أن تقلد الرئيس سيالنيو أعلى منصب يف صوماليلند فتح فرصة               -٤١
وينبغي أن ينتهز اجملتمع الدويل فرصة نشوء هذه احلالة         . جديدة أمام الصومال واملنطقة برمتها    

كنة كيما تتمكن من الوفاء     بصورة تامة وأن يؤكد مساعدة احلكومة اجلديدة بكل الطرق املم         
ذلك أن أمهية جناح صوماليلند ملستقبل الصومال ككل غنية عـن           . بالتزاماهتا حبقوق اإلنسان  

  .التأكيد
كما عقد اخلبري املستقل، أثناء وجوده يف هرغيسا، اجتماعات مع وكاالت األمـم               -٤٢

 يف ذلك مركـز البحـث       املنظمات غري احلكومية، مبا   /املتحدة وممثلي منظمات اجملتمع املدين    
ـ             اً والتطوير من مقديشيو ورئيس اللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان والعدل، وشـاطروه مجيع

  .التفاؤل الذي نشأ عن االنتخابات األخرية وتغيري احلكومة

  حقوق اإلنسان يف بونتلند  - رابعاً  
رة غـارووي   ومتكن من زيـا   . كانت رحلة اخلبري املستقل إىل بونتلند قصرية باملثل         -٤٣
بـسبب  اً،  يتمكن من زيارة بوساسو، حيث توجد أكرب خميمات املشردين داخلي           ومل فقط،

. ضد قوات بونتلند حول مدينة بوساسـو      " جمموعة أتوم املسلحة  "اً  اهلجوم الذي شنته مؤخر   
وكما سـبق،   . للغاية كالعادة اً  وودياً  وكان اجتماعه برئيس بونتلند عبد الرمحن فارويل حار       

  .  عدد من كبار وزرائه ومسؤوليه حضور االجتماعطلب من
وهنأ اخلبري املستقل الرئيس فارويل على اإلجنازات اليت حققتـها احلكومـة منـذ                -٤٤

وتشمل هذه اإلجنازات متكن احلكومة من دفع رواتب        . اجتماعهما السابق قبل عامني مضيا    
 سقها مع معـايري اليونـسكو؛     موظفي اخلدمة املدنية؛ وحتديث املناهج الدراسية وحتقيق تنا       

حدث من تقدم يف توفري اخلدمات الصحية؛ وإنشاء جلنة مستقلة لالنتخابات؛ واعتمـاد              وما
  .سيطرح لالستفتاء الشعيب؛ واستمرار اجلهود يف مكافحة القرصنةاً جديداً الربملان دستور

ونتلنـد مـن   مث حتدث اخلبري املستقل عن الشواغل اليت تتعلق مبا قامت به سلطات ب       -٤٥
من بوساسو إىل   اً   من املشردين داخلي   ٩٠٠أعمال الترحيل القسري يف اآلونة األخرية لزهاء        

وقال إن هذا يتناىف مع تقاليد كرم الضيافة الطويلة اليت أبدهتا بونتلند بصدد             . مناطق اجلنوب 
، سـلَم   وبعد أن قال هذا   . وكذلك مع مسؤولياهتا مبوجب القانون الدويل     اً،  املشردين داخلي 

وشدد . اًتزال تستضيف على أرضها أكرب عدد من الصوماليني املشردين داخلي           ال بأن بونتلند 
الرئيس فارويل، يف رده على هذا، على تغري الظروف اليت نشأت نتيجـة تـسلل عناصـر                 
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اً كبرياً  وأشار إىل أن حكومته تدفع جزء     . اًإىل بونتلند، وخباصة بني املشردين داخلي     " الشباب"
واستشهد . يستطيع أن تتحمل أية خماطرات  المواردها املالية لتلبية مقتضيات األمن، وأهنامن 

يف غلغالـة يف    " الـشباب "باهلجمات األخرية اليت قامت هبا جمموعة مقاتلة على صلة حبركة           
وذكر أن ثالثة أعضاء يف     . الشمال، على جدية التهديدات اليت تواجه احلالة األمنية يف بونتلند         

القراصنة، كما أهنـا ضـالعة      اً  ان بونتلند قتلوا على أيدي هذه اجملموعة، اليت تساعد أيض         برمل
  .االجتار باألشخاص وهتريب األسلحة إىل اليمن يف
 أنـه اً،   من املشردين داخلي   ٩٠٠وأكد الرئيس، فيما يتعلق بالترحيل القسري لزهاء          -٤٦
مـن  اً  دت، بعد حتقيقات، أن كثري    وبني أن حكومته وج   . يرحل سوى جمموعة من الفتيان     مل

قبل أن يرسـلوا إىل  " الشباب"هؤالء الفتيان اختطفوا وأجرى هلم غسيل مخ ودربوا بواسطة        
وأشار إىل أن حكومته تتحمل مسؤولية مكافحة اسـتغالل املـشردين           . بونتلند مبهام حمددة  

ت األمم املتحدة بغية    بوكاال  وأكد كذلك أن إدارته أقامت اتصاالً     . يف اإلضرار بشعبة  اً  داخلي
  .يف بونتلنداً تلبية االحتياجات اإلنسانية وضمان حقوق اإلنسان للمشردين داخلي

وذكر الرئيس فارويل، فيما يتعلق بالقرصنة، أنه نتيجة جلهود إدارتـه، اخنفـضت               -٤٧
ـ          ٧٠األنشطة املتصلة بالقرصنة بنسبة      اطق  يف املائة وانتقل معظم القراصنة من بونتلند إىل املن

 قرصان، مبـن فـيهم      ٤٠٠ويوجد يف سجون بونتلند     . الوسطى، مشال مقديشيو وكيسمايو   
وقام كبـار   . بعض املدرجني على قوائم االستخبارات األمريكية، مبا يتجاوز سعة السجون         

وأعرب عن أسـفه ملـا      . العشائر مبهمة تستحق الثناء وهى حث الفتيان على هجر القرصنة         
 البحرية الدولية وصفت، يف تقرير هلا، بونتلند، على الـرغم مـن   وصل إىل علمه أن املنظمة    

  .جهود إدارته، بأهنا دولة إجرامية ومركز للقرصنة
. تشرك بصورة كاملة يف عملية سالم جيبويت        مل وأكد الرئيس استياءه من أن بونتلند       -٤٨

بتعيينه اً  ثل اخلاص اجلديد لألمني العام مرحب     وأضاف أنه على الرغم من ذلك، كتب إىل املم        
ورحب بقرار مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال       . وتطلعه إىل االجتماع به والعمل معه     

  .بفتح مكاتب دائمة يف بونتلند
وأبلغ اخلبري املستقل، يف اجتماعاته مع وكاالت األمم املتحدة يف غارووى، بالتدابري              -٤٩

والالجئني يف بونتلند، وخباصة للحد     اً  املتحدة لتناول حالة املشردين داخلي    اليت تتخذها األمم    
وحاز إعجاب اخلبري املستقل بصفة     . من التوتر بني الالجئني والسكان احملليني وإدارة بونتلند       

خاصة العمل املفيد الذي يقوم به برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف إطار برناجمه املتعلق بسيادة               
يضطلع به برنامج األمـم       ما عن عمل مفوضية شؤون الالجئني لدعم       والقانون، فضالً األمن  

املتحدة اإلمنائي، الذي مشل دعم إدارة الشرطة احمللية يف حتسني قدراهتا وبنيتها التحتية للتعامل              
ويعتقد اخلبري املستقل أنه من املمكن أن تعزز هذه التـدابري           . مع األوضاع على أرض الواقع    

كما يعتقد أنه من املمكـن أن تتحـسن         . لتعاون بني األمم املتحدة وسلطات بونتلند     روح ا 
بعض االحتياجات األساسية لبونتلند، اليت تواجه بـصورة حقيقيـة          اً  العالقات إذا لبيت فعلي   
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أن اً  ويرجـو خملـص   . هتديدات أمنية خطرية يف أرضها وليس لديها املوارد الكافية ملواجهتها         
تقـوم حكومـة    اً،   إىل اعتماد وتنفيذ سياسة وطنية بشأن املشردين داخلي        يؤدي هذا التعاون  

  .بدعم من األمم املتحدةاً بونلتند بإعدادها حالي
وزار اخلبري املستقل، بعد اجتماعه باملسؤولني يف احلكومة، مستوطنات املـشردين             -٥٠
رجو أن يوفر املوقع    وي. يف غارووى واملوقع اجلديد الذي سينقل إليه هؤالء األشخاص        اً  داخلي

ويرغب اخلبري املستقل يف أن يؤكد أنه شـعر         . اًاجلديد سبل معيشة أفضل للمشردين داخلي     
ببالغ األمل ملا شاهده من األوضاع املتردية اليت يعيش فيها الفقراء املعدمون من املـشردين يف                

ني أنه ميكنـه    وقال ملسؤويل وكاالت األمم املتحدة إنه على ح       . موقعهم احلايل يف غارووى   
 ميكن لـه تقـدير      ال املشار إليه أعاله، فإنه   اً  فهم سرعة إبداء قلقهم لترحيل املشردين داخلي      

  .يبدو من عدم القلق إزاء األوضاع املعيشية املزرية لألشخاص املشردين داخلياً ما

  بعض اآلراء بشأن التطورات القريبة العهد  - خامساً 
لقانون اإلنساين يف الصومال ترسم صـورة قائمـة         إن انتهاكات حقوق اإلنسان وا      -٥١
وقد زاد تدهور احلالة منذ التقرير األخري الذي قدمه اخلبري املستقل إىل جملس حقـوق               . اًحق

وزادت حدة القتال بني اجملموعات املتحاربة خالل شهر رمضان، األمر الذي أودى       . اإلنسان
وحلفـاءهم  " الشباب"د التقارير بأن    وتفي. بعدد كبري من الضحايا وأدى إىل نزوح مجاعي       

شددوا قبضتهم على الناس الذين يقيمون يف األماكن اخلاضعة لسيطرهتم، وأهنـم يفرضـون         
  .يزال يرتف ويعاين من أمل خميف  الولذلك، فإن الصومال. قاسيةاً قوانني وأحكام

فـت  وهناك ضوء خا  . غري أنه على الرغم من قتامة هذا الواقع، يظهر بصيص أمل            -٥٢
ذلك أن احلكومة االحتادية االنتقالية ظلت صامدة علـى         . يتسلل ببطء عند هناية النفق املظلم     

كما متكنت قواهتا املسلحة، مبـساعدة بعثـة االحتـاد     . الرغم من هجمات املتمردين العنيفة    
األفريقي يف الصومال، من الصمود والدفاع عن املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة االنتقاليـة            

  .تتحقق  ملوعليه، فإن املخاوف السابقة من أن احلكومة ستنهار حتت الضغط. مقديشيويف 
يتمكن من زيارة املناطق اخلاضعة لسيطرة املقاتلني،         مل وبالنظر إىل أن اخلبري املستقل      -٥٣
غري أنه تكلم مع أشـخاص      . يكن أمامه من سبيل ملعرفة مشاعر الناس هناك جتاههم          مل فإنه

الذين هربوا مـن    " الشباب"ة األخرية من هذه املناطق، من بينهم بعض مقاتلي          فروا يف اآلون  
بدعم اً  يتمتعون فعلي   ال "الشباب"صفوف احلركة والتمسوا املالذ يف اخلارج، والذين قالوا إن          

وأضافوا أن معظم الذين انضموا إليهم كانوا       . من عامة الناس لكنهم حيكمون بسالح اخلوف      
كما أن عامة الناس مستاؤون بشدة من القوانني القاسـية  . ت إغراء املال جمربين أو واقعني حت   

زالوا متشبثني باألمل يف أن خترج احلكومة االحتادية االنتقالية، علـى            ولكنهم ما . املفروضة
  .الرغم من أوجه قصورها، من احملنة كحكومة احتادية قابلة للحياة للصومال
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ر صحيحة، فإهنا ينبغي أن تضيف حافزا آخر لألمم         وإذا كانت القراءة السالفة الذك      -٥٤
املتحدة واجملتمع الدويل على مواصلة مساندة احلكومة االنتقالية ومساعدهتا بزخم أكرب لتصبح          
حكومة فعالة ميكنها الصمود، وإن كان مبساعدة بعثة االحتاد األفريقـي يف الـصومال، يف               

  .استراتيجية عسكرية وسياسية موحدةمن خالل اً بسط سيطرهتا تدرجيياً مقديشيو وأيض
حدودها من خالل   اً  ومبوجب هذه االستراتيجية، ستوسع احلكومة االنتقالية تدرجيي        -٥٥

أو عسكرية، وبسط سيطرهتا    /استعادة األراضي اليت يسيطر عليها املتمردون، بطرق سياسية و        
الناس بعملـها الـشاق     ومما يسهل هذا أن حتسن احلكومة االنتقالية صورهتا يف أعني           . عليها

ومن شأن هذه الصورة أن تسهل ترحيب سكان األراضي املستعادة مـن            . وتفانيها وأمانتها 
  .غري أهنا حتتاج، من أجل متكينها من ذلك، إىل دعم اجملتمع الدويل. املتمردين

يكن لديه    مل ، عندما قدم اخلبري املستقل تقريره إىل اجمللس،       ٢٠١٠مارس  /ويف آذار   -٥٦
ولكنه يف هذا الوقت، يرى، ألسباب واردة أدناه، أن اآلفاق املرتقبـة            . لقدر من األمل  هذا ا 

غري أنه يرى أن هذا لن يتحقق إال إذا كان اجملتمع الدويل على استعداد              . خليار كهذا ساطعة  
ميكن أن يكون هنـاك حـل       ال لدعم العملية على األجلني املتوسط والطويل، بالنظر إىل أنه        

  .على األجل القصري يف الصومالعسكري دائم 
من اً  تقريباً  وتستند التوقعات املتوسطة إىل الطويلة األجل إىل حقيقة أن العشرين عام            -٥٧

 لبنيتها التحتيـة ومؤسـساهتا      - من الدمار للصومال  اً  كبرياً  احلرب الضروس قد سببت قدر    
 لدرجة أنه لـيس مـن       - وهياكلها االجتماعية وقيمها وأعرافها االجتماعية والدولة نفسها      

ويقتضي ذلك عملية طويلة من إعـادة       . الواقعي ترقب أنه ميكن إصالحها يف األجل القصري       
إقامة املكونات األساسية لبناء الدولة، وأوهلا بناء الثقة والتماسك االجتماعي اللذين كانا من             

  .أهم ضحايا الرتاع
تمر واملركّـز علـى األساسـني       ورمبا ميكن تربير هذا التفاؤل وسط محام الدم املس          -٥٨

لكسب مزيد من األراضي وطرد احلكومة االنتقالية مـن         " الشباب"إن جهود   ،  أوالً. التاليني
حتقق أي مكاسب هامة يف السيطرة على األراضـي      مل ذلك أهنا . مقديشيو يبدو أهنا أخفقت   
قع قتـال مـع      ويقال حىت إهنا غارقة يف بعض األماكن يف مستن         - يف الشهور الستة األخرية   

ورمبا ميثل التحول إىل قمع الناس اخلاضعني لسيطرهتم إشارة إىل أهنم ليسوا            . إسالميني آخرين 
من إجياد متطوعني من بـني الـصوماليني        " الشباب"كما أن عدم متكن     . على وفاق معهم  

م واضطرارهم الستئجار مرتزقة كينيني لتنفيذ املهمة يف كمباال ميكن تفسريه بأنه يظهر عجزه   
والواقع أن معظم انتحارييهم    . يكفي من الصوماليني لالنضمام ملهمتهم      ما عن السيطرة على  

  .قد جندوا، فيما يبدو، من اخلارج
ملصادر األمم املتحدة، تطورات هامة يف مقديشيو حيتمل أن تعزز          اً  حتدث، وفق اً،  ثاني  -٥٩

أنه جيري تعزيز قوة وكفاءة قوات      ذلك  . أوراق اعتماد احلكومة االنتقالية وثقة املواطنني فيها      
األمن الصومالية؛ وأعلن التزام حازم بزيادة عدد وقدرة قـوات بعثـة االحتـاد األفريقـي                
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الصومال، مما يعزز من قدرهتا على محاية احلكومة والبنية التحتية يف مقديشيو؛ واختـذت               يف
واخلدمات اإلصـالحية   تدابري هامة لرفع قدرات موظفي اخلدمة املدنية الصومالية والشرطة          

وأحرز تقدم هام يف إعداد     . والقضاء؛ ووضعت ترتيبات لضمان دفع رواتب املوظفني العامني       
وحيتمل أن حتقق مجيع هـذه  . اًمشروع دستور احتادي للصومال سيطرح لالستفتاء العام قريب 
  .اخلطوات، إذا توبعت بعناية، الثقة العامة يف احلكومة االنتقالية

بري املستقل على معلومات بشأن التطورات السالفة الذكر من املنخـرطني           وحصل اخل   -٦٠
وفيما يتعلق بقطاع األمن، اشتملت التطورات على زيادة عدد قوات          . مباشرة يف هذه العمليات   

ـ   اً  األمن الصومالية، الذي من املرجح أن يرتفع عندما يتوىل املتدربون حالي           يف اً  مهـامهم رمسي
املستقل خالل زيارته ملقر بعثة االحتاد األوريب لتـدريب قـوات األمـن    وتأكد اخلبري  . اجليش

من مدربني متمرسني، يـشتمل     اً  مهنياً  الصومالية يف كمباال من أن اجملندين اجلدد يتلقون تدريب        
ومما يبعث على األمل بصفة خاصة يف قلـب اخلـبري           . على حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين    

ة ترتيبات تتخذ لوضع هيكل قيادة سليم لقوات األمن الـصومالية؛           علمه من أن مث     ما املستقل
وأنه سيوفر للجنود، القدامى منهم واجلدد، إسكان مناسب وغريه من سبل املعيشة الكرمية وأنه              

تكن للجنـود ثكنـات       مل عن املاضي عندما  اً  وميثل هذا فارق  . سيكفل دفع رواتب مناسبة هلم    
على رواتبهم بصورة منتظمة؛ مما نتج عنه تراخي االنـضباط          يكونوا حيصلون     ومل يقيمون فيها 

ومـن احملتمـل اآلن     . وإساءة استخدام القوة، وحىت يف حاالت كثرية اهلروب مـن اخلدمـة           
  .مبسؤولياهتم املهنية وواجباهتم الحترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنسايناً يكونوا أكثر وعي أن
حيرز يف توفري تـدريب     اً  هاماً   املتحدة أن مثة تقدم    كما علم اخلبري املستقل من األمم       -٦١

مالئم للشرطة وضمان رفاههم من خالل إقامة بنية حتتية مناسبة ودفـع رواتـب كافيـة                
ويؤمل أن جيعل هذا قوة الشرطة الصومالية فعالـة         . وقد ُنفذ قدر من هذا بالفعل     . لعناصرهم

 تأمني سالمة ومحاية حياة وممتلكات      وإذا متكنت قوات الشرطة من    . ومهنية وقابلة للمساءلة  
كمـا أن قـوة    . املواطنني الصوماليني، فسوف تتحسن مسعة احلكومة االنتقالية إىل حد بعيد         

 فرد، واملدربة على قبول سيادة القـانون ومعـايري          ١٠ ٠٠٠الشرطة املزمع أن تكون قوهتا      
 تـدريب مـوظفي     وتنطبق هذه الضرورة نفسها على    . اًهاماً  حقوق اإلنسان ستحقق فارق   

ومن احملتمل أن حتقق هـذه      . كما أحرز تقدم هام يف القطاع القضائي      . اخلدمات اإلصالحية 
  .التدابري جمتمعة نتائج إجيابية من زاوية خلق الثقة العامة يف احلكومة

وفيما يتعلق بوضع مشروع الدستور االحتادي، يظهر أنه قد أحرز تقدم هام يف هذا                -٦٢
لتقارير أن اللجنة الدستورية االحتادية املستقلة، اليت يدعمها برنـامج          الشأن، حيث ذكرت ا   

األمم املتحدة اإلمنائي، سلمت املشروع األويل للدستور إىل وزير الـشؤون الدسـتورية يف              
وميكن أن يصبح هذا عالمة هامة علـى        . ٢٠١٠أغسطس  /احلكومة االنتقالية يف مطلع آب    

ايل على نطاق واسع يف املشروع، وأخذت وجهـات         مسار التعايف إذا شارك الشعب الصوم     
  .نظره يف احلسبان قبل طرحه لالستفتاء
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وإذا صدق جزء فقط من هذا التفاؤل الذي أعرب عنه أعاله، فإنه ميكن اعتبـاره                 -٦٣
جيري يف الصومال ليس حمط األنظار وأن الدعم الدويل   ماوعندما يتذكر املرء أن. اًهاماً تقدم

يضاف إىل ذلـك      وما .فإن اإلجنازات تتخذ أمهية أكرب    اً،  ن األحوال فاتر  هلا كان على أحس   
وعليه، فإن مـوظفي    . يزال من أخطر األماكن اليت ميكن العمل هبا يف العامل           ال الصومال أن

األمم املتحدة وكثري من املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية احمللية الـذين يتحـدون              
  . الصومال للعمل هناك يستحقون ثناء خاصاًبشجاعة الظروف الصعبة يف

وحسبما بني اخلبري املستقل يف تقاريره السابقة، فإن حل الرتاع الصومايل يعتمد يف               -٦٤
. النهاية على املشاركة املفيدة جلميع املواطنني الصوماليني يف عملية املصاحلة وبنـاء الدولـة             

الصدد، يسر اخلبري املستقل رؤية جهود      ويف هذا   . وجيب إجياد طريقة لتسهيل هذه املشاركة     
اليت تستهدف إشراك اجلمهور الـصومايل العـام يف         " إنتربيس"املنظمات غري احلكومية مثل     

القضايا اليت تشغله والتماس وجهات نظره من خالل عمليـة حبـث بـشأن اإلجـراءات                
  .ويرجى أن يدعم اجملتمع الدويل االضطالع مبزيد من هذه اجلهود. التشاورية

  التوصيات  - سادساً 

  فيما يتعلق بأطراف الرتاع    
ـ اً  حل عـسكري    ال جيب أن يدرك أطراف الرتاع الصومايل أنه        -٦٥ لتحقيـق  اً  ممكن

وميكن أن حتدث انتصارات عارضة يف أرض املعركة، ولكن هذه االنتـصارات            . أهدافهم
مردون وأمراء  وجيب أن تتفاوض احلكومة االنتقالية واملت     . لن تدوم دون دعم من الشعب     

وجيـب أن يـضع     . احلرب وأي طرف آخر معين هبدف الوصول إىل تـسوية سياسـية           
املتمردون يف اعتبارهم، على خالف تـصورهم للحكومـة االنتقاليـة، أن املـواطنني              

. يعتربوهنا عميلة للغرب أو كافرة جيب اإلطاحة هبا وإبداهلا بنظام إسـالمي         ال الصوماليني
 حلكومة االنتقالية احلالية كانوا معروفني منذ وقت ليس طويالً        ويعلم الشعب أن أعضاء ا    

كما أهنم . بأهنم قوات إسالمية، يقاتلون من أجل اإلطاحة باحلكومة السابقة وحلفائها    اً  جد
 وعليـه، فإنـه   . مثلهم يف أهنم يؤيدون أن تكون الشريعة إطار العمل التشريعي يف البلد           

  . األزمة الصوماليةحللاً ميكن أن يكون اإلسالم أساس ال
ينبغي أن تكون محاية املدنيني موضع تركيز دائم من كافة األطراف املعنية وخباصة            -٦٦

للحكومة اً أساسي  وينبغي أن يبقى التصدي لإلفالت من العقاب شاغالً       . احلكومة االنتقالية 
ـ   /وينبغي أن تتعاون مع األمم املتحدة يف توثيق       . يف جمال حقوق اإلنسان    ع تـسجيل مجي

وينبغي أن تنشئ آلية قوية     . االنتهاكات اجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل      
وينبغي أن تضمن مجيع األطراف عدم جتنيد واستخدام األطفـال يف    . ملساءلة قوات األمن  
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ويرحب اخلبري املستقل باحلوار الذي شرع فيـه        . الرتاع املسلح اجلاري حتت أي ظروف     
  . تقالية واليونيسيف يف هذا الشأنبني احلكومة االن

  فيما يتعلق باحلكومة االنتقالية    
ينبغي أن تضع احلكومة االنتقالية يف االعتبار أن مسؤولية جسيمة أُسندت إليها هي               -٦٧

. إدارة الصومال خالل العملية االنتقالية، حسبما هو متوخى يف امليثاق االحتادي االنتقـايل            
اءاهتا وتصديها للمشاكل أهنا قادرة على قيادة األمة صـوب          وجيب أن تظهر من خالل إجر     

وينبغي أن تظهر رؤية واضحة وأن تقنع الناس بأهنا ترغب يف تثبيت نفسها             . أهدافها املعلنة 
  .كحكومة للشعب ومن أجل الشعب وأن تصبح يف النهاية حكومة الشعب

فسري تكاسلها عن العمل    ال جيب أن تتعلل احلكومة االنتقالية بالشواغل األمنية لت          -٦٨
يفهمـون    ال ويدرك الناس القيود األمنية ولكنهم    . اًيف املناطق اليت يكون فيها العمل ممكن      

ويرغب الناس  . أسباب عدم قدرة احلكومة على إظهار أهنا تقوم على األقل جبهود صادقة           
ماعيـة  يف وسعها الجتثات الفساد، وأن تقيم اخلدمات االجت         ما يف أن يروها تعمل أفضل    

األساسية، مثل التعليم والصحة والقانون والنظام وأن ترفع اإليـرادات الداخليـة، وأن             
اً يف اإلمكان، وأن تضع إطار      ما تنتقل من االعتماد الكامل على املساعدة اخلارجية بأسرع       

واألهم هو أن الناس يرغبون يف رؤية أن تكـرس          . إىل ذلك   وما ملوظفي اخلدمة احلكومية  
  .سها إلقامة سيادة القانون واحلكم الرشيداحلكومة نف

للحكومة االنتقالية، فـإن كـسب      اً  أساسي  على حني جيب أن يبقي األمن شاغالً        -٦٩
ويف هذا الـشأن،    . احلرب ضد املتمردين يقتضي أن تكسب عقول الناس وأفئدهتم أوالً         

رادة متلـك اإل  اً  ترعى مصاحل الشعب فحسب، بل أيـض        ال جيب أن تظهر احلكومة أهنا    
السياسية لكسب احلرب بأن تأخذ الشعب يف صفها، وأهنا قادرة قبل احلـرب وخالهلـا         

وحسبما ذكر يف جتمع    . وبعدها على أن تكون حكومة يستطيع الشعب اعتبارها حكومته        
ينبغي أن تتجه احلكومة إىل إحلاق اهلزمية خبصومها        "قريب العهد للصوماليني يف الشتات،      

وينبغي أن حتاول كـسب     . بل أن حتاول هزميتهم يف جبهة القتال      على اجلبهة السياسية ق   
  .)٦("أفئدة وعقول الشعب الصومايل

جيب أن تبحث احلكومة االنتقالية بصورة دائمة عن الطرق والوسائل اليت تـصبح               -٧٠
 جيـب   وما .هبا حكومة الشعب وأهنا ليست حكومة مجاعات أو عشائر ذات مصاحل خاصة           

احلكومة يف هذا الشأن، حسبما حدده الـصوماليون يف الـشتات يف            جيب أن تفعله     ال وما
جيب أن تكون احلكومة مؤلفة من أقل عـدد ممكـن مـن             : يلي  ما جتمع قريب العهد، هو   

__________ 

 دور احلكومة الدميقراطية يف مواجهة - تركيز على الصومال: معلومات من املؤمتر التاسع للقرن األفريقي )٦(
 .٢٠١٠نيه يو/ حزيران٦-٤السياسات الطائفية يف الصومال، املعقود يف لوند، السويد، يف الفترة من 
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املوظفني وأن تكون فعالة؛ وجيب أن تكافح الفساد؛ وأن تكون شفافة وقابلة للمساءلة، وأن              
ية، وأن تـساعد يف إعـادة بنـاء القـيم           تظهر إرادة سياسية وأن تتفادى العمالة السياس      

واألعراف اجملتمعية، وأن تتخلص من النظام اإلداري الضعيف أو الغائـب واإلجـراءات             
واملمارسات اليت من هذا القبيل، وأن تتحاشى إساءة استخدام السلطات التقديريـة، وأن             

املناصـب واحملابـاة    تظهر نزاهة مهنية، وأن تتفادى القبلية واحملسوبية وإيثار ذوى القرىب ب          
وهذه القائمة من املهام طويلة ولكن ليس من        . تتجنب اجلشع وأن ترسي سيادة القانون      وأن

  .املستحيل إجنازها على مدى فترة من الزمن
ينبغي أن تدرك احلكومة االنتقالية أن معدل البطالة املرتفع بني الشباب الصومايل              -٧١

. للمساعدة والعمـل  اً  ت الصومالية املتشددة طلب   جيعل الكثري منهم يتوجهون إىل اجلماعا     
ذلك أن االنضمام . وعليه، فإن استحداث فرص العمل للشباب ينبغي أن يوىل أمهية عالية         

لتجنيد الفتيـان العـاطلني       هو القناة الوحيدة واألكثر احتماالً    " الشباب"إىل ميليشيات   
  .البلد يف
ر السياسي ليشمل مجيع من يطلق عليهم       ينبغي أن توسع احلكومة االنتقالية احلوا       -٧٢

أكرب للحـصول علـى معاونـة     اً  وينبغي على األخص أن تويل اهتمام     ". املفسدون"اسم  
وينبغي أن يكون ملنظمات    . عمليات ومنظمات إقامة السالم من القواعد احمللية والشعبية       

حيدة الـيت  ذلك أهنا هي الو. القواعد الشعبية صوت مسموع يف بناء الدولة يف الصومال     
  .تعمل على أرض الواقع وعلى صلة مباشرة ويومية باجملتمع

أكرب لعقد حتالفـات مـع صـوماليلند     اً  ينبغي أن تويل احلكومة االنتقالية اهتمام       -٧٣
ميكنهما فقط القيام بدور هام يف حتقيق السالم يف املنطقة اجلنوبيـة              ال ذلك أنه . وبونتلند

وقد وعد رئيس صوماليلند    . د إىل حد بعيد للقيام هبذا     على استعدا اً  الوسطى، بل مها أيض   
اجلديد بتقدمي الدعم الكامل إىل عملية السالم يف الصومال وأعرب رئيس بونتلند عـن              

بينه وبـني   اً  استعداده للعمل مع احلكومة االنتقالية على أساس االتفاق الذي وقع مؤخر          
  .رئيس احلكومة االنتقالية

ة، بدعم من اجملتمع الدويل، إىل بناء قدرة وزارة اإلعـالم           ينبغي أن تعمد احلكوم     -٧٤
وينبغي أن  . كيما تتمكن من إبقاء الشعب الصومايل على علم كاف باملسائل اليت تشغله           

  . ينظر إىل الشعب كحليف يف احلرب ضد املتمردين

  فيما يتعلق باألمم املتحدة    
ات اإلنسانية الطائفيـة الـيت      رمبا تكون األزمة يف الصومال، من بني مجيع األزم          -٧٥

أكثـر  اً ورمبا توفر أيـض . اًتتناوهلا األمم املتحدة يف الوقت احلايل، هي األزمة األكثر حتدي    
دولة يف العامل " أفشل"وإذا كانت الصومال هي . الفرص حاجه للجهود اخلالقة من جانبها   
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جد فرصة كهذه أمـام     تو  وال .اليوم، فإن لدى األمم املتحدة فرصة فريدة إلدارة إحيائها        
لقيادة " كبار"األمم املتحدة يف أفغانستان أو العراق أو أي مكان آخر، يوجد فيه العبون              

  .وعليه، فإن على األمم املتحدة مسؤولية خاصة يف الصومال. العمل
ينبغي أن تتوىل األمم املتحدة الريادة يف زيادة واستمرار اهتمام اجملتمع الـدويل               -٧٦

 . الذي يواجه الشعب الصومايل إىل أن توجد حلـول مرضـية لألزمـة             باملأزق اخلطري 
. اًيوجد اهتمام قوي كربى بالصومال حالي       ال ينبغي أن يغيب عن ذهنها هذا جملرد أنه        وال

وينبغي أن تبني األمم املتحدة بصورة دائمة، من خالل جهودها وأنشطتها، أخطار انتشار             
ب أن تظهر، يف اضطالعها هبذا، التطورات اإلجيابيـة      كما جي . األزمة الصومالية يف املنطقة   

التمرد اليت حتاول تنفيذها    /املناهضة لإلرهاب /األمنية/الناشئة عن االستراتيجية العسكرية   
وجيب أن تواصل جهودها لضمان توافر املوارد املناسـبة، مبـا يف ذلـك              . يف الصومال 

مواصلته حىت هناية العملية االنتقالية    للقطاعني األمين والعسكري، لتحقيق التقدم اإلجيايب و      
بعده، حىت تعود الصومال مرة أخرى من دولة فاشـلة إىل             وما ٢٠١١أغسطس  /يف آب 

  .دولة تنبض باحلياة
جيب أن تضمن األمم املتحدة زيادة التكامل والتنسيق بني مجيع الوكاالت العاملـة               -٧٧

رة حمددة على محاية وتعزيز حقوق   يف الصومال، وأن تتأكد من أن مجيع األنشطة تتركز بصو         
ويف هذا الشأن، ينبغي دعم وحدة حقوق اإلنـسان امللحقـة           . اإلنسان والقانون اإلنساين  

مبكتب األمم املتحدة السياسي للصومال ورفع مستواها كيما ميكن هلا الوفاء بـدورها يف              
تتمكن   مل سف أهنا ومن املؤ . العمل كجهة اتصال جلميع أنشطة األمم املتحدة يف هذا امليدان         

من القيام بدورها بصورة فعالة حىت اآلن، بالنظر، فيما يبدو، إىل عمليات التوظيف املربكة              
لألمم املتحدة، اليت نتج عنها على مدار العامني املاضيني أهنا اضطرت للعمل بترتيبات سـد         

. اقتضى األمر وجيب أن يتغري هذا وأن يوىل اهتمام خاص للحالة يف الصومال، إذا             . الثغرات
إىل جنب مع األمن، أعلـى      اً  وجيب أن تلقي حقوق اإلنسان واحترام القانون اإلنساين، جنب        

وينبغي، لزيادة إظهار شواغل حقوق اإلنسان، وضع       . أولوية من األمم املتحدة يف الصومال     
  .استراتيجية قوية لتقدمي التقارير بشأن قضايا حقوق اإلنسان

ية السامية حلقوق اإلنسان املساعدة إىل احلكومة االنتقاليـة  ينبغي أن توفر املفوض     -٧٨
وعلـى  . ٢٠١١يف وضع تقريرها لالستعراض الدوري الشامل الواجب تقدميه يف عام            

تتمكن املفوضية من حتقيق تقدم كبري يف بناء القدرات التقنية للحكومة االنتقالية يف   ملحني
جودة على أرض الواقع، فإن التقرير ميكن أن        جمال حقوق اإلنسان بالنظر إىل احلقائق املو      

  .يفيد كأساس لتحديد احتياجات احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان
 مكتـب األمـم املتحـدة       -ينبغي أن تكفل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          -٧٩

السياسي للصومال التوثيق املنتظم النتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين اجلاريـة           
وينبغي، هلذا الغرض أن يقـوم موظفـون مـن          . يف الصومال بغية حتديد مرتكبيها    اً  حالي
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يف الصومال وخميمات الالجـئني   اً  الوكاالت بزيارات منتظمة إىل خميمات املشردين داخلي      
وينبغي إجياد آلية لتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان بصورة منتظمـة،          . يف البلدان اجملاورة  

ـ     . لة ومتابعة هذه التوصـيات    لتقدمي توصيات تضمن املساء    اً وميثـل املـشردون داخلي
للمعلومات بـشأن احلالـة     اً  هاماً  يف البلدان اجملاورة مصدر   اً  والالجئون القادمون حديث  

ومن شأن إنشاء مثل هذه اآللية أن ترسل رسالة قوية إىل مـرتكيب             . اجلارية يف الصومال  
ال بأهنم مراقبون وأهنم سيـسألون      انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف الصوم      

  .يف النهاية عن جرائمهم
ينبغي أن ينظر األمني العام يف إنشاء جلنة حتقيق دولية مستقلة يف انتهاكات حقوق   -٨٠

اإلنسان والقانون اإلنساين، أو آلية مماثلة للتحقيق يف مجيع االنتهاكات اليت ارتكبتها مجيع             
لصومايل، مبا يف ذلك االنتهاكات الـيت ارتكبـت يف          القوى الفاعلة الضالعة يف الرتاع ا     

  .املاضي وأن توصي بالطرق اليت تستخدم يف املساءلة
ينبغي أن تتوىل األمم املتحدة الريادة يف ضمان الدعم التقين لتعزيز جهود بعثـة                -٨١

القوات االحتاد األفريقي يف الصومال حلماية املدنيني، مبا يف ذلك تقدمي املعدات املناسبة إىل    
غىن لنجاح البعثة يف مهمتها عن أن ينظر         وال .للحد من أخطار سقوط ضحايا من املدنيني      

وينبغي وضع  . اًتكن احلالة هكذا دائم     مل إليها السكان احملليون كصديقة هلم، ومع األسف      
  .استراتيجية، بالتشاور مع البعثة، ملعاجلة ادعاءات الرد العشوائي وغري املتناسب

الصحية ملن يقيمون يف املنـاطق      /إجياد طرق تفاعلية لضمان اخلدمات الطبية     ينبغي    -٨٢
ومما يبعث على األمل معرفة أن األمم املتحدة عملـت علـى دعـم        . املتضررة من احلرب  

املستشفيات لتوفري خدمات الطوارئ يف سبع مناطق من جنـوب وسـط الـصومال، ومت         
. ولكن هذه اجلهود غـري كافيـة      . دين عامل رعاية صحية يف شىت امليا      ٨٠٠تدريب زهاء   

وينبغي أن يكون هناك تنسيق خاص بني مجيع وكاالت األمم املتحدة العاملة يف هذا امليدان               
  .ومع بعثة االحتاد األفريقي، اليت تقدم خدمات طبية إىل السكان ميكنهم الوصول إليها

اً  كان أشد تـضرر    كما أن من الضروري إقامة تنسيق مماثل يف ميدان التعليم الذي            -٨٣
ومما يبعث على األمل مالحظة أنه أشري يف تقـارير          . من الرتاع على مدار العقدين املاضيني     

األمم املتحدة إىل أنه، منذ بداية العام زادت إمكانية الوصول إىل التعليم الطارئ من خالل               
. املعلمنيبناء غرف للدراسة وإعادة إصالح أماكن التعليم وإنشاء خيام للدراسة وتدريب             

ولكن هذه اخلطوات اختذت بصورة رئيسية يف املناطق اليت ميكن أن يصل إليهـا اجملتمـع                
وماذا عن املناطق اليت ختضع لسيطرة املقاتلني؟ إن هناك حاجة إىل طرق ابتكاريـة              . الدويل

ويف هذا  . للنهوض بالتعليم يف هذه املناطق من خالل ترتيبات مع السلطات احمللية والسكان           
  .املنظمات غري احلكومية/غىن عن الوفاق مع منظمات اجملتمع املدين  الصدد،ال

مواصلة احلوار مـع    /ينبغي أن تستكشف األمم املتحدة مجيع االحتماالت لتطوير         -٨٤
مجيع األطراف على األرض، بغية حتسني إمكانية وصول املساعدة اإلنسانية إىل املنـاطق             
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تستطيع األمم املتحدة العمل فيها، ينبغي        ال اكن اليت ويف األم . الضعيفة والسكان الضعفاء  
  .أن توضع ترتيبات حملية

وجيب أن يعطى اهتمام . جيب إيالء تركيز حمدد ومنتظم إىل سبل املعيشة املستدامة  -٨٥
خاص إىل استحداث فرص العمل للفتيان، مع الوضع يف االعتبار أن من طرق مكافحـة               

ذلك أن االفتقار إىل سـبل املعيـشة        . ية من جتنيدهم  اإلرهاب حرمان املنظمات اإلرهاب   
  .وموارد الدخل البديلة تدفع الكثري من الشباب إىل االنضمام إىل املقاتلني

يف نريويب،  اً  ال غىن عن نقل مكاتب األمم املتحدة لشؤون الصومال، القائمة حالي            -٨٦
ذلك أنه ينبغي أن تكـون  . يف اإلمكان  ما يف الصومال نفسها بأسرع   اً  إىل أماكن أكثر أمن   

وهناك كثري من موظفي األمم املتحـدة       . األمم املتحدة وموظفوها حيث يكون الضحايا     
وليس . الذين واجهوا األوضاع بشجاعة يف امليدان ويقومون بأعمال ممتازة        اً  الصغار نسبي 

  .من أن يكونوا يف الصومالاً هناك من سبب مينع كبار املسؤولني أيض
هام " موطئ قدم "الحظة أن األمم املتحدة نفسها تقترح اآلن إنشاء         من املشجع م    -٨٧

ومن شأن هذا احلضور أن يعزز شىت جهود األمم         . ٢٠١٠يف مقديشيو حبلول هناية عام      
غري أنـه إذا كانـت احلالـة يف         . املتحدة واحلكومة االحتادية االنتقالية املشار إليها أعاله      

زمنية أطول، فإنه ينبغي النظـر يف ترتيبـات         مقديشيو ستستمر مزعزعة على مدى فترة       
  .بديلة للعمل من مكان آخر يف الصومال

كما أن إعالن املمثل اخلاص اجلديد لألمني العام لشؤون الصومال أنه يعتزم نقل               -٨٨
يف نريويب، إىل بونتلند أو صوماليلند حبلول تـشرين         اً  مكاتب األمم املتحدة، القائمة حالي    

ميكن الوفاء هبـذا      ال وعلى الرغم من أنه قد    . حيظى بأكرب ترحيب   ٢٠١٠أكتوبر  /األول
ومن شأن هذا أن يعطي دفعة  . فإن العملية ينبغي أن تتحرك بكل جدية      اً،  املوعد احملدد متام  

  .نفسية هائلة إىل السكان الصوماليني احملاصرين
جـئني  عقب اهلجمات االنتحارية القريبة العهد يف كمباال، أصبحت أوضاع الال           -٨٩

وجيب أن يويل مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية        . الصوماليني يف أوغندا أكثر صعوبة    
إىل هذا الواقع الصعب بصفة خاصـة الـذي         اً  خاصاً  لشؤون الالجئني يف أوغندا اهتمام    

وينبغي أن تنظر مفوضية األمـم املتحـدة        . يواجه الصوماليني يف أوغندا يف الوقت احلايل      
لالجئني ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف اسـتحداث      السامية لشؤون ا  

آلية تعاونية لتناول مشاكل حقوق اإلنسان لالجئني وغريهم ممن هم يف أوضـاع مماثلـة               
وينبغي أن يوىل اهتمام خاص يف هـذا الـشأن   . سواء كانوا يف أوغندا أو أي مكان آخر 

  .جربوا على الفرار من بلدهمحلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين أ
ملشاركة رئيس صوماليلند وبونتلنـد     اً  خاصاً  جيب أن تويل األمم املتحدة اهتمام       -٩٠
والتعهد الذي قدمه املمثل اخلاص اجلديد يف هذا الـشأن          . عملية السالم يف الصومال    يف
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ذلك أن  . كما جيب إيالء اهتمام خاص إىل الشواغل األمنية هلاتني الدولتني         . مطمئن للغاية 
  .قوة واستقرار وازدهار صوماليلند وبونتلند ميكن أن يكون منارة أمل لبقية الصومال

  فيما يتعلق ببعثة االحتاد األفريقي يف الصومال    
على الرغم من أن اخلبري يدرك أن قوات البعثة ختدم يف أصـعب الظـروف يف                  -٩١

األساسية للقانون الدويل، فإنـه     املبادئ  اً  حيترم خصومها دائم    ال الصومال، خاصة عندما  
هو ممكن لـضمان أن       ما يشدد على أن البعثة جيب أن تفعل، على الرغم من ذلك، كل           

وان تتخذ االحتياطات الواجبة لتفـادي سـقوط ضـحايا    اً حتترم قواهتا هذه املبادئ متام    
 تساعد على   ويف هذا الشأن، ينبغي أن تنظر يف تزويد قواهتا باملعدات املناسبة اليت           . مدنيني

  .احلد من خطر سقوط ضحايا مدنيني
ينبغي أن ينشئ االحتاد األفريقي وبعثته يف الصومال آلية حتقيق إلجراء حتقيقـات              -٩٢

عاجلة ومستقلة ونزيهة يف مجيع ادعاءات انتهاكات القانون اإلنساين الدويل من قبل أفراد       
ئية أو غري املتناسبة، مثل إطالق      البعثة يف الصومال، مبا يف ذلك ادعاءات اهلجمات العشوا        

وينبغي أن تضمن مثل هذه اآلليـة       . مدافع اهلاون أو القصف يف املناطق املكتظة بالسكان       
سرية وسالمة مقدمي الشكاوى والشهود احملتملني، وتقدمي تقارير عن نتائجها بـصورة            

ص يثبت علنية، وأن توصي بإجراءات تأديبية وبالشروع يف إجراءات جنائية ضد أي شخ           
  .أنه مسؤول عن هذه االنتهاكات

ينبغي أن ينظر االحتاد األفريقي وبعثته يف الصومال يف تطوير عقيدته العـسكرية               -٩٣
ومفهوم العمليات يف احلاالت اليت من قبيل تلك القائمة يف مقديشيو، بالتشاور مع إدارة              

ضـية الـسامية    عمليات حفظ السالم ومكتب األمم املتحدة السياسي للصومال واملفو        
حلقوق اإلنسان واللجنة الدولية للصليب األمحر واملنظمات غري احلكومية ذات الـصلة            

  .وغريها، حسب االقتضاء

  فيما يتعلق باجملتمع الدويل     
جيب أن يلتزم اجملتمع الدويل بتمويل مجيع أنشطة األمم املتحدة ذات الـصلة يف                -٩٤

ومما يثري االنزعاج أنه،    . دولية من أجل الصومال   هذه الفترة احلرجة من تنفيذ استراتيجية       
ورد من متويل جلميع أنشطة األمـم         ما يبلغ جمموع   مل ،٢٠١٠يونيه  /حىت هناية حزيران  

.  يف املائة من امليزانية املنقحـة      ٥٧ مليون دوالر، منها     ٣٣٧املتحدة يف الصومال سوى     
رنامج الغذاء، مبـا يف ذلـك       وقد أثر هذا التمويل املنخفض على مجيع الربامج، خبالف ب         

وسيؤثر نقص التمويل   . الصحة والتغذية واملياه والصرف الصحي والزراعة وسبل املعيشة       
  .على جهود األمم املتحدة إلقرار السالم واملصاحلة يف الصومالاً سلبي



A/HRC/15/48 

GE.10-16150 26 

مما هو جدير بالثناء إىل حد بعيد تلك الروح املهنية اليت أظهرهتا بعثـة االحتـاد                  -٩٥
 لتدريب قوات األمن الصومالية يف ضمان التدريب جلميع اجملندين الـصوماليني            األوريب

ومن األمهية مبكان ضمان    . اجلدد، مبا يف ذلك يف ميدان حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين         
علـى  اً  شهر١٢أن يكفل للجنود اجلدد، بعد هناية التدريب وقبل وزعهم، مكافآت ملدة       

بسبب االفتقار إىل دفع مكافآت مناسبة يف املاضـي، انـضم           ومن املهم تذكر أنه     . األقل
كما ينبغي وضع ترتيبات منسقة     . بعض أفراد قوات األمن الصومالية إىل صفوف املقاتلني       

وليس . رواتب إىل مجيع أفراد الشرطة وخدمات السجون والقضاء       /لضمان دفع مكافآت  
ان عليه احلال فترة طويلة فيما      ك  ما أن يعمل املوظفون العامون دون رواتب، وهو      اً  واقعي

  .يظهر يف الصومال
وينبغـي  . يعمل املدافعون عن حقوق اإلنسان الصوماليون يف أصعب أوضاع أمنية           -٩٦

أن يعزز اجملتمع الدويل مساعدته املالية واللوجستية والسياسية هلم لتعزيز أمنهم ومحايتـهم             
  .بشأن حقوق اإلنسان بصورة منتظمةودعم قدراهتم للقيام بأعمال الرصد وتقدمي التقارير 

ينبغي أن تدعم مجيع الدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تقدم مساعدات إىل              -٩٧
احلكومة االحتادية االنتقالية، التدابري اليت تستهدف إهناء اإلفالت من العقاب يف الصومال، 

تحقيق يف اجلرائم ورصـدها     مبا يف ذلك إنشاء جلنة حتقيق مستقلة ونزيهة أو آلية مماثلة لل           
مبوجب القانون الدويل، اليت ارتكبت يف البلد على مدى سنوات عديـدة مـن الـرتاع          

  .والتوصية بتدابري تكفل املساءلة
حوهلا، فـإن     وما يف جمال التصدي للشواغل املتعلقة بالقرصنة يف املياه الصومالية          -٩٨

ميكن أن تنتهي بصورة فعالة إال بإقامـة          ال من املهم أن يتذكر اجملتمع الدويل أن القرصنة       
كما أن ماليني الدوالرات اليت تنفق على دوريات حبريـة يف           . حكومة فعالة يف الصومال   

املياه حول الصومال ملكافحة القرصنة ينبغي موازنتها بإتاحة متويل إلقامة حكومة صومالية            
د ملعاجلة قضايا القرصنة املعقدة    وينبغي النظر يف استراتيجية متعددة األبعا     . قابلة لالستمرار 

  .والصيد غري القانوين ودفن النفايات السامة يف املياه الصومالية
كما أن إنشاء فريق من موظفي اخلدمة املدنية القادرين يف الـصومال، الـذين                -٩٩

ميكنهم إعادة اخلدمات العامة إىل الوقوف على قدميها مرة أخرى، يكتسي أكرب قدر من              
 أنه بالنظر إىل أن التعليم كان ضحية رئيسية للحرب اليت دارت رحاها لفترة              غري. األمهية

ولتحقيق هذا، ينبغي النظر    . طويلة، فإن هذا اجملال حيتاج إىل بعض اإلصالحات السريعة        
يف الصومال، كما   اً  كليات مزودة بتسهيالت لإلقامة يف أماكن أكثر أمان       /يف إنشاء مدارس  

وهنا ميكن أن يلتحق هبا الطالب من املنطقة اجلنوبيـة          . ماليلندهو احلال يف بونتلند وصو    
أمـام    ومن شأن فرصة كهذه أن تـوفر بـديالً        . الوسطى، ضمن آخرين، بأعداد كبرية    

ومثة بديل آخر هو    . الشباب لتفادي االنضمام إىل املقاتلني للحصول على سبل معيشتهم        
  . للتدريب يف اخلارجتقدمي منح دراسية إىل الطالب املواطنني الصوماليني
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ينبغي أن ينظر اجملتمع املدين يف دعم املشاريع اليت تستهدف إرسال جمموعات مهنية               -١٠٠
أو صوماليلند للحصول على دورات قصرية      /صومالية، مثل املدرسني واألطباء إىل بونتلند و      

ع حاالت  تستهدف هذه الفكرة تعزيز قدراهتم على التعامل م         وال .األجل لتجديد معلوماهتم  
الطوارئ اليت يواجهوهنا بصورة مستمرة فحسب، ولكن على نفس القدر من األمهية إتاحة             

وميكن إشراك صـوماليي    . عن التوترات اليومية  اً  فرصة هلم للراحة والتقاط األنفاس، بعيد     
  .الشتات يف هذه األنشطة اليت تساعد على إقامة اجلسور بني الناس يف الصومال

تبعد احلكومات املضيفة لالجئني الـصوماليني وملتمـسي اللجـوء     ال ينبغي أن      -١٠١
وبـصفة  . املوجودين على أراضيها، على األقل ممن نشأوا يف جنوب وسـط الـصومال            

خاصة، ميثل املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون وغريهم من القوى الفاعلة مـن             
مبتكرة اً  ينبغي أن جتد الدول طرق    و. استثنائيةاً  اجملتمع املدين يف الصومال فئة تواجه أخطار      

لتوفري حلول دائمة لنشطاء اجملتمع املدين الصوماليني، مبا يف ذلك إجراءات جلوء ميكـن              
  .الوصول إليها بسهولة وإعادة التوطني والتمويل ملواصلة عملهم

يوفر احلوار التفاعلي املقرر أن جيرى يف الدورة اخلامسة عشرة جمللـس حقـوق                 -١٠٢
رصة هامة لألمم املتحدة واجملتمع الدويل إلجراء مناقشات معمقة بشأن احلالة يف            اإلنسان ف 

وحسبما ذكـر يف هـذا      . الصومال لتحديد التدابري اإلضافية ملعاجلة األزمة اإلنسانية هناك       
يهدأ اليت تتسم     ال التقرير، فإنه على الرغم من حاالت القتل البشعة وأوضاع العنف الذي          

قد أحرز فيما يبدو يف عدد من اجملاالت        اً  هاماً  ضاع يف الصومال، فإن تقدم    هبا إىل اآلن األو   
ميكن حتقيق النتائج املرغوب فيهـا علـى          ال وقد. اليت ينبغي االستفادة منها والبناء عليها     

وحىت ذلك احلني، ينبغي أن جيدد اجملتمع الدويل        . ويتطلب األمر فترة أطول   . األجل القصري 
الصومايل وأن يضاعف جهوده إلهناء كابوسهم، الذي يبدو بال هنايـة،           التزامه جتاه الشعب    

  .آجال ال عاجالً

        


