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  موجز

القـوات  /جيش إثيوبيا قوات   جوالت مكثفة ومتكررة من القتال بني        ٢٠٠٧شهدت الصومال يف عام       
 أيضاً عام املـآزق الـسياسية       ٢٠٠٧وكان عام   . الصومالية واجلماعات املتمردة، وخباصة يف العاصمة مقديشو      

وهـذه الرتاعـات العـسكرية      .  مقراً له  مقديشوأخرياً  بعضها  اختذ  اليت  ملؤسسات االحتادية االنتقالية،    ا وتشرذم
أسفر مما إلفالت من العقاب وهيأت بيئة لوالسياسية زادت من ضعف املؤسسات االحتادية االنتقالية احملدودة اخلربة 

  .صومالعن تدهور ملحوظ يف حالة حقوق اإلنسان األليمة أصالً يف ال

خالل فترة تناهز العقدين انعدام أمن علـى        شاهبا   اإلشارة إىل أن حقوق اإلنسان يف الصومال قد          جيبو  
قتل خارج نطاق القضاء وحاالت اختفاء، وعمليات توقيف واحتجاز تعسفية، وهتديدات حلريـة             ونطاق واسع،   

األقليات، وإهـدار للحقـوق االقتـصادية       الرأي والتعبري، وانتهاكات حلقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة والطفل و        
وهذا التقرير يركز بدرجة كبرية على شرح دور الرتاعات اليت شهدها العام املاضـي يف               . واالجتماعية والثقافية 

  .تفاقم حالة حقوق اإلنسان يف الصومال يف حاالت كثرية

 واليت  ٢٠٠٦ديسمرب  /ن األول  ابتداء من كانو   مقديشوويف أثناء املعارك الضارية العديدة اليت وقعت يف           
، أشارت تقارير واسعة االنتشار إىل وقوع قصف عـشوائي باملدفعيـة            ٢٠٠٧استمرت طوال معظم شهور عام      

أن األهداف غري العسكرية، كاملستشفيات     إىل  والقنابل واستخدام عشوائي للسيارات املفخخة يف املناطق املدنية و        
وذكر أيضاً أنه مت منع اجلرحى من اهلـرب أو مـن تلقـي    . اء القتالواملدارس، تعرضت للقصف بالقنابل يف أثن    

املساعدة واحلماية اإلنسانية وأنه مت إعاقة أو منع التسليم العاجل للمعونة الغذائية وغريها من أنـواع املـساعدة                  
اكات خمالفة وأشار عدد كبري من التقارير إىل وقوع انته. وحدثت نوبات من التشرد الداخلي اجلماعي. اإلنسانية

  .للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

 يف جنوب    اليت دارت  دة بشأن املعارك  ب احلصول على معلومات مستقلة ومؤك     غري أنه ال يزال من الصع       
 وما ميكن حتديده هو. ووسط الصومال بسبب احلالة األمنية والضعف النسيب يف اإلبالغ عن قضايا حقوق اإلنسان

قوق اإلنسان قد شـهدت     العامة حل الة  احلأن مجيع أطراف الرتاع يف واقع األمر قد انتهكت حقوق اإلنسان وأن             
ويؤيد اخلبري املستقل إجراء حتقيق شامل معين حبقوق        .  الثمن يدفعونمزيداً من التدهور وأن املدنيني هم غالباً من         

  .كات اخلطرية األخرى اليت وقعت سابقاً يف الصومالاإلنسان يف أحداث العام املاضي باإلضافة إىل االنتها

 ٢١ إىل   ١٧وقام اخلبري املستقل، السيد غامن النجار، ببعثته السنوية إىل كينيا والصومال يف الفترة مـن                  
ومل ميكنه ضيق الوقت من القيام بزيارات .  ونريويب يف أثناء هذه البعثةمقديشووقام بزيارة . ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

وكانت هناك زيارة مقررة ومصرح هبا إىل بيدوا ألغيت قبل األوان حينما منعته             ". بونتالند"و" ض الصومال أر "ل
  .السلطات من الرتول من الطائرة يف املطار

موظفي األمم املتحدة، وممثلي اجملتمع الدويل، واجملتمـع املـدين الـصومايل،    عدد من واجتمع اخلبري مع    
املؤسسات االحتادية االنتقالية، مبن فيهم الرئيس عبـد اهللا         مسؤويل  باإلضافة إىل كبار    وزعماء العشائر والقبائل،    

ومتكَّن من عقد اجتماعات مثمرة مع املمثل اخلـاص         .  علي حممد جدي   )يف ذلك احلني  (يوسف ورئيس الوزراء    
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م من تـدهور احلالـة يف       وعلى الرغ . لألمني العام بشأن الصومال، الذي ُعيِّن حديثاً، السيد أمحد ولد عبد اهللا           
الصومال يف العام املاضي، الحظ اخلبري املستقل تفاؤالً إزاء تعيني املمثل اخلاص اجلديد لألمني العـام واسـتمرار             

القطـري  ألمم املتحدة   اااللتزام القائم بني املنسق املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية، السيد إيريك الروش، وفريق             
  .ال الصعبةللعمل معاً يف قضايا الصوم

والحظ اخلبري املستقل أيضاً أنه على الرغم من تدهور احلالة العامة، فإن هناك تغيريات ضئيلة وإن كانت            
   من زاوية الوعي والدراية حبقوق اإلنسان، إن مل يكن التقيـد هبـا، حتـدث يف جيـوب يف خمتلـف                     تراكمية

  .أحناء الصومال

االستمرار يف دعم احلكومة االحتادية االنتقالية واجملتمع املـدين  ويشجع اخلبري املستقل اجملتمع الدويل على     
. الصومايل يف العمل احلاسم الذي جيب القيام به يف جمال حقوق اإلنسان حىت يسود السالم واألمن يف الصومال                  

خلياً، ويشدد بصورة خاصة على الدعم التقين واملايل من أجل إقامة مؤسسات وطنية مستقلة، ومحاية املشردين دا               
ويؤكد اخلبري أيضاً احلاجـة إىل      . وإرساء وتعزيز سيادة القانون ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

استمرار احلوار واملشاركة بني املؤسسات االحتادية االنتقالية واجملتمع الدويل فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنـسان               
  .ة دائمة للحوار يف هذا الشأنوالقضايا اإلنسانية وحيث على إنشاء آلي

وأخرياً، ال يزال اخلبري املستقل حيث احلكومة االحتادية االنتقالية واملؤسسات االحتادية االنتقالية علـى أن     
تتخذ قرارات وإجراءات، تشرك فيها على حنو مفيد النساء واألقليات واجملتمع املدين، لتعزيز ومحايـة حقـوق                 

 على أن املسؤولية األساسية تقع على عاتق السلطات الصومالية يف توفري احلمايـة              ويؤكد. اإلنسان يف الصومال  
  .للشعب الصومايل وحكم البلد حكماً فعاالً يستند إىل سيادة القانون واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان
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  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٥  ٥- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمــة
  ٥  ١٥- ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطورات السياسية  - أوالً 
  ٨  ٤٤- ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . انتهاكات حقوق اإلنسان يف الفترة اليت يغطيها التقرير  - ثانياً 
  ١٤  ٥٣- ٤٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلكم وقضايا سيادة القانون واإلفالت من العقاب  - ثالثاً 
  ١٥  ٥٩- ٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املشردون داخلياً  - رابعاً 

  ١٦  ٦٣- ٦٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهلجرة املختلطة  - خامساً 
  ١٧  ٦٧- ٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساعدة اإلنسانية  - سادساً 
  ١٨  ٧٧- ٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يدانيةالزيارات امل  - سابعاً 
  ٢٠  ٧٩- ٧٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "أرض الصومال"  - ثامناً 

  ٢٠  ٨١- ٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "بونتالند"  - تاسعاً 
  ٢١  ٨٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  - عاشراً 

  املرفق

  ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قائمة باألشخاص الذين مت التشاور معهم
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  ةـمقدم

، ٥/١ ومقرر جملس حقوق اإلنـسان     ١٩٩٣/٨٦وفقاً للوالية املنشأة مبوجب قرار جلنة حقوق اإلنسان           - ١
وينبغي التذكري بأنه نظراً النعدام األمن . م اخلبري املستقل هذا التقرير إىل الدورة السابعة جمللس حقوق اإلنسان  يقد

قدم كما كان مقرراً ، ٢٠٠٧ يف أوائل عام ،املطلق الذي حال دون إمتام بعثة اخلبري املستقل السنوية إىل الصومال    
 ١٢إىل الدورة اخلامسة جمللـس حقـوق اإلنـسان يف جنيـف يف           اخلبري املستقل عرضاً شفوياً يف منتصف املدة        

  .٢٠٠٨يناير / إىل كانون الثاين٢٠٠٧يناير /ويغطي هذا التقرير الفترة من كانون الثاين. ٢٠٠٧يونيه /حزيران

 هم يف أثناء هذه الزيارةمعويود اخلبري املستقل أن يعرب عن امتنانه للصوماليني الذين متكن من االجتماع   - ٢
اإلعجاب دائماً بانفتاح الصوماليني الذين يعيشون ويعملون يف ظـروف بالغـة الـصعوبة              شديد  وهو  . ديداًحت
وعلى الرغم من أن اخلبري املستقل قد واجه يف البداية بعض الصعوبات يف الوصـول إىل                . تفانيهم وشجاعتهم بو

وهو يشعر باالمتنان للرئيس . مقديشوه إىل بيدوا، فإنه يعرب عن تقديره للسلطات الصومالية لقيامها بتيسري زيارت
عبد اهللا يوسف، ولرئيس الوزراء حينئذ علي حممد جدي واألعضاء اآلخرين يف احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة      

  .لتخصيصهم وقتاً لالجتماع معه ومناقشة حتديات حقوق اإلنسان اليت تواجهها الصومال وحبث سبل معاجلتها

ذوي الكفاءة املهنيـة     أن يعرب مرة أخرى عن امتنانه اخلاص ملوظفي األمم املتحدة            ويود اخلبري املستقل    - ٣
 األمـم كما أن موظفي فريـق      . وااللتزام والشجاعة الذين اجتمع معهم والذين أطلعوه على معلوماهتم وخرباهتم         

موا باقتدار الدعم   املتحدة القطري ومكتب املنسق املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية للصومال، إيريك الروش، قد           
واجتمع اخلبري املستقل أيضاً مع زمالء من مكتب . واألمين والدعم يف جمال العالقات العامة ) اللوجسيت(اإلمدادي  

  .لصومال ومع املمثل اخلاص لألمني العام، املعيَّن حديثاً، السيد أمحد ولد عبد اهللال املتحدة السياسي األمم

. ن يعرب عن شكره ملمثلي اجملتمع الدبلوماسي الذين اجتمع معهم يف نريويب           ويود اخلبري املستقل أيضاً أ      - ٤
  .االجتماعات تبادل الرأي حول دور اجملتمع الدويل وهنوجه فيما يتعلق بالصومالاستطاع يف خمتلف وقد 

ـ               - ٥ ذات ة  وأخرياً، يشعر اخلبري املستقل أيضاً باالمتنان ملمثلي املؤسسات الدولية واملنظمات غـري احلكومي
  . نوفيب اليت قدمت له معلومات مفيدة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف الصومال- مثل أوكسفام الصبغة الدولية 

   التطورات السياسية-  أوالً
تـساندها القـوات    اليت  ، قامت قوات احلكومة االحتادية االنتقالية       ٢٠٠٧يناير  /يف أوائل كانون الثاين    - ٦

. مقديشوسالمية من جنوب ووسط الصومال ومتكنت من السيطرة على العاصمة اإلثيوبية بإخراج احتاد احملاكم اإل
وعلى الرغم من أن احلملة العسكرية اليت استغرقت أسبوعني كانت بالغة السرعة وارتكبت يف أثنائها انتهاكات                

مية وميليـشيا   حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، حسبما ذكرت التقارير، فإن فلول احتاد احملاكم اإلسال            
العشائر الصومالية حتدوا باستمرار سلطة احلكومة االحتادية االنتقالية يف احلكم ووجـود القـوات اإلثيوبيـة يف                 

  . بني الفريقنيمنتظمةالصومال، وظلت الصدامات املميتة تندلع بصورة 
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ودعم احلكومة  للمساعدة يف حتقيق االستقرار يف جنوب ووسط الصومال سعياً، ٢٠٠٧فرباير /ويف شباط - ٧
الحتاد األفريقـي   ل قوةبنشر  ) ٢٠٠٧(١٧٤٤ابع لألمم املتحدة يف قراره      االحتادية االنتقالية، أذن جملس األمن الت     

عملية متتد ستة أشهر وتؤدي إىل عملية حفظ للقيام ب) بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال(الصومال حلفظ السالم يف 
والية محاية احلكومة االحتادية االنتقالية واملؤسسات االحتادية ت إىل هذه البعثة وأوكل. سالم تتوالها األمم املتحدة
 قـوة  ١٠٠ قوة أوغنديـة و ١ ٧٠٠وحىت اآلن، مت نشر . ماية املدنيني ليست مكلفة حب  االنتقالية األخرى، لكنها    

صد هبا أن حتل حمل  قوة ق٨ُ ٠٠٠ مقرر توزيعها قوامها اتمتعددة اجلنسي  جمموع قوات     من مقديشوبوروندية يف   
ستة لفترة ، وافق جملس األمن على متديد والية البعثة ٢٠٠٧يوليه / متوز١٨ويف . القوات اإلثيوبية يف هناية املطاف

 .٢٠٠٨يناير /أشهر أخرى تنتهي يف كانون الثاين

  يف معظمه صدامات متكررة بني القوات الصومالية التابعـة للحكومـة االحتاديـة             ٢٠٠٧وشهد عام     - ٨
وكانت خمتلف املباين احلكومية واملنـشآت العـسكرية    . العشائر/االنتقالية، والقوات اإلثيوبية وميليشيا املتمردين    

 يف الفترة ما بـني      مقديشوووقعت جولتان كثيفتان من القتال الضاري يف        . والشخصيات العامة هدفاً للهجمات   
ة من القتلى واملصابني باإلضـافة إىل تـشرد          وأسفرت عن سقوط أعداد كبري     ٢٠٠٧أبريل  /مارس ونيسان /آذار

وأشارت التقارير مرة أخرى إىل وقوع انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل            . داخلي واسع النطاق  
 شخصاً آخر مـن أصـحاب       ١٢، أعرب اخلبري املستقل ومعه      ٢٠٠٧مايو  / أيار ١ويف بيان صادر يف     . اإلنساين
، وحثوا على احتـرام     مقديشوغ إزاء اجلولة األخرية من القتال الضاري الذي وقع يف            عن قلقهم البال   )١(الواليات

وشهدت الصومال طوال العام صدامات متقطعـة وإن   . وقف األعمال القتاليةإىلالقانون الدويل اإلنساين ودعوا   
، مما أسفر عـن     هلدفحمدد ا قتل  و اغتيالكانت بالغة احلدة، وعمليات انتحارية بالسيارات املفخخة، وحماوالت         

  .سقوط آالف القتلى واملصابني، ودمار املمتلكات وحدوث تشرد داخلي على نطاق واسع

  ١٥، يف الفتـرة مـن       )٢٠٠٧(١٧٤٤من  إىل الصومال، عمالً بقرار جملس األ     تقين  ومت إيفاد بعثة تقييم       - ٩
يف دعم السالم واألمن يف     تحدة   بغية تقدمي توصيات بشأن مواصلة مشاركة األمم امل        ،٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٦إىل  

  ويف أعقاب البعثة، أذن جملـس األمـن،        .  فضالً عن توصيات أخرى بشأن حتقيق االستقرار والتعمري        ،الصومال
  .أبريل، ببدء التخطيط للطوارئ استعداداً الحتمال إيفاد بعثة لألمم املتحدة إىل الصومال/ نيسان٢٤يف 

                                                      

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، الـسيد فيليـب                  )١(
احملامني، السيد لياندرو ديسبوي؛ واملقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق   ألستون؛ واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة و   
، السيد جون دوغارد؛ واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد          ١٩٦٧اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام        

ق اإلنسان يف كمبوديا، السيد الة حقواملرأة وأسبابه وعواقبه، السيدة ياكني إيرتورك؛ واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حب
 غاي؛ واملقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مـشروعة،                 ياش

؛ واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، إبيانوالسيد أوكيشوكو 
لسيد بول هانت؛ وممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، السيد فالتر كالني؛ واملقرر اخلاص املعـين   ا

 مونيوس فيالوبوس، واملقرر    فرينوربالسكن الالئق، السيد ميلون كوثاري؛ واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، السيد             
 .زيغلرلسيد جان اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، ا
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وب ووسط الصومال، كانت هناك أيضاً أزمة سياسية موازية حتدث يف ويف سياق الرتاعات املسلحة يف جن  - ١٠
 ٢٠٠٧لصومال، كان عام    احلالة السياسية ل   والتقدم يف    يبشر بقدر من التحسن    ٢٠٠٦فبينما بدا عام    . الصومال

فتحت ضغط التمرد املسلح، نشب نزاع حاد بـني  . هو عام املشاحنات السياسية والتفتت واألزمات  لسوء احلظ   
اء الربملان االحتادي االنتقايل واحلكومة االحتادية االنتقالية، حيث اهتم الربملان احلكومة بعدم الشفافية املاليـة               أعض

وكانت هناك أيضاً صعوبات سياسية داخل احلكومة االحتادية االنتقالية نفسها، مما أدى . وعدم اخلضوع للمساءلة
  / يف أواخـر تـشرين األول      اسـتقالة استرضـائية   حممد جـدي    يف هناية األمر إىل استقالة رئيس الوزراء علي         

  / تـشرين الثـاين    ٢٢وقام الرئيس عبد اهللا يوسف بتعيني نور حسن حـسني خلفـاً لـه يف                . ٢٠٠٧أكتوبر  
  .٢٠٠٧نوفمرب 

" جمموعة أمسرة"واستمرت املعارضة السياسية للحكومة االحتادية االنتقالية أيضاً يف شكل ما ُيعرف باسم            - ١١
وهذه اجملموعة اليت تتألف من أعضاء سابقني يف احتاد احملاكم اإلسـالمية، وأمـراء              . يوجد مقرها يف إريتريا   اليت  

وجـود  شرعية ، تطعن بصورة رئيسية يف شرعية احلكومة االحتادية االنتقالية و ورجال دين حرب، ورجال أعمال    
ووضع بنائها مؤمتراً لتحرير الصومال وإعادة ، عقدت جمموعة أمسرة ٢٠٠٧ويف عام . القوات اإلثيوبية يف الصومال

  .صيغة سياسية للصومال

مرات احلكومة االحتادية االنتقالية، الذي أُرجئ عقده ثالث        برعاية  أما مؤمتر املصاحلة الوطنية الصومالية        - ١٢
 ٣٠ إىل   يوليـه / متـوز  ١٥لعدد من األسباب املتعلقة باألمن والتخطيط واإلمداديات، فقد ُعقد يف الفترة مـن              

 مندوباً من داخل البلد ومن الشتات الصومايل على ١ ٣٢٥وحضر املؤمتر حنو .  يف مقديشو٢٠٠٧أغسطس  /آب
قدم اجملتمع الدويل املشورة التقنية عن طريق اللجنة االستشارية و". ٥- ٤صيغة تقاسم السلطة بني العشائر "أساس 

  .هلمجتمع املدين واألقليات، وجدول أعمال ومتثيله لاملؤمترالدولية؛ غري أنه كانت هناك شواغل بشأن مشول 

وقد أكد اخلبري املستقل يف عدة مناسبات أنه ال ميكن حتقيق السالم املستدام يف الصومال إال عن طريـق                     - ١٣
وينبغي التشديد على أن مؤمتر املصاحلة الوطنية هو خطـوة          . حوار جامع يفضي إىل حل سياسي ومصاحلة وطنية       

وجيب حث الصوماليني على االستمرار يف عقد . ار األعرض لعملية مصاحلة طويلة األجل يف الصومالأوىل يف اإلط
. مناقشات عامة وجامعة بشأن العدالة االنتقالية واملصاحلة وأي عمليات أخرى يف املستقبل ومساندهتم يف ذلـك               

لصوماليون على ضمان عدم تـسبب  لصاحل مجيع الضحايا وجيب أن يعمل ا" احلق يف معرفة احلقيقة "وجيب تعزيز   
  .الصومال يف املستقبليف سالم أسس الاإلفالت من العقاب يف تقويض 

. وُيدرك اخلبري املستقل األبعاد اإلقليمية للرتاعات والتطورات اليت حدثت يف العام املاضي يف الـصومال                - ١٤
ما أن حاالت مثل مأزق احلدود بني إريتريا فحالة انعدام األمن وانعدام االستقرار يف الصومال تؤثر على جريانه ك 
 القتال الذي نشب عقاب يف أهوباملثل، فإن. وإثيوبيا أو تفاقم األزمة يف منطقة أوغادين بإثيوبيا تؤثر على الصومال

 ، امتدت مطاردة احتاد احملاكم اإلسالمية إىل منطقة احلدود الكينية الواقعة          ٢٠٠٧يناير  /يف كانون الثاين  يف البداية   
احلدود الكينية وبات ملتمسو اللجوء حمصورين يف املنطقـة         " أُحكم غلق "ومنذ ذلك احلني،    . جنوب غريب البلد  

وهذه الرتاعات والقضايا اإلقليمية تؤثر أيضاً يف قدرة الصومال علـى تـأمني           . احلدودية أو عادوا من حيث أتوا     
  .سالمها واستقرارها
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شات جملس األمن بشأن إنشاء عملية حفظ سالم تابعة لألمم املتحدة من          وأخرياً، تابع اخلبري املستقل مناق      - ١٥
وهو .  من االستقرار يف البلد والسماح بانسحاب القوات اإلثيوبية على مراحلل الصومال سعياً إىل حتقيق مزيدأج

 عنصراً هاماً حلقوق يؤيد تنفيذ عملية حلفظ السالم على أن ُتسند إليها والية املساعدة يف محاية املدنيني وأن تشمل
سـواء يف    - أساسي  أمر  قوق اإلنسان يف الصومال     متعلق حب فكما دعا لسنوات عدة، فإن إقامة وجود        . اإلنسان

فحالة حقوق اإلنسان يف الصومال تبلغ من اخلطورة ما .  وهو األنسبعملية حفظ السالم أو ككيان مستقلإطار 
اخلربة اليت توجـد    وتوفري  لرصد احلالة وتقدمي تقارير عنها بانتظام       قوق اإلنسان   معنياً حب  اً مركز اًيستدعي وجود 

  .حاجة ماسة إليها يف جمال حقوق اإلنسان

   انتهاكات حقوق اإلنسان يف الفترة اليت يغطيها التقرير- ثانياً 
ولـيس  . تتعرض جممل حقوق اإلنسان املترابطة والعاملية خلطر بالغ يف ظل الوضع الراهن يف الـصومال                - ١٦

املقصود باملوجز التايل إظهار قضايا وانتهاكات حقوق اإلنسان املستمرة منذ أمد بعيد واليت سبق توثيقها، وإمنا                 
تقدمي عرض حبسب املواضيع لقضايا وانتهاكات حقوق اإلنسان الرئيسية اليت أُخرجت إىل النور خـالل الفتـرة           

 احلالة يف الصومال تبعث دائماً على القلق البالغ فإن ويالحظ اخلبري أيضاً أنه على الرغم من أن. موضوع الدراسة
الذروات املتكررة اليت بلغها العنف خالل العام املاضي أدت حسبما أشارت التقارير إىل وقوع انتهاكات أخطر                

  . اإلفالت من العقابيف بيئة يسودهاوأعمق 

يف  قد حـدثت  نون الدويل اإلنساين    انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان والقا    أن  وهناك ادعاءات تشري إىل       - ١٧
أثناء القتال وأن مرتكبيها كانوا من مجيع األطراف، مبا فيها القوات الصومالية التابعة للحكومة االحتادية االنتقالية، 

وال توجد إمكانية كبرية للتحقق من التقـارير الـيت تـشري إىل             . املتمردين/ميليشيا العشائر ووالقوات اإلثيوبية،   
ومما يثري القلق أيضاً عدم إجـراء تقـدير مـستقل للخـسائر يف األرواح          . حقوق اإلنسان وتأكيدها  انتهاكات  

  .ألحداث البالغة اخلطورةاواإلصابات و

   حق الفرد يف احلياة والسالمة واألمان على شخصه- ألف 

م املاضـي إىل    كما سلفت اإلشارة، أدت دورات العنف املتكررة والعاتية اليت شهدهتا الصومال يف العا              - ١٨
فإن تقدير مستقل ورمسي،    إجراء  الرغم من عدم    وعلى  . وقوع انتهاكات خطرية وواسعة االنتشار للحق يف احلياة       

وتشري التقديرات أيضاً إىل أن     . يقدر اجلرحى باآلالف  بينما   قتيل   ٣ ٥٠٠بأكثر من   يقدَّر  عدد ضحايا الرتاعات    
وحىت تاريخ كتابة هذا التقرير ظلت احلالة . ملسنني والنساء واألطفال يف املائة من القتلى واجلرحى هم من ا٦٠حنو 

  .يف مقديشو وأحناء أخرى من جنوب ووسط الصومال تتسم بانعدام األمن وبدرجة كبرية من عدم االستقرار

تشار أشارت تقارير واسعة االن) وخباصة يف مقديشو(ويف أثناء املعارك الضارية اليت وقعت يف العام املاضي   - ١٩
إىل وقوع قصف باملدفعية وبالقنابل وتفجريات بالسيارات املفخخة بصورة عشوائية يف املناطق املدنية وإىل تعرض               

وأشارت التقارير كذلك إىل    . لقصف بالقنابل يف أثناء القتال    لاألهداف غري العسكرية، كاملستشفيات واملدارس،      
ة اإلنسانية واحلماية وأنه متت إعاقة أو منع املعونات الغذائية          أن اجلرحى قد ُمنعوا من اهلرب أو من تلقي املساعد         

. وأسفر القتال كذلك عن حدوث تشرد داخلي على نطاق واسع         . وغريها من أنواع املساعدة اإلنسانية العاجلة     
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من املـشردين   شخص ٤٠٠ ٠٠٠باإلضافة إىل ( شخص ٦٠٠ ٠٠٠وبدا أن أعداد املشردين املرتفعة اليت بلغت       
 كثرياً ما اضطُر بعض املشردين داخلياً      ألنهمل تشهد سوى اخنفاضاً طفيفاً      ) يف مجيع أحناء الصومال   من قبل    داخلياً

  .إىل مقديشو إىل الفرار مرة أخرىالذين عادوا 

   وحاالت االختفاء وحاالت اإلعدام    التوقيف واالحتجاز التعسفيان،    - باء 
  بإجراءات موجزة  

، وقعت موجة من عمليـات التوقيـف التعـسفية          ٢٠٠٧يوليه  / أوائل متوز  أشارت التقارير إىل أنه يف      - ٢٠
القوات /واالحتجاز غري املشروع بعد عمليات تفتيش للبيوت بيتاً بيتاً قامت هبا قوات احلكومة االحتادية االنتقالية              

 إىل أن   وأشارت التقارير أيـضاً   .  شخص ال يعرف مصريهم    ١ ٥٠٠ويف ذلك التاريخ، ذكر أن هناك       . اإلثيوبية
هناك أشخاصاً أُعدموا بإجراءات موجزة وأن عدداً من أفراد اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان والزعماء 

 يف أثناء بعثة اخلبري املستقبل أن السلطات حتتجز أشخاصاً احتجازاً غري مشروع يف              واّدعى. غتيلوااالسياسيني قد   
السمعة مثل ذلك السجن الذي يّدعى وجوده حتت سطح األرض          سجون مؤقتة سرية، وكذلك يف سجون سيئة        

كذلك أن هناك أشخاصاً حتتجزهم     واّدعى  . وهي املقر الرئيسي للحكومة يف مقديشو     " فيال صوماليا "بالقرب من   
  .القوات األثيوبية يف الصومال

 يف األسـر وأهنـا تقـوم        وادُّعي أيضاً أن احلكومة االحتادية االنتقالية وميليشيات شىت أوقعت أشخاصاً           - ٢١
أن هنـاك   إىل  وأشارت بعض التقارير أيضاً إىل حدوث عمليـات تـسليم و          . بتعذيبهم واحتجازهم طلباً للفدية   

احلـرب  "أو  " اصالح قطاع األمن  "واّدعي أن السلطات تستخدم     . حمتجزين قد مت حبسهم مع العزل خارج البلد       
ثناء البعثة، أثار اخلبري أيضاً قضايا التقارير اليت تشري إىل          ويف أ . حلجب انتهاكات حقوق اإلنسان   " على اإلرهاب 

وقـد  . خارج الصومال" تسليم"حدوث حاالت اليت تشري إىل احتجاز األشخاص يف سجون سرية أو اإلدعاءات      
أخربته السلطات بأهنا ليست لديها أي معلومات بشأن هذه اإلدعاءات لكنها أكدت له أهنا ستجري حتقيقـات                 

  .التقاريربشأن هذه 

   اهلجمات املتعمدة على املوظفني العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية- جيم 

، قتل ثالثة مسلحني حممد موس علي، مدير الربنامج احمللي الصومايل للهيئة            ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٨يف    - ٢٢
ينـاير  / كانون الثاين  ٢٨يف  و.  كيلومتراً مشال غريب مقديشو    ٢٥٠الطبية الدولية يف الربدي اليت تقع على مسافة         

 هولندا يف الصومال يف انفجار وقع على جانب الطريق يف بلدة       - ، قتل ثالثة من موظفي أطباء بال حدود         ٢٠٠٨
أخصائي اإلمداديات الفرنسي داميني ليهـال، وسـائقهما     ووقد قتل الطبيب الكيين فيكتور أوكونو،       . كيسمايو

 اً االنفجار وذكر أيضاً أن الصحفي الصومايل حسن كايف هارد وصـبي الصومايل بيالن عندما أصيبت سيارهتم يف   
 كـانون   ٢٩وأصدر اخلبري املستقل بيانـاً صـحفياً يف         . لقيا حتفهما و كانا بالقرب من موقع احلادث       اًصومالي
ـ               أدان  يناير  /الثاين ساعدة فيه قتل موظفي أطباء بال حدود ومجيع االعتداءات اليت تعرض هلا العاملون يف جمال امل

وأكد من جديد بقوة أنه جيب السماح جملتمع املساعدة          .والصحفيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان يف الصومال      
وناشد مجيـع   . الدولية بأداء عمله املتعلق باملساعدة اإلنسانية وحقوق اإلنسان يف أمان ودون خوف من االنتقام             
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ة ألنشطة املساعدة اإلنسانية وحقوق اإلنسان وحـث     السلطات واجلماعات املعنية توفري ظروف مأمونة ومضمون      
  .السلطات الصومالية على التحقيق يف هذه احلالة ويف مجيع احلاالت بغية تقدمي اجلناة إىل العدالة

وال تعدو أعمال القتل هذه أن تكون جمرد أمثلة على التهديدات املتعددة املباشرة واملتعمدة اليت تعرض هلا   - ٢٣
 مضايقة املوظفني الدوليني والوطنيني العـاملني يف ميـدان          وكانت. يدان اإلنساين يف العام املاضي    العاملون يف امل  

وهذه األعمال هتـدد    . املساعدة اإلنسانية واالعتداءات املتعمدة عليهم مستمرة يف الفترة اليت يغطيها هذا التقرير           
خباصة املشردون داخلياً املشتتون يف مجيع أحناء       املساعدة املقدمة إىل الفئات الضعيفة من األشخاص واجلماعات، و        

  .الصومال والذين يتجاوز عددهم املليون

   احلق يف حرية الرأي والتعبري- دال 

كان ملناخ اخلوف والترهيب املتفشي فيما بني الصحفيني واإلعالميني أثر مروع على احلق يف حرية الرأي   - ٢٤
 ٢٠٠٧ينـاير   /وخالل الفترة ما بني كانون الثاين     . أحناء الصومال والتعبري وخباصة يف مقديشو وكذلك يف مجيع        

، قتل تسعة إعالميني وتعرض عشرات آخرون للتهديد بالطرد من العمـل لتكمـيم              ٢٠٠٨يناير  /وكانون الثاين 
  .أفواههم، بينما دفع اخلوف عدداً من اإلعالميني إىل الفرار من مقديشو

 بـالقرب  ، رميا بالرصاصمحد علمي من إذاعة صوت العاصمةوقتل مسلحون الصحفي الصومايل مهد أ     - ٢٥
 مؤسس مؤسسة هورن أفريك     شارماركوبعد ذلك بساعات، لقي علي      . ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١١من مكتبه يف    

ويف .  عند انفجار سيارته بلغم أرضي يفّجر من بعد يف أثناء عودته من جنازة علمي حتفهاإلعالمية وأحد مالكيها
حبثاً " أرض الصومال " صحفياً من مقديشو إىل هرجيسا يف        ٢٤، جلأت جمموعة من     ٢٠٠٧  ديسمرب/كانون األول 

  .وهذه جمرد أمثلة قليلة. عن مالٍذ آمن وقامت السلطات بطردها بعد أسابيع قليلة

وسائط اإلعالم شنتها ميليشيا العشائر     على  ويف الفترة اليت يغطيها التقرير، وقعت عدة اعتداءات أخرى            - ٢٦
 السلطات احلكومية وتعرضت حرية الصحافة للتهديدات، ومشل ذلك حاالت الرقابة، وفرض احلظر على         وكذلك

وأشري كذلك إىل أن الصحفيني ينعتون باإلرهابيني       . الصحفيني، وتعرض اإلعالميني لالحتجاز التعسفي والتعذيب     
مواجهة شىت وسـائط اإلعـالم      كوسيلة لتكميم أفواههم وأن السلطات قد جلأت بصورة متكررة إىل القمع يف             

 القتل احملددة اهلدف جعلت الصومال حتتل املرتبة الثانية بني وجرائموهذه االعتداءات . لقيامها بتغطية حمنة املدنيني
  ).الدولية" صحفيون بال حدود"وفقاً ملؤسسة (أشد املناطق خطورة للصحفيني يف العامل 

سائط اإلعالم إىل فرض رقابة ذاتية على نشاطها الصحفي         هناك أيضاً ترهيب مستمر دفع بعض و      وكان    - ٢٧
فعلى سـبيل املثـال،     . أو كانت هناك اعتداءات مباشرة على مباين وسائط اإلعالم مما دفعها إىل وقف عملياهتا             

، لطلقات نارية مكثفة تسببت ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٠ و١٩تعرضت مباين شبكة إذاعة شابيل، يف الفترة ما بني 
عتداء ارتكبتـه  االويّدعى أن هذا . حد الفنيني يف الداخل ودفعت إىل إغالقها وإهناء أنشطتها اإلعالمية يف حبس أ  

نوفمرب، بإغالق فعلي /وباإلضافة إىل ذلك، قامت املؤسسات االحتادية االنتقالية، يف تشرين الثاين. القوات احلكومية
 بعد تعرضها للترهيب واملضايقة ، بنادير وإذاعة سيمباوإذاعةاإلعالمية  هي شبكة شابيل ،لثالث مؤسسات إعالمية

  .ملدة شهور
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استمر قد  و. نه يف مجيع احلاالت تقريباً، مل جتر حتقيقات ومل يقدم اجلناة إىل القضاء            أعلم اخلبري املستقل    و  - ٢٨
ت يف مجيع هذه    دعا إىل إجراء حتقيقا   ويف بيانات عامة ومناقشات خاصة      يف العام املاضي    يدين مجيع هذه األفعال     
إعادة فتح املؤسسات اإلعالمية املغلقة يف إىل  القتل املرتكبة ضد وسائط اإلعالم وجرائمالتهديدات واالعتداءات و

كما أثـار   . وعقد اخلبري املستقل اجتماعات بشأن هذا املوضوع مع مسؤولني يف املدن مثل جنيف ولندن             . احلال
بأن بعض املؤسسات اإلعالمية تثري شواغل أمنية مشروعة لتورطها بلغ وأُهذه القضية مع السلطات يف أثناء زيارته 

ـ أُبلغ بأن احلكومة االحتادية االنتقالية تدين ممارسة العنف ضد وسائط اإلعالم و           و. يف أنشطة إرهابية   أن هنـاك   ب
  .حتقيقات ستجري يف هذا الشأن

   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية- هاء 

فمـا زالـت    . حلالة تبعث على القلق البالغ يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          ال تزال ا    - ٢٩
الصومال من أشد البلدان فقراً يف العامل وما زالت توجد هبا أضعف املؤشرات فيما يتعلق مبتوسط العمر املتوقـع                   

سة أعوام، ومعدالت معرفة القـراءة  ومعدالت الوفيات بني األطفال الرضع واألطفال الذين تقل أعمارهم عن مخ   
وتفّشت أمراض مثل السل والكولريا على نطاق واسع وشاع         . االلتحاق باملدارس معدالت  والكتابة بني البالغني و   

  .سوء التغذية املزمن، وخباصة بني األطفال

ت األساسـية،   املؤسسات االحتادية االنتقالية وضعف السلطات احمللية إىل سوء اخلدما        ضعف تأثري    وأدى  - ٣٠
كما أن أسباب املعيشة واالقتصاد ككل عرضة لتـأثري اجلفـاف والفيـضان        . وخباصة يف قطاع التعليم والصحة    

وهذه العوامل تشكل عقبات هامة أمـام قـدرة         . والرتاعات واحلظر املفروض على الواردات من الثروة احليوانية       
. ليم وكسب الرزق واحلصول علـى فـرص العمـل         الصوماليني على إعمال احلق يف الغذاء واحلصول على التع        

وباإلضافة إىل ذلك، فإن قضايا احلق يف األرض وحقوق امللكية القائمة أصالً يف الصومال ومل حتلّ قد تفاقمـت                   
بعدة طرق نتيجة للرتاع وما أسفر عنه من استمرار احلركات السكانية للمشردين داخلياً ومـصادرة األراضـي                 

  .ىل قيام السلطات بطرد الناس، مبن فيهم املشردون داخلياً، من املباين العامةواملمتلكات باإلضافة إ

  الـذي لساحل الصومايل املمتـد     املقابلة ل وكما ذكر اخلبري املستقل يف عدة مناسبات سابقة، فإن املياه             - ٣١
 متارس الصيد بال قيود وال تزال السفن األجنبية. شهد قدراً كبرياً من انتهاكات حقوق اإلنسانال خيضع للمراقبة ت

، ويف عام الضرورية للغايةوتزداد أعمال القرصنة اليت كثرياً ما تعوق املساعدة اإلنسانية . وتتسبب يف تدهور البيئة
 الفرنسي ني، تزايدت عمليات تسليم املعونة اإلنسانية اليت تتم حتت محاية سفن األسطول٢٠٠٨ وأوائل عام ٢٠٠٧

وينبغي أن . الساحلمراقبة ومحاية إىل  املستقل من جديد ضرورة تكثيف اجلهود الرامية ويؤكد اخلبري. والدامنركي
ولـضمان  . اسبة للمراقبةيتحقق ذلك يف األجل الطويل عن طريق إنشاء قوة فعالة من حرس الساحل وهياكل من              

ان املـدين احلـايل يف      على منط الطـري   (احل يف األجل املتوسط، يدعو اخلبري املستقل إىل إنشاء منظمة           محاية الس 
  . إىل أن حيني الوقت الذي تستطيع فيه السلطات الصومالية القيام بذلكاحل الصومايلكلف حبماية الست) الصومال
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   األقليات- واو 

فاألقليات . يبدو أن ممارسة التمييز واإليذاء املوّجهة ضد الفئات واألقليات املهّمشة مستمرة أيضاً بال هوادة           - ٣٢
البنادر، وميدغان  /، ورير محر  "األفريقية"البانتو  /لباً من ملكية األراضي واملعدمة وغري املسلحة مثل جرير        احملرومة غا 

  .كانت أكثر عرضة ملخاطر التشرُّد الداخلي والتمييز واإلقصاء واإليذاء يف الفترة اليت يشملها التقرير) غابوي(

اً سلبياً على قدرة أفراد هذه الفئات على كسب العيش وأثَّر القتال الدائر يف جنوب ووسط الصومال تأثري  - ٣٣
وُيذكَر أيضاً أهنم واجهوا صعوبات أكرب يف . كعمال يف املزارع وعمال معادن وعّشابني وقناصني وصيادين قطّافني

وكان العنف اجلنـسي    . احلصول على املساعدة اإلنسانية وكانوا أكثر عرضة للخطر يف خميمات املشردين داخلياً           
األقليات، وخباصة من مجاعة البانتو اإلثنية أكثر وضوحاً يف بنات عنف القائم على نوع اجلنس واستغالل نساء ووال

  .العام املاضي

وعِلم اخلبري املستقل أنه يف سياق مؤمتر املصاحلة الوطنية، حظيت األقليات بقدر من االعتراف باعتبارها                 - ٣٤
 من املقاعد النيابية، فإن اخلبري املستقل يعترب ٠,٥ألقليات ال يتجاوز وعلى الرغم من أن نصيب ا". عشرية خامسة"

ذلك مكسباً هاماً وإن كان حمدوداً وحيث األقليات على أن تظل ممثَّلة وأن تواصل التعبري عن نفسها واملشاركة يف 
  .املصاحلة وصياغة الدستور وعمليات احلكم يف الصومال

  لمرأةل حقوق اإلنسان - زاي 

الداخلي الواسع النطاق والبيئة اليت يسودها تشرد  تزال حالة املرأة والبنت يف الصومال تتدهور يف ظل الال  - ٣٥
  .التسلح وانعدام احلكم مما أدى إىل زيادة التمييز والعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس

ل بسبب الرتاعات املـستمرة     وعلى الرغم من أن العنف اجلنسي ظل دائماً يبعث على القلق يف الصوما              - ٣٦
واالفتقار إىل نظام قضائي وضعف القانون والنظام وضخامة عدد املشردين داخلياً يف املخيمات؛ فقد ثبت أيضاً أن 
ذروات العنف اليت شهدها العام املاضي وتدهور احلالة األمنية قد أحدثت املزيد من اآلثار الضارة علـى محايـة                   

   أصبحت النساء والبنات املـشردات داخليـاً،       ،قارير الواردة من كيسمايو ومقديشو    فوفقاً للت . النساء والبنات 
كما أن . وال سيما نساء وبنات األقليات، يتعرضن بصورة متزايدة للعنف اجلنسي الذي ترتكبه عصابات الشباب        

ت املـستقلة إىل    انعدام األمن داخل مستوطنات املشردين داخلياً وحوهلا، وعودة اجلماعات املسلحة وامليليـشيا           
الظهور، ووجود أعداد ضخمة جديدة من القوات العسكرية، مجيعها عوامل سامهت يف زيادة احلوادث ويف مناخ         

وارتبطت الزيادة يف البغاء الذي مياَرس قسراً يف كثري من األحيان بوجـود العناصـر               . اإلفالت التام من العقاب   
  . املسلحة يف مقديشو وجنوب وسط الصومال

مستمرة وال تزال املـرأة     " الشرف"خارج سياق الرتاعات اجلارية، ال تزال جرائم القتل بدافع االنتقام أو            و  - ٣٧
  .وال تزال أخطر أشكال ختان اإلناث ممارسة شائعة أيضاً. تعاين من التمييز ضدها فيما يتعلق حبقوق امللكية واإلرث

أة ومشاركتها بصورة مفيدة يف احلكومـة االحتاديـة         وما زال اخلبري املستقل يدعو إىل حتسني متثيل املر          - ٣٨
وهو يالحظ مع ذلك أن من بني ما دعت         . االنتقالية، والربملان االحتادي االنتقايل واملؤسسات احلكومية األخرى      
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ن  يف املائة م   ١٢حصتها البالغة   صل النساء على    حت"أن  " املقررات واالقتراحات املالية ملؤمتر املصاحلة الوطنية     "إليه  
  ".أن حتصل النساء على نصيبهن يف احلكومة واألجهزة القضائية"و" مقاعد الربملان

  لطفلل حقوق اإلنسان - حاء 

 إذ تقوم امليليشيات بتجنيدهم ،أشارت عدة مصادر إىل بروز األطفال يف القتال األخري كمحاربني نشطني  - ٣٩
ويعتـرب  . لقاء القنابل اليدوية مقابل تعويض حمدودوتقوم اجلماعات املتمردة باستخدامهم يف إ     " جمندينأطفال  "ك 

اخلبري املستقل هذا األمر غري مقبول على اإلطالق وحيث مجيع األطراف على إطالق سراح مجيع األطفال املرتبطني 
فيهـا  قد يكونون حمتجزين    أو من مراكز االحتجاز اليت      (بالقوات أو اجلماعات املسلحة على الفور من صفوفها         

 ورحب يف هذا الصدد بالتقرير الذي قُدِّم مؤخراً إىل جملس األمن بشأن األطفال الصوماليني يف الـرتاع                  ).حالياً
  .)٢()٢٠٠٥(١٦١٢  اجمللساملسلح، وفقاً لقرار

وأشارت التقارير إىل . واقتلع العنف والرتاعات والتشرد ُنظُم احلماية التقليدية مثل اجملتمع احمللي واملدارس  - ٤٠
وهناك أيضاً . وصمالكار واإلنكثرياً ما يكون جملتمع ل أسبوع لكن رد اك اغتصاب جديدة لألطفال حاالتوقوع 

تزايد يف أعداد اليتامى وأطفال الشوارع نتيجة للتشرد الداخلي ويعاين األطفال من سوء التغذيـة وكـثرياً مـا                   
ولوحظ أن أطفـال األقليـات      . ن داخلياً  املقامة للمشردي  خيمات غري املنظّمة والعشوائية   امليتعرضون لإليذاء يف    

  .والعشائر يعانون من قدر أكرب من التمييز واإليذاء

وأثّر القتال األخري تأثرياً سلبياً أيضاً على االلتحاق باملدارس؛ حيث اخنفضت أعداد امللتحقني باملـدارس               - ٤١
ماليني سوى فـرص حمـدودة للغايـة        وليس أمام معظم األطفال الصو    .  يف املائة مقارنة بالعام املاضي     ٥٠بنسبة  

وعندما ال يكون . قد أدت الرتاعات اليت وقعت يف الشهور املاضية إىل تفاقم هذه احلالةولاللتحاق بالتعليم الرمسي 
األطفال يف املدارس فإهنم ُيجّندون على األرجح أو ُيقَتلون أو ُيصابون إصابات بالغة وُيرغمـون علـى العمـل        

شد حرماناً من فرص احلصول علـى       األوالطفلة يف الصومال هي     . صدمات واالعتداءات ويكونون أكثر عرضة لل   
  .القدر اليسري املتاح من التعليم

أنه علـى   ) اليونيسيف( موظفي منظمة األمم املتحدة للطفولة       عوعلم اخلبري املستقل يف أثناء اجتماعاته م        - ٤٢
 يف العام املاضي، فقد أعاق انعدام األمن اخلطط كما أن           الرغم من التزام اليونيسيف ببناء بعض املدارس اجلديدة       

  .عدداً كبرياً من املدارس اليت كانت متارس عملها قد أُغِلقت بسبب انعدام األمن

اليت يّتخـذ    "الولد العاصي  "تأديبوأكد ممثلو اليونيسيف أيضاً للخبري املستقل استمرار عادة وممارسة            - ٤٣
ونتيجة لذلك يوجد عدد    . مبوجبها بعض اآلباء إجراء تأديبياً ضد أبنائهم بوضعهم يف السجن دون حماكمة عادلة            

كبري للغاية من األطفال املوَدعني مع احملتجزين والرتالء البالغني، على حنو يشكِّل انتهاكاً جسيماً حلقوق اإلنسان                
ارات السابقة اليت أجراها اخلبري املستقل مع مسؤويل احلكومـة االحتاديـة            وعلى الرغم من احلو   . بالطفلاملتعلقة  

  .، علم اخلبري أنه مل ُتتَّخذ إجراءات ُتذكر للتصدي هلذه االنتهاكات"ونتالندب"و" أرض الصومال"االنتقالية يف 
                                                      

)٢(  S/2007/259. 
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 يف الربملـان  ل تقـدماً  اطفألومن التطورات اإلجيابية يف جمال حقوق الطفل إحراز مشروع قانون قضاء ا             - ٤٤
ويف أثناء االجتماع الذي عقده اخلبري املستقل مع رئيس         . االحتادي االنتقايل وتوقُّع صدوره خالل الشهور القادمة      

يف مقديشو، وافق رئيس الوزراء على ضرورة سعي الصومال إىل التوقيع والتصديق ) نييف ذلك احل(الوزراء جّدي 
  . أدوات للرصد واإلبالغ لدعم ذلك التصديقعلى اتفاقية حقوق الطفل وعلى ضرورة وضع

   احلكم وقضايا سيادة القانون واإلفالت من العقاب- ثالثاً 

إن قضايا ضعف احلكم وسيادة القانون وضعف املؤسسات واإلفالت من العقاب ليست يف حد ذاهتا قضايا         - ٤٥
سان وانتـهاكات هـذه احلقـوق    بل هي السياق والظروف اليت تؤدي إىل التعدي على حقوق اإلن    . حقوق إنسان 

وتستند مبادئ احلكم الرشيد وسيادة القانون . وتسمح هبا وتسمح باستمرارها بال هوادة أو متنع عالجها أو تداركها
  .إىل معايري ومبادئ حلقوق اإلنسان مثل احملاكمة العادلة، واملساواة بني اجلنسني، واملشاركة وعدم التمييز

انعدام النظام واألمن وسيادة    يتسبب منذ فترة طويلة يف      املركزية يف الصومال    ضعف أداء احلكومة    ظل  و  - ٤٦
فال توجد خدمة شرطة مركزية مدّربة وال يوجد يف كثري من األحيان قضاء مـستقل ويتميـز                 . القانون والعدالة 

غري فّعالـة    األمن   وخدمات القضاء أو الشرطة أو    . بالكفاءة املهنية مما يهيئ مناخاً من اإلفالت التام من العقاب         
لعدم وخمتلف املعايري القانونية الوطنية بصورة تعسفية       ) الشريعة(، واإلسالمي   (xeer)وجيري تطبيق القانون العريف     

  .وكثرياً ما يتخذ املوظفون القرارات دون أي اعتبار للشفافية واإلنصاف واملساءلة. إطار قانوين وطينوجود 

سبتمرب، لقي اخلبري معاملة تعسفية مباشرة حينما ُمنِع / أيلول١٨بري املستقل يف ويف اليوم الثاين من بعثة اخل  - ٤٧
وأُرِغم على العودة إىل نريويب حيث قدمت       . من الرتول يف مطار بيدوا على الرغم من حصوله على تصريح سابق           

اخلبري املستقل أيضاً يف أثناء بعثته      وعلم  . له احلكومة االحتادية االنتقالية اعتذاراً رمسياً ووعداً بالتحقيق يف املسألة         
قاض آخر باحملكمة العليا وبإقالة احملامي العام عبد اهللا على بالقبض على رئيس احملكمة العليا يوسف علي هارون و

وُيدين اخلبري . وحىت تاريخ إعداد هذا التقرير، كان رئيس احملكمة العليا ومساعده يف انتظار احملاكمة. ضاهر ونائبه
قل هذه القرارات اليت اتُِّخذت دون مراعاة للقواعد واإلجراءات واليت تنتهك بوضوح مبدأ الفـصل بـني                 املست

  .السلطات ومبدأ استقالل القضاء

ويؤكد اخلبري املستقل أن جماالت احلكم اليت توجد فيها حاجة ماسة إىل اإلصالح والتدعيم تشمل اجمللس               - ٤٨
حملامي العام واهليئة القضائية، ووزارات مثل وزارة الداخلية والوزارات املسؤولة التنفيذي أو جملس الوزراء، وإدارة ا

  .عن قطاع األمن

وحصل اخلبري املستقل يف أثناء بعثته على معلومات حديثة عن قضييت سيادة القانون واألمن من زمالء يف                   - ٤٩
وعلم اخلبري املستقل أنه يوجد يف بيدوا ما يشبه . برنامج سيادة القانون واألمن التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

وأشري كذلك إىل أن النظر يف القضايا يف مقديشو جيري . النظام القانوين الذي متر عربه عمليات التوقيف والقضايا
 يف قانون وجيري أيضاً إدخال القانون العريف ببطء. اً من القانون العريف والقانون املدينوفقاً لنظام جديد يطبِّق مزجي

وبدأت بعض  . العقوبات يف بعض احملاكم املوجودة يف جنوب ووسط الصومال، مما يسمح بإنفاذ القوانني العرفية             
  .اجملتمعات احمللية أيضاً التحري عن املرشحني لتويل مناصب قضائية يف جنوب ووسط الصومال
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شارية مدنية أو آلية للرصد خاصة بعمل       وأُطلع اخلبري املستقل أيضاً على معلومات بشأن إنشاء جلنة است           - ٥٠
 قسماً ختضع للمراقبة حالياً لتجنب نقل السجناء     ١٦ أقسام للشرطة من جمموع      ٨وذُكر أن   . الشرطة يف مقديشو  

قبة تضمن عـدم    اروباإلضافة إىل ذلك، فإن امل    . من السجون اخلاضعة للمراقبة إىل السجون غري اخلاضعة للمراقبة        
ومت حث اخلبري املستقل على     . أسباب والسماح للمحتجزين باحلصول على متثيل قانوين      احتجاز األشخاص بدون    

دعوة موظفي احلكومة االحتادية االنتقالية إىل مد نطاق هذا النظام ليشمل السجون املتبقية وهو ما وافق عليه اخلبري 
حيث " بونتالند"ادميية الشرطة يف    وعلم اخلبري أن متدريب الشرطة من مجيع أحناء الصومال يلتحقون بأك          . املستقل

وأُشري كذلك إىل أن تدريب األمـم       . يتلقون التدريب يف جمال حقوق اإلنسان وقواعد السلوك وقواعد االشتباك         
التدريب على األسلحة وهو ما يشكل حتدياً رئيسياً بالنظر إىل البيئة األمنية اليت ُتستخدم فيهـا         شمل  املتحدة ال ي  

  .وكان أحد احللول املقترحة هو تويل الشركاء الثنائيني التدريب وتوفري املعدات.  نطاق واسعاألسلحة الثقيلة على

فيما يتعلق بتدريب الشرطة وإنشاء يء ويؤكد اخلبري املستقل أنه على الرغم من إحراز قدر من التقدم البط  - ٥١
قانون وحقوق اإلنسان حيتاج إىل     سيادة ال ساس  بعض احملاكم يف الصومال، فإن بناء أهم مؤسسات الدولة على أ          

  .تأكيد وتدعيم ومساندة قوية من اجملتمع الدويل

وباإلضافة إىل ذلك، يتضمن امليثاق االحتادي االنتقايل للصومال أحكاماً إجيابية بشأن حقوق اإلنسان، مبا   - ٥٢
ري أن هناك نقصاً حاداً    يف ذلك إشارة حمددة إىل معاهدات حقوق اإلنسان الدولية اليت صدقت عليها الصومال؛ غ             

ومن الواضح أن هناك إعاقة شديدة لقدرة املؤسسات االحتادية االنتقالية على محاية املدنيني . يف تنفيذ هذه األحكام
ويرى اخلبري املستقل أن صياغة الدستور . وتوفري اخلدمات حىت األساسية منها مثل الصحة والتعليم والعدالة واألمن

  .امة يف بناء إطار قانوين يشمل أحكاماً قوية حلماية حقوق اإلنسانالوطين ستكون خطوة ه

االنتهاكات وويف أثناء البعثة، حصل اخلبري املستقل على معلومات من شىت املصادر بشأن العنف الشديد                 - ٥٣
بري وكما حدث يف املاضي، حث اخل     . اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت ُيدعى وقوعها يف مقديشو خالل العام املاضي          

ودعا أيضاً . املستقل بقوة على التحقيق يف مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف الصومال يف املاضي واحلاضر
  .إىل العدالة واملساءلة، حىت ال يبىن السالم اهلش يف الصومال على اإلفالت من العقاب

   املشردون داخلياً- رابعاً 
 شخص فروا من مقديشو واملناطق احمليطة هبا ٦٠٠ ٠٠٠داً يناهز   تشري تقديرات األمم املتحدة إىل أن عد        - ٥٤

 شخص من املشردين داخلياً     ٤٠٠ ٠٠٠ هناك أكثر من     ،وباإلضافة إىل هذا الرقم   . يف العام املاضي بسبب القتال    
 وذهب عدد كبري من املشردين إىل األطراف الواقعة بالقرب من مقديشو          . ينتشرون فعالً يف مجيع أحناء الصومال     

وذُكّر يف أثناء االجتماعات مع . وراءهاوما " بونتالند"و" أرض الصومال"بيل السفلى والوسطى، باإلضافة إىل اوش
وية قد استمر تشردها حنو الداخل فعادت إىل مواطنها األصلية اهلاخلبري املستقل أنه يبدو أن عدداً كبرياً من عشائر 

  .أو إىل أراضي أسالفها اليت تطالب هبا

ذكر عدد كبري من سكان خميمات املشردين داخلياً، عند توجيه السؤال إليهم، أهنم يفضلون العودة إىل                و  - ٥٥
وعلى الرغم من أن عدداً . غري أن الصعوبات املرتبطة بأراضي أسالفهم كثرياً ما متنعهم. منازهلم إن استطاعوا ذلك
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فإن أجياالً منهم مل تعش يف عاش فيها األسالف ينة كبرياً من املشردين داخلياً يدعون أهنم منحدرون من منطقة مع
  .هذه األرض وهم كثرياً ما يكتشفون سكاناً آخرين يعيشون فيها منذ فترة طويلة

وذُكّر أيضاً أن ضخامة أعداد املشردين داخلياً أدت إىل إنشاء عدد من املستوطنات غري الرمسية هلـؤالء                   - ٥٦
 أفغوي وماركا على سبيل املثال، توجد مستوطنة للمشردين داخلياً كل           فعلى الطريق الذي يربط بني    . املشردين
وال تعترف السلطات هبذه املستوطنات وال حيصل املشردون فيها بالتايل سوى على قدر يـسري مـن                 . مائة متر 

أي بني ويود اخلبري املستقل أن يشري إىل وجود اختالف يف الر. ى أي مساعدةاملساعدة اإلنسانية أو ال حيصلون عل 
أنه يصعب التثبت مـن     إىل  السلطات الصومالية واجملتمع الدويل فيما يتعلق باألعداد احلقيقية للمشردين داخلياً و          

  .األرقام على وجه الدقة بالنظر إىل حركات السكان الدورية وانعدام األمن

والنـهب  والسلب لتخويف وأُبلغ اخلبري املستقل مرة أخرى بأن املشردين داخلياً يتعرضون للتهديدات وا     - ٥٧
وأدى نقص وصول املساعدة اإلنسانية إىل بقاء آالف        . واالعتداء والعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس       

 يف كثري من    هم يف العراء واضطرار   هممن املشردين داخلياً دون أي شكل من أشكال املساعدة ملدة أسابيع وعيش           
عدد كبري منهم كـان وال يـزال        و. من الشمس وموسم األمطار القادم    لالحتماء  " ضريبة ظل "األحيان إىل دفع    

اإلصحاح واخلـدمات الـصحية     خدمات  تعاين من نقص املياه واألغذية و     مضطراً إىل العيش يف خميمات مزدمحة       
  .األساسية واملأوى كما تعاين من أمراض معدية مثل الكولريا

عادوا أيضاً يف أوقات خمتلفة من العام املاضي إىل مقديشو          أُشري إىل أن عدة آالف من املشردين داخلياً         و  - ٥٨
غري أن هناك تقارير تشري إىل أن بعض العائدين قد ُمنعوا من العودة إىل . يف فترات اهلدوء املؤقت اليت ختللت القتال
. القسريةمصادرة األراضي أو نقص التعويض أو من إعادة التوطني          من  منازهلم وأن بعضهم يعاين من التمييز أو        

وهناك أيضاً مشكلة مستمرة تتمثل يف قيام احلكومة بإجالء املشردين داخلياً بالقوة من املباين العامة يف مقديشو                 
  .وكيسمايو دون تقدمي بدائل مقبولة

وكما حدث يف املاضي، يؤكد اخلبري املستقل أنه ينبغي للسلطات الصومالية أن تقبل حتّمل قدر أكـرب مـن                     - ٥٩
غري أنه ينبغـي لألمـم املتحـدة        . جتاه املشردين داخلياً ومحايتهم، وأنه ينبغي أال ُيعترب اجملتمع الدويل بديالً          املسؤولية  

  .واجلهات املاحنة زيادة مساعدهتا ووجودها فيما يتعلق باملشردين داخلياً يف الصومال وينبغي هلا القيام بدور أكثر فعالية

   اهلجرة املختلطة- خامساً 
" بونتالنـد "بوساسـو يف    " الجئي القوارب " شخص من    ٢٣ ٠٠٠م املاضي، غادر ما يزيد على       يف العا   - ٦٠

أبنـاء   شخص من هؤالء الناس مـن        ١٠ ٠٠٠وتشري التقديرات إىل أن حنو      . متجهني إىل اليمن عرب خليج عدن     
 ٥٢٤ن   شخصاً لقـوا حـتفهم وأ      ٤٩٧، أشارت التقارير إىل أن      ٢٠٠٧نوفمرب  /وحىت تشرين الثاين  . الصومال

فرقة العمل املعنية باهلجرة التابعة للجنة الدائمة املشتركة . (شخصاً باتوا يف عداد املفقودين يف أثناء حماولتهم اهلجرة
  .ضحايا االجتار يشكلون فئة ُيعتد هبا من املهاجرينالنساء واألطفال وتشري التقارير أيضاً إىل أن ). بني الوكاالت

 أثناء بعثته معلومات حديثة عن الزيادة الظاهرة يف عدد املهاجرين الذين يصلون             وتلقى اخلبري املستقل يف     - ٦١
 بأمل العبور إىل اليمن ومنها إىل اململكة العربية السعودية ودول ،"بونتالند"يف بوساسو الشمايل الشرقي إىل ميناء 
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تلف البيئات والبلدان والفئـات     الجئني من خم  شمل  ألهنا ميكن أن ت   " اهلجرة املختلطة "وُيستخدم مصطلح   . اخلليج
اإلثنية، وعلى الرغم من أن أسباب اهلجرة قد تكون اقتصادية أو بدوية أو قسرية فإن أمناطها ترتبط عادة بالرتاع                   

يتعرضـون  وعلم اخلبري املستقل أن عدداً كـبرياً مـن املهـاجرين    . العنيف وعدم االستقرار السياسي يف املنطقة 
 املضايقة أو اإليذاء اجلنسي يف أثناء حماولتهم الوصول إىل املدينة املرفأ براً أو يف أثنـاء                 لالعتداءات أو السرقة أو   

ويواجه الالجئون أيضاً، باحتشادهم يف سفن الصيد، خطر احلرمان مـن  . يف بوساسو يف انتظار العبور  " إقامتهم"
أو بإلقـاء   إيذاًء لفظياً أو جـسدياً      البشرية  الغذاء واملاء واهلواء أو خلطر قيام املتاجرين بالبشر بإيذاء بضاعتهم           

ويعرب اخلبري املستقل عن استيائه إزاء الظروف املفروضة علـى املهـاجرين            . الركاب من القارب ليلقوا حتفهم    
  .ويدين بقوة من يستغلون يأسهم

 /زيـران  ح ١٣ويف مناسبة موازية ُنظمت يف أثناء الدورة اخلامسة جمللس حقوق اإلنسان يف جنيف، يف                 - ٦٢
، توىل اخلبري املستقل رئاسة ندوة نقاش بشأن حالة حقوق اإلنسان يف الصومال، ضمت ممثلني مـن         ٢٠٠٧يونيه  

بـني  وكـان مـن     . منظمة العفو الدولية وشبكة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف شرق أفريقيا والقرن األفريقي            
 هذا العبور املؤمل خلليج ٢٠٠٦الذي سجل يف عام املشاركني أيضاً خمرج سينمائي فرنسي هو دانييل جرا كليمان 

  ".شهداء خليج عدن"عدن بني بوساسو واليمن يف فيلمه املعنون 

غري أنه من الواضح أن أفـراد       . وجذب الفيلم واحلدث املوازي قدراً من االهتمام هبذه الظاهرة املروعة           - ٦٣
املضايقة اليت من ي والعنف القائم على نوع اجلنس، واهلجرة املختلطة هؤالء حيتاجون إىل احلماية من العنف اجلنس       

جمال عدم اإلنصاف يف    من  انعدام األمن وشدة التعرض جلرائم القانون العام، و       من  االجتار هبم، و  من  تستهدفهم، و 
دون الطرد باستخدام القوة بعد وصـوهلم       /، ومن الترحيل  احلصول على اخلدمات االجتماعية واملساعدة اإلنسانية     

ويشعر اخلبري املستقل بارتياح بالغ للعمل اجليد الذي قامت به فرقة العمل املعنية             .  حلقهم يف طلب اللجوء    مراعاة
ويدعو اجملتمع الدويل إىل تعبئة   ) اليت تتألف من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية        (باهلجرة املختلطة   

  .اتيجيات التوعية واحلماية اليت تشتد احلاجة إليها يف املستقبلنفيذ استرهلذه الفرقة تمزيد من األموال حىت يتسىن 

   املساعدة اإلنسانية- سادساً 
ال يزال توفري املساعدة اإلنسانية يف جنوب ووسط الصومال حمفوفاً باملشاكل يف كثري من األحيان، وهناك   - ٦٤

ساعدة الغذائية واإلنسانية تتأخر ألسـابيع  فقوافل امل. احلصول على املساعدة اإلنسانية احملتاجني على   إعاقة لقدرة   
أما الشحنات الغذائية اليت حتملها     . غري مشروعة يف نقاط التفتيش املؤقتة املتعددة      " فرض ضرائب "وشهور وتواجه   

 -  وخباصة األقليات - السفن فيختطفها القراصنة يف املياه الصومالية وتشري التقارير إىل سرقة األغذية من املستفيدين             
  .األغذية أو بعد ذلك مباشرةهذه  أثناء توزيع يف

اإلصحاح والرعاية  خدمات   مثل األغذية واملرافق األساسية واملياه و      - واحلصول على املساعدة اإلنسانية       - ٦٥
 املعونة واستهداف عمليات املعونة     و تعوقه أيضاً التهديدات والتخويف الذي يتعرض له موظف        - الطبية األساسية   

ويف بعض املناطق، تتعرض سيارات املعونة للطلقات النارية ويضطر موظفو املعونة . خمتلف األطرافبل قالفعلية من 
  .اإلنسانية يف أثناء عملهم إىل اجتياز طرق ُيحتمل أن تكون ملغمة أو غُرست فيها أجهزة متفجرة مرجتلة
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أساة اإلنسانية يف الـصومال تـربر   ويف أثناء بعثة اخلبري املستقل، ذكر بعض املراقبني أن نطاق وحجم امل       - ٦٦
ومت التشديد على ضرورة معاجلة االحتياجات اإلنسانية للمدنيني،        . إعالن حالة الطوارئ من قبل اجملتمع اإلنساين      

العتداءات املوجهة ضد العاملني يف     التصدي ل الذين يوجد من بينهم حالياً أكثر من مليون شخص مشرد داخلياً و           
  .ضرورة مطالبة مجيع أطراف الرتاع بإحلاح بصون هذا اجملال اإلنساين احليويجمال تقدمي املعونة و

املشاركة للسماح لألمم املتحدة مبعاجلة القضايا      /وأكد اخلبري املستقل احلاجة إىل إنشاء آلية دائمة للحوار          - ٦٧
 إنشاء هذه اآللية املفيدة حيث على سرعةهو و. اإلنسانية وقضايا حقوق اإلنسان مع املؤسسات االحتادية االنتقالية

االستفادة من تعـيني    رمبا ب وتعزيز التفاهم والتواصل بشأن قضايا حقوق اإلنسان والقضايا اإلنسانية الرئيسية، و          
  .رئيس الوزراء نور حسن حسني مؤخراً وإنشاء جملس وزراء جديد للحكومة االحتادية االنتقالية

   الزيارات امليدانية- سابعاً 
   إىل بيدوا الزيارة- ألف 

 ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧مشلت بعثة اخلبري املستقل إىل الصومال زيارة مقررة ومرخصاً هبا إىل بيدوا يف                - ٦٨
ومن املؤسف أنه قد ُمنع يف ذلك الصباح مـن          . لالجتماع مع خمتلف املسؤولني يف املؤسسات االحتادية االنتقالية       

، تلقى اعتـذارات    ادث احل اويف أعقاب هذ   . العودة إىل نريويب   مغادرة الطائرة لدى وصوله إىل بيدوا واضطُر إىل       
وعلى الرغم من تقدير اخلبري املستقل      . هعديدة من خمتلف أعضاء احلكومة االحتادية االنتقالية وتعهداً بالتحقيق في         

تعسف يف اختـاذ    ، فإن هذه التجربة ُتظهر متاماً للخبري املستقل ال        ادثلالعتذارات والتفسريات اليت تلقاها بعد احل     
  .القرارات من ِقَبل السلطات، وأوجه القصور يف اهلياكل املؤسسية يف الصومال

   الزيارة إىل مقديشو- باء 

وبدأ الرئيس بتقدمي اعتذارات    . ، اجتمع اخلبري املستقل مع الرئيس عبداهللا يوسف       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٠يف    - ٦٩
وأثار اخلبري املستقل قضية البيئة السلبية احمليطـة        . تقل مرحَّب به دائماً   جديدة بشأن حادث بيدوا مؤكداً أن اخلبري املس       

بعمل الصحفيني ووسائط اإلعالم وذكر الرئيس أن بعض املؤسسات اإلعالمية تثري شواغل أمنية مشروعة باعتبارهـا                
جمرد ادعاءات من منظمات وأشار الرئيس يوسف أيضاً إىل أن تقارير حقوق اإلنسان كثرياً ما تكون ". ُتخفي ارهابيني"

  .حقوق اإلنسان ال ميكن يف كثري من األحيان تأييدها باألدلة أو اعتبارها ذات مصداقية

علي حممد جدي ) نييف ذلك احل (ةواجتمع اخلبري املستقل أيضاً مع رئيس وزراء احلكومة االحتادية االنتقالي  - ٧٠
بيدوا وأكد للخبري املـستقل أن املـسؤولني عنـه          ادث  حوقدم رئيس الوزراء أيضاً اعتذاره بشأن       . يف مقديشو 

وقدم اخلبري املستقل بعد ذلك إىل رئيس الوزراء معلومات عن تقاريره وعروضه السابقة أمام . سيتعرضون للمساءلة
 كمن بعثته احلالية مع رئيس الوزراء، مبا يف ذل        شأت  وأثار اخلبري املستقل عدة قضايا ن     . )٣(جملس حقوق اإلنسان  

يده لتوصيته الداعية إىل توقيع احلكومة الصومالية وتصديقها على مجيع الصكوك الدولية الرئيـسية حلقـوق                تأك
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اإلنسان ورأيه بأن إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان سيساعد يف معاجلة بعض التحديات امللحة الـيت تواجههـا                  
لية على طلب مساعدة مستـشار حقـوق        وشجع احلكومة االحتادية االنتقا   . الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان    

وذكر رئيس الوزراء أن احلكومة االحتادية االنتقالية مـا زالـت           .  القطري ألمم املتحدة ااإلنسان املوفد إىل فريق     
  .مساعدة ودعم دوليني لتحقيق هذا اهلدفتقدمي ملتزمة بفكرة إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وأكد ضرورة 

 جلنة احلكم واملصاحلة الوطنية، السيد علي مهدي، أُطلع اخلبري املستقل على نتائج             ع مع رئيس  اويف اجتم   - ٧١
ه مناقشات ييسرها املشارِكون داخل جمتمعاهتم بالتوازي مع عملية بوَعِلم أن املؤمتر ستعق. املؤمتر الوطين للمصاحلة

  .صياغة الدستور

وأعـرب  . قبيلة اهلوية يف مقديشو   حكماء  لس   عضواً من أعضاء جم    ١٥واجتمع اخلبري املستقل أيضاً مع        - ٧٢
تـأمني االسـتقرار يف     منطلـق   إزاء الوجود العسكري اإلثيويب وأكدوا أن انسحابه ميثل         احلكماء عن استيائهم    

اإلبادة اجلماعية يف  "كما أدانوا بقوة القتال والرتاعات اليت وقعت يف العام املاضي، وشبهوا احلالة حبالة              . الصومال
 ضد وسائط اإلعالم، مبـا يف ذلـك         املتخذة بصورة متكررة  أيضاً باإلجراءات الصارمة    حلكماء  وندَّد ا ". رواندا

  .ابيل اإلعالميةشعلى مباين شبكة مؤخراً ليت وقعت ااالعتداءات 

واجتمع اخلبري املستقل مع بعض ممثلي اجملتمع املدين والصحفيني الذين أكدوا عدداً كبرياً مـن التقـارير          - ٧٣
  .لقة حبوادث االعتداء واملضايقة والتخويف املرتكبة ضد اإلعالميني واملدافعني عن حقوق اإلنساناملتع

  املعقودة يف نريويباالجتماعات  - جيم 

اجتمع اخلبري املستقل، يف مناسبات شىت يف أثناء بعثته مع املنسق املقيم ومنسق الـشؤون اإلنـسانية يف                    - ٧٤
، مبا  القطريألمم املتحدةفريق ا جتماعات مع عدد من األعضاء اآلخرين يف        الصومال، إيريك الروش، كما عقد ا     

فيه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومنظمة الـصحة           
 ٢١تحدة القطري يف    ويف أثناء املناقشات اليت جرت مع فريق األمم امل        . العاملية ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية    

. ، أطلع الفريق املستقل أعضاء الفريق على ما مت يف أثناء زيارته ملقديشو واجتماعاته املتعددة٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
وأكد اخلبري أيضاً مواضيع حقوق اإلنسان اليت تشملها بعثته مبا يف ذلك الرتاعات املتكررة اليت وقعـت يف عـام                   

ورحَّب اخلبري املستقل أيضاً خبطة األمم املتحدة االنتقالية الـيت تـشمل    . نسان وآثارها الضارة حبقوق اإل    ٢٠٠٧
اإلطار الشامل لعمل األمم املتحدة بشأن الصومال واليت هتدف إىل معاجلة بعض قضايا وحتديات حقوق اإلنسان                

  .اليت أثارها اخلبري املستقل وآخرون

موظفي مع  املعيَّن حديثاً، السيد أمحد ولد عبداهللا و ، العام واجتمع اخلبري املستقل مع املمثل اخلاص لألمني        - ٧٥
مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال ملناقشة التطورات السياسية يف الصومال، وتدعيم املؤسسات االحتاديـة              

  .االنتقالية وعمليات املصاحلة السياسية والوطنية، مبا يف ذلك املؤمتر الوطين للمصاحلة

املستقل أيضاً عدداً من االجتماعات مع ممثلي البلدان املاحنة املعنية يف أثناء وجوده يف نريويب، وعقد اخلبري   - ٧٦
ويف أثناء . حيث تبادل معهم اآلراء بشأن حالة حقوق اإلنسان يف الصومال، وأطلعهم على ما مت يف بعثته األخرية           

رأة والطفل واألقليـات؛    للممثل حقوق اإلنسان    هذه املناقشات، أثار اخلبري املستقل عدة قضايا حلقوق اإلنسان،          
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وأوجه الضعف اليت تعاين منها املؤسسات االحتادية االنتقالية واحلاجة إىل حتسني احلكم وسيادة القانون؛ وعمليات 
 داخلياً يف الصومال واحلاجةاليت يعاين منها املشردون املصاحلة واحلق يف معرفة احلقيقة، والظروف البالغة اخلطورة 

  . بالصومال"بونتالند"و" أرض الصومال"إىل الدعم الدويل إلنشاء مؤسسات حلقوق اإلنسان يف 

ويف . ، عقد اخلبري املستقل مؤمتراً صحفياً ختامياً حدَّد فيه النتائج الرئيسية لبعثته           ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١ويف    - ٧٧
سان الذين يعملون يف ظروف بالغـة الـصعوبة يف          أثناء املؤمتر الصحفي، أشاد بالصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلن        

وشدَّد اخلبري أيضاً على أمهية الدور الذي تقوم به قطاعات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية مع عـدم                  . الصومال
وشجَّع السلطات الصومالية، باإلضافة إىل اجلهات املاحنة ووكاالت . وجود سلطات مدنية تؤدي وظائفها بشكل كامل

  .ألمم املتحدة، على تقدمي مزيد من الدعم ملنظمات اجملتمع املدين اليت تقوم بعمل حيوي يف ميدان حقوق اإلنسانا

  "أرض الصومال" - ثامناً 
 فيما يتعلق   أُحرزيبدو أن هناك تقدماً قد      ،  )٤(كما ورد على حنو موثق يف التقرير األخري للخبري املستقل           - ٧٨

غري أنه يف الفتـرة مـا بـني         . ول الشرقية وسناغ  س مبنطقيت   "بونتالند"و" صومالأرض ال "بالرتاع احلدودي بني    
أرض " و "بونتالنـد "مات بـني قـوات      اأكتوبر من العام املاضي، نشبت عدة صد      /أبريل وتشرين األول  /نيسان

 بعد أن قتيل وأحدثت توترات يف األراضي املتنازع عليها ثالثنيعددهم بيقدَّر وقوع قتلى وأسفرت عن " الصومال
ويأمـل اخلـبري   . وأدت هذه احلوادث أيضاً إىل موجات إضافية من التشرد الداخلي. كانت كامنة لبعض الوقت   

  .املستقل أن تكون هذه الفترة فترة عابرة وأن ميتنع اجلانبان عن مواصلة أعمال القتال أو األعمال االستفزازية

ففي أعقاب . نسبياً مقارنةً جبنوب ووسط الصومالهادئة " أرض الصومال"وخالف ذلك كانت احلالة يف   - ٧٩
 ُتحرز تقدماً إضافياً يف "أرض الصومال"، استمرت ٢٠٠٥االنتخابات الربملانية األوىل من نوعها اليت متت يف عام      

واستمرت السلطات يف تنفيذ مشاريع بنية حتتية متواضعة وواصلت املنظمات غـري            . جمال اإلدارة العامة واحلكم   
ومع . ة عملها احمللي يف ميدان حقوق اإلنسان وإن كان ذلك مبوارد حمدودة أو بدون موارد على اإلطالقاحلكومي

وة الشرطة ومن أعمال توقيف تعسفية قسمن " أرض الصومال "هذلك، ال يزال اخلبري املستقل قلقاً بشأن ما تشهد
إىل اإلفالت من العقاب واللجـان املـسماة   للصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وبشأن التقارير اليت تشري   

ويف أثناء البعثات السابقة . باللجان األمنية اليت ال تزال متارس سلطات قضائية بإصدار أحكام بدون حماكمة عادلة
، أثارت إعجابه أنشطة برنامج سيادة القانون واألمن التابع لربنامج "أرض الصومال"اليت قام هبا اخلبري املستقل إىل 

، هبذه املهمةوباإلضافة إىل املعلومات اليت حصل عليها يف أثناء وجوده يف نريويب فيما يتعلق . مم املتحدة اإلمنائياأل
  .فهِم أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي سيمد نطاق هذه األنشطة إىل أحناء أخرى من الصومال

  "بونتالند "- تاسعاً 
 يف خميمات املشردين داخلياً واحلاجـة إىل تقـدمي املـساعدة    إن قضايا محاية الساحل، وظروف املعيشة      - ٨٠

اإلنسانية إىل هذه املخيمات، والعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس، ومضايقة وسائط اإلعالم، واالفتقار 
                                                      

)٤(  A/HRC/2/CRP.2. 
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اً أيـض " بونتالند"وشهدت  ". بونتالند"مشاكل يف   تنطوي على   إىل سيادة القانون وإىل نظام قضاء فعال ال تزال          
يف االضطرابات املدنية و  يف  عدم االستقرار متثل يف تعّرض العاملني يف امليدان اإلنساين للتهديدات و          تفاقماً يف حالة    
  .قسوة الشرطة

، على حنو ما أوضحه التقرير الـسابق        ٢٠٠٦تبدو إجيابية يف عام     " بونتالند"ل وكانت اآلفاق السياسية      - ٨١
ـ ُتعززان مركزيهما يف منطقة     " أرض الصومال "و" بونتالند"، بدا أن    وكما سلفت اإلشارة  . للخبري املستقل  ول س
وهذا األمر الذي يبدو أنه جتدُّد للرتاع العسكري قد .  يف أعقاب القتال الذي وقع يف بلدة السانود،املتنازع عليها

ـ  . مؤخراً" بونتالند"السياسي الذي شهدته  التحسن  يهدِّد   م إزاء األزمـة  وأعرب املراقبون من جديد عـن قلقه
. وسلطوا الضوء على املخاطر اليت قد يسببها نقص النمو االقتصادي للمنطقة          " بونتالند"االقتصادية اليت تشهدها    

عـن  املسؤولني   ،وما زال اخلبري املستقل حيث السلطات على اختاذ اإلجراءات ضد املتاجرين بالبشر واملهّربني هلم             
على النحو املذكور يف الفقرات     " الجئي القوارب "د  ـضاملرتكبـة  ن  هذا الشقاء وعن انتهاكات حقوق اإلنسا     

  . أعاله٦٢ إىل ٥٩من 

   التوصيات-  عاشراً
  :إن اخلبري املستقل  - ٨٢

يطلب إىل األمم املتحدة تشجيع تقدمي مزيد من الدعم إىل املؤسسات االحتادية االنتقالية حلثها   )أ(  
ويؤيد اخلبري  .  اإلنسان الواردة يف امليثاق االحتادي االنتقايل      على محاية سكان الصومال وتطبيق مبادئ حقوق      

املشاركة حىت يتسىن لألمم املتحدة معاجلة القضايا اإلنسانية وقضايا حقوق          /املستقل إنشاء آلية دائمة للحوار    
  اإلنسان مع املؤسسات االحتادية االنتقالية؛

االحتادية االنتقالية للصومال إدراج ضمانات     يطلب إىل الربملان االحتادي االنتقايل واحلكومة         )ب(  
  ومبادئ حقوق اإلنسان يف مجيع مداوالهتما ووثائقهما ومؤسساهتما وأعماهلما؛

يطلب إىل السلطات الصومالية توفري احلماية واالستقالل بشكل تام للصحفيني واإلعالميني             )ج(  
  لية العاملني يف الصومال؛واملدافعني عن حقوق اإلنسان وموظفي املعونة اإلنسانية الدو

يطلب إىل الربملان االحتادي االنتقايل أن جيري مشاورات من أجل التوقيع والتصديق علـى                )د(  
  املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، وخباصة اتفاقية حقوق الطفل؛

عطاء أمهيـة  بإة، حيث اجملتمع الدويل على أن يقوم، يف عمله مع املؤسسات االحتادية االنتقالي            )ه(  
  ودعم قوي لبناء املؤسسات الرئيسية للدولة على أساس سيادة القانون وحقوق اإلنسان؛

نسانية اإليطلب إىل األمم املتحدة والسلطات الصومالية زيادة جهودها ملعاجلة االحتياجات             )و(  
  ؛نسان لنحو مليون شخص من املشردين داخلياً يف الصومالاإلالعاجلة ومحاية حقوق 
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يطلب إىل األمم املتحدة واجملتمع الدويل العمل مع موظفي احلكومة االحتادية االنتقالية ملعاجلة               )ز(  
نسان يف الصومال وعن أي انتهاكات يّدعى أهنـا         اإلقضية ندرة املعلومات املتاحة عن احلالة الراهنة حلقوق         

.  طريق التحري أو التحقيق إن أمكن أثناء خمتلف جوالت القتال، على أن يتم ذلك عن٢٠٠٧وقعت يف عام 
نسان اليت وقعت يف أثناء الرتاع األهلي الذي        اإلوباملثل، جيب أن تعاجل أيضاً أوجه الظلم وانتهاكات حقوق          

   عاماً يف الصومال وكذلك يف ظل احلكم السابق؛١٤استمر 

ث االدعاءات الـيت    يطلب إىل األمني العام وجملس األمن إنشاء جلنة للخرباء املستقلني لبح            )ح(  
نسانية على نطاق واسع يف الصومال وتقدمي تقرير        اإلنسان وجرائم ضد    اإلتشري إىل وقوع انتهاكات حلقوق      

  عن اخليارات املتاحة ملعاجلتها؛

يطلب إىل اجملتمع الدويل دعم الصوماليني يف جهودهم وعملياهتم اخلاصة باملصاحلة، على أن               )ط(  
مثل املؤمتر الوطين للمصاحلة الذي عقد مؤخراً يندرج يف إطار أعرض للمصاحلة وأنه يضع يف اعتباره أن حدثاً 

  يشكل هبذه الصفة بداية لعملية ال متنع مبادرات أو عمليات أخرى للعدالة االنتقالية؛

حيث على أن تشمل أي بعثة لألمم املتحدة يصّرح بإيفادها إىل الصومال عنـصراً حلقـوق                  )ي(  
 واليـة  إليهضافة إىل القيام بتنمية القدرات والتوعية، على أن تستند باإلالرصد والتحقيقات  للقيام ب  اإلنسان

  قوية حلماية املدنيني؛

حيث على إقامة وجود حلقوق اإلنسان يف الصومال، سواء يف إطار عملية حفظ الـسالم أو                  )ك(  
 ما يستدعي وجـود مركـز       فحالة حقوق اإلنسان يف الصومال تبلغ من اخلطورة       . األنسب كمكتب مستقل  

حلقوق اإلنسان من أجل رصد احلالة وتقدمي تقارير منتظمة عنها وتوفري اخلربة اليت توجد حاجة ماسة إليها يف                  
  ميدان حقوق اإلنسان؛

حلقوق اإلنسان من أجـل محايـة       مستقلة  يطلب إىل السلطات الصومالية إنشاء مؤسسات         )ل(  
إىل البلدان املاحنة، على تقدمي املـساعدة       باإلضافة   ،ألمم املتحدة وتعزيز حقوق اإلنسان، ويشجع وكاالت ا     

  التقنية والدعم املايل؛

يطلب إىل السلطات الصومالية إيالء اهتمام حقيقي حلماية الطفل والتنسيق مع اليونيـسيف          )م(  
  لصومال؛واملنظمات غري احلكومية املعنية ذات الصبغة الدولية لبلوغ هدف هتيئة حياة أفضل ألطفال ا

يطلب إىل احلكومة االحتادية االنتقالية زيادة دعمها لوزير شؤون اجلنسني واألسرة وإبقـاء               )ن(  
وحيث اخلبري املستقل أيضاً اجملتمع الدويل وفريق األمـم         . حقوق اإلنسان للمرأة يف مقدمة أولوليات برناجمها      

  يف الصومال؛املتحدة القطري على دعم املشاريع والربامج اليت تفيد املرأة 

حيث اجملتمع الدويل على تعزيز دعمه املايل ومساعدته التقنية للربملـان االحتـادي االنتقـايل          )س(  
واحلكومة االحتادية االنتقالية، بغية ضمان إدراج حقوق اإلنسان بالكامل يف املؤسسات واألطـر والقـوانني               

  .اجلاري استحداثها
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