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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو /أيار ١٣-٢جنيف، 

لسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً       جتميع للمعلومات أعدته املفوضية ا        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة

  الصومال    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
 ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة  وتعليقاهتا،الدولة املعنيةمالحظات  مبا يف ذلك    ،اخلاصة

يتضمـن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن              وال .مسية ذات الصلـة  الر
جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية الـصادرة عـن               

. وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق اإلنـسان            . املفوضية
وقـد  . يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير        وذُكرت بصورة منهجية    

عدم وعند  . االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات      دورية  روعي يف إعداد التقرير أن      
تزال   ال وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت           

جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم         ال وملا كـان هذا التقرير   . صاحلـة
قـد  أو إىل التركيز على هذه املـسائل  مسائل حمددة عن املتحدة، فإن االفتقار إىل معلومات    

لتفاعل أو التعاون مع اآلليـات      يف مستوى ا  تدأو  /و  ما ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة     
  .الدولية حلقوق اإلنسان
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  ملعلومات األساسية واإلطارا  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنـضمام     

 التحفظات/اإلعالنات اخلالفة أو
احملددة  االعتراف باالختصاصات 

 هليئات املعاهدات

 ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد  ١٩٧٥أغسطس / آب٢٦ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
 والثقافية

 - ال يوجد ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٤

 ال: )٤١املادة (الدول شكاوى  ال يوجد ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٤ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص 
  باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٤

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو

  ال ):٢١ملادة ا(الدول شكاوى   ال يوجد ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٤
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

): ٢٠املادة  (إجراءات التحقيق   
  نعم

، والربوتوكـول   )٣(الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         : املعاهدات اليت ليست الصومال طرفاً فيها     
وق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقيـة            االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلق     

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية             
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف الرتاعـات             ،)٢٠٠٢ يف عام    ،توقيع فقط ( ة، واتفاقية حقوق الطفل   أو املهين 

 املـواد   ؛ والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف             )٢٠٠٥ يف عام    ،توقيع فقط (املسلحة  
والربوتوكـول  واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية املتعلقة حبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،                  ،  اإلباحية

  .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  لية رئيسية أخرى ذات صلةصكوك دو

  ال اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
 ال نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 ال )٤(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١ و١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقييت عامي  )٥(عدميو اجلنسيةاألشخاص الالجئون و

 نعم، باستثناء مجيع الربوتوكوالت اإلضافية )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 ١٨٢ و١٣٨ و١٠٠ و٩٨ و٨٧نعم، باستثناء االتفاقيات رقم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 ال ال التعليماتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جم
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، رحبت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بالتزام احلكومة االحتاديـة          ٢٠٠٩يف عام     -١
االنتقالية بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل وشجعت حكومة الصومال وبرملاهنا على إنفاذ            

 االنتقاليـة   وذكر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن جملس وزراء احلكومة االحتادية          .)٨(االلتزام
التصديق على اتفاقية حقوق الطفل ووافق على إنشاء جلنة ُتكلَّف بـالنظر        اعتزامه  أعرب عن   

 .)٩(يف تنسيق أحكامها مع التشريع الوطين والشريعة اإلسالمية

، أوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني احلكومة االحتادية         ٢٠١٠ويف عام     -٢
اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وعلـى اتفاقيـة            االنتقالية بالتصديق على اتف   

 .)١٠(حقوق الطفل

، ومفوضـية   )١١(ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً       وأوصى    - ٣
اتفاقيـة   احلكومة االحتادية االنتقالية بالتصديق على       )١٢(األمم املتحدة لشؤون الالجئني   

 .يف أفريقيا ومساعدهتم اًية املشردين داخلياالحتاد األفريقي حلما

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 ١٩٩١  إىل أن الصومال تفتقر منذ عامأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  -٤

فإقليم الصومال مقسم اليوم حبكم أمر الواقع إىل ثالث مناطق          . )١٣(حكومة تؤدي وظائفها  إىل  
وتتصف كـل منطقـة     . وجنوب ووسط الصومال   "بونتالند" و "وماليالندص" :إدارية منفصلة 

وذكرت املفوضية أن منطقة جنوب     . بوضع متميز يف جماالت السياسة وحقوق اإلنسان واألمن       
 مقاطعـات يف    ٦على  اً   اليت تسيطر أيض   ،للحكومة االحتادية االنتقالية   ختضع   ووسط الصومال 

، الصومالي يف   ألفريق ا الحتاد ا بعثة(ة لالحتاد األفريقي    قوة حفظ السالم التابع   مقديشو مبساعدة   
وغريها " الشباب" مقاطعة حركة    ٣٩، وتسيطر على املقاطعات األخرى البالغ عددها        )أو البعثة 

مستقلة ذاتياً تقع يف الشمال الشرقي شبه وهي إدارة ، ونتالندبدولة أما . من املليشيات اإلسالمية
 املعلنـة   ،صوماليالند مجهوريةوأما  من الصومال االحتادية،    اً  جزء  فقد أعلنت نفسها   من البلد، 

وأفاد األمني العام    .)١٤( منفصالً نفسها بكوهنا بلداً  فقد وصفت   والواقعة يف الشمال الغريب     اً  ذاتي
وأعلن .  عقب انتخابات سلمية٢٠٠٩ يناير/ يف كانون الثاين    جديداً اًرئيس انتخبت   بونتالندبأن  

كانـت   ٢٠١٠ يونيه/يف حزيران   يف صوماليالند   اليت جرت  يون أن االنتخابات  املراقبون الدول 
  .)١٥(حرة ونزيهة وشفافة

اللجنة الدستورية االحتاديـة املـستقلة      أن  ، أشار األمني العام إىل      ٢٠١٠ويف عام     -٥
توضع صيغته النهائية   ع أن   توقَّ الذي يُ  ، مشروع الدستور   صياغة العمل على واصلت  للصومال  

وأشار اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف        . )١٦(٢٠١٠ديسمرب  /األول كانونحبلول  
إىل إحراز تقدم ملحوظ يف صياغة الدستور االحتادي قد يـشكل           ) اخلبري املستقل (الصومال  

، إذا أُخذت آراء الشعب الصومايل يف احلسبان قبل طرح الـصيغة            على طريق التعايف  اً  معلم
  .)١٧(تور لالستفتاءالنهائية من الدس
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، دعا جملس األمن احلكومة االحتادية االنتقاليـة إىل أن تـضع، يف             ٢٠٠٩ويف عام     -٦
سياق االستراتيجية األمنية الوطنية، اإلطار القانوين والسياسي الذي حيكم عمل قواهتا األمنية،            

ن ومحايـة   واإلشراف لضمان احترام سيادة القانو    احلكم الرشيد والفحص    يف ذلك آليات     مبا
  .)١٨(حقوق اإلنسان

  والبنية األساسية حلقوق اإلنساناإلطار املؤسسي   -جيم   
لصومال مؤسـسة وطنيـة     لدى ا يكن    مل ،٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١حىت    -٧

 لتعزيز ومحاية حقوق    جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية    حلقوق اإلنسان معتمدة لدى     
بإنشاء جلنة وطنية   املتعلقة  تابعة تأكيدات رئيس الوزراء     مب ستقلوأوصى اخلبري امل  . )١٩(اإلنسان

  .)٢٠(يف أقرب وقت ممكنها  اإلنسان لتنفيذمستقلة حلقوق
، أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن اجلهود املبذولة لبنـاء            ٢٠١٠ويف عام     -٨

وتواجـه  . لقصور الوظيفيالضعف واتزال تعاين من     ال قدرات املؤسسات االحتادية االنتقالية   
وتواصل أكثرية  . احلكومة االحتادية االنتقالية بصفة خاصة حتديات مؤسسية وتنفيذية خطرية        

دعم املرتبات فقط من    املوظفني العمل على أساس تطوعي ويعتمدون يف كسب رزقهم على           
  .)٢١(خالل جمموعة تدابري لبدء العمل

أن اللجنة االستشارية للـشرطة اسـتمرت يف        ب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   وأفاد    -٩
. يف مقديشو احلكومة االحتادية االنتقالية    ختضع لرقابة   خمافر شرطة   رصد أداء الشرطة يف مثانية      

  .)٢٢(وقامت اللجنة بزيارات منتظمة إىل السجن املركزي يف مقديشو

  تدابري السياسة العامة  -دال   
إىل أن الصومال شهدت على مّر العشرين سـنة         أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        -١٠

 .للمؤسسات واهلياكل األساسية ورأس املال البشري واالجتمـاعي       اً  املاضية من الرتاع تدمري   
كما . تزال هناك ثغرات خطرية يف القدرة على وضع السياسات العامة والربجمة والتنفيذ            وال

متخلفـاً  ُيعترب اجملتمع املـدين     و،  تعاين احلكومة وعامة الشعب من قصور يف الوعي باحلقوق        
  .)٢٣(اهلياكل األساسية ضعيفةو

 شواغل تتمثل يف أن القيود املفروضـة  للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب وأثار  -١١
. تطوير العمل يف جمال حقوق اإلنسان يف البلد ورصدها        جدياً  على الوصول إىل الصومال تعيق      

 القيام برصد متعمق بسبب خطر التعرض ألعمال انتقاميـة؛          يقدرون على   ال فالشركاء احملليون 
شدد جملس األمـن، يف     و .)٢٤(وسط البلد بصورة خاصة    - جزء جنوب والتحقق بالغ الصعوبة    

، على األمهية القصوى الختاذ مجيع األطراف التدابري املناسبة اليت تكفـل، دون أي              ٢٠٠٩ عام
  .)٢٥(ىل الشعب الصومايل بدون عوائقتأخري، وصول املساعدة واملعونة اإلنسانية إ
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وذكر اخلبري املستقل أنه جيب على احلكومة أن تضطلع بأمور منها مكافحة الفساد               -١٢
ودعا احلكومة إىل كفالة تدريب مجيع املعنيني       . )٢٦(واحملسوبية وتوطيد سيادة القانون   والقبلية  

  .)٢٧( الدويلوق اإلنسان الدويل وقانون حقلقانون اإلنساينلعلى املعايري األساسية 
وحـسنة  إنشاء قوات أمن مسؤولة     هي  ووقفت املفوضة السامية على قضايا رئيسية         -١٣

احلكومة ودعا األمني العام    . )٢٨(التدريب؛ ومسألة العدل واملصاحلة؛ وعملية صياغة الدستور      
ودفع رواتـب    إىل التركيز على مّد الشعب الصومايل باخلدمات ألساسية،          االحتادية االنتقالية 

  .)٢٩(قوات األمن ومواصلة بذل اجلهود لبناء قطاع األمن

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
، والية مكتب األمم املتحدة السياسي      )٢٠٠٩(١٨٦٣نقّح جملس األمن، يف قراره        -١٤

 جملس األمـن، يف      ورّحب .)٣٠(١٩٩٥ام ألول مرة يف عام      مني الع للصومال، الذي أنشأه األ   
بعثـة االحتـاد    (باعتزام االحتاد األفريقي إنشاء بعثة يف الـصومال          ،)٢٠٠٧(١٧٤٤ هقرار

 يف  ،اإلنـسان جلنـة حقـوق      وأنـشأت    .)٣١(وأذن بإنشاء البعثـة   ) األفريقي يف الصومال  
ق اإلنسان يف الصومال، وأقرهـا       والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقو      ،١٩٩٣/٨٦ قرارها
وعقد جملس حقوق اإلنسان يف     . )التذييل األول  (٥/١جملس حقوق اإلنسان يف قراره      اً  الحق

  .)٣٢(بشأن الصومالمستقالً اً تفاعلياً حوار، ١٤/١١٩ملقرره اً دورته اخلامسة عشرة، وفق

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٣٣(هيئة املعاهدة
  آخـر تقرير

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية م وُنظر فيهقُد

التقـارير  املوحد الذي يضم    تأخر تقدمي التقرير     - ١٩٩٦أغسطس /آب ١٩٨٤ جلنة القضاء على التمييز العنصري
 .٢٠٠٦ عامإىل السادس عشر منذ اخلامس من 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة       
 والثقافية

 .١٩٩٢منذ عام  تأخر تقدمي التقرير األويل - -  -

 .١٩٩١منذ عام  تأخر تقدمي التقرير األويل - -  - اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 .١٩٩١منذ عام  تأخر تقدمي التقرير األويل - -   - جلنة مناهضة التعذيب

ـ  اً، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن هناك اهنيار         ١٩٩٦ويف عام     -١٥ اً تام
 لذلك، أن تعود إىل     للقانون والنظام وأنه ليس هناك حكومة فعلية يف الصومال، وقررت، تبعاً          

  .)٣٤(استعراض تنفيذ البلد لالتفاقية فور استعادة االستقرار السياسي
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  التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجِّهت دعوة دائمة
  )٢٠١٠أغسطس / آب٦ -يوليه / متوز٢٦(اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال   قارير املتعلقة بآخر البعثاتآخر الزيارات أو الت

    الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
  )٢٠٠٩(عواقبه املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه و  عليها بعد ُيتفق   وملالزيارات اليت طُِلب إجراؤها

    التعاون أثناء البعثات/التيسري
    متابعة الزيارات

  . ترّد احلكومة على أي منها  ومل. رسالة٢١أثناء الفترة قيد االستعراض، أُرسلت   الردود على رسائل االدعاءات، والنداءات العاجلة
أرسلها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات      اليت   ٢٦    الأي من االستبيانات    مل ترّد الصومال على       الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٣٥(اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
 أن حالـة حقـوق   للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب، أفاد ٢٠٠٨يف عام   -١٦

حدة األمـم املتحـدة     إنشاء و مما حفز املكتب إىل إعادة      اإلنسان يف الصومال قد تدهورت،      
، عملت هذه الوحدة مـع احلكومـة        ٢٠٠٩ ويف عام    .)٣٦(املتكاملة حلقوق اإلنسان داخله   

 وزارت نائبـة    .)٣٧(االحتادية االنتقالية لوضع إطار للتعاون التقين يف جمال حقوق اإلنـسان          
  .)٣٨(٢٠١٠املفوضة السامية حلقوق اإلنسان البلد يف عام 

مع مراعاة القانون اإلنـساين     زامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان      تنفيذ االلت   -باء   
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
من زالت تعاين    املرأة ما ، ذكرت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن        ٢٠٠٨يف عام     -١٧

فيمـا  بالركب بعـد  تلحق  ملاملرأة وأضافت أن . التمييز يف سياق القوانني التقليدية والعرفية   
  .)٣٩(يف احلكومة ويف اجلهاز القضائيمبشاركتها يتعلق 
الحتكـام  احملـدودة   الفرص  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل       وأشارت    -١٨

، وإىل عدم كفاية قدرات اجلهاز القضائي وإىل التمييز         ، إىل العدالة  سيما النساء   وال ،السكان
   .)٤٠(دية لتسوية الرتاعات بصفتها قضايا تبعث على القلقيف تطبيق اآلليات التقلي

إىل استمرار اإلبالغ بصورة منتظمة     اً  وأشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أيض       -١٩
 وأفاد اخلبري املـستقل بـأن ثقافـة         .)٤١(عن التمييز ضد األقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة      

جديدة، سائدة، وبصفة خاصة يف احلـاالت  اإلفالت من العقاب، على الرغم من أهنا ليست      
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توفر فيها البنية العشائرية التقليدية محاية كافية، وبشكل بالغ احلدة يف احلاالت الـيت                ال اليت
  .)٤٢(ينتمي فيها الضحايا إىل أقلية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
لق إزاء وقوع عدد كـبري  بالغ الق حقوق اإلنسان عن    ، أعرب جملس    ٢٠١٠يف عام     -٢٠

من الضحايا املدنيني بسبب استمرار أعمـال القتـال وإزاء جتنيـد األطفـال وتدريبـهم                
وحث مجيع األطراف على االمتناع عن مجيع أشكال العنف ضـد            ،واستخدامهم يف الرتاع  

يونيـه  /القتال العنيف يف مقديشو يف حزيـران       والحظ األمني العام أن      .)٤٣(السكان املدنيني 
مجيع األطـراف   مما يربز ضرورة أن تويل      معاناة السكان املدنيني،    من حدة    اديوليه ز /متوزو

بادئ القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل ذات الـصلة            مل أكرب   اًاهتمام
 ظلـت بونتالنـد   ،  قارنة مع جنوب ووسـط الـصومال      وأفاد أنه بامل   .)٤٤(حبماية املدنيني 

 أن   وذكر األمـني العـام أيـضاً       .)٤٥( تزايد انعدام األمن    رغم  نسبياً تنيستقرمصوماليالند  و
  .)٤٦( والرتاع يف بعض أجزاء البلد يستقطبان عناصر أجنبية متطرفةانعدام األمناستمرار 

وأفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن مناطق من مقديـشو ختـضع               -٢١
للحقـوق    اسعة النطاق حلقوق اإلنسان وجتـاهالً     لسلطة حركة الشباب تشهد انتهاكات و     

بعثـة  اليت تـدعمها    (الرتاع املستمر القائم بني احلكومة االحتادية االنتقالية        ويدل  . األساسية
ملبادئ القانون اإلنـساين    على جتاهل صارخ    وحركة الشباب    )االحتاد األفريقي يف الصومال   

املفوضية بأن تتخذ احلكومة االنتقالية خطوات       وأوصت   .)٤٧(الدويل اليت تتعلق حبماية املدنيني    
االشتباكات العسكرية بطريقة تتسق مع القانون اإلنساين الـدويل، مـن        تكفل خوض مجيع    

  .)٤٨(أجل تقليص حجم الدمار الذي يطال املدنيني
 ٢٠١٠ أغسطس/وذكر اخلبري املستقل أن املعارك العنيفة اليت شهدهتا مقديشو يف آب            -٢٢

سـيما    وال ، ودعا مجيع األطراف املعنيـة     .)٤٩( جسيمة بالسكان املدنيني   أضراراً أحلقت جمدداً 
وأشار إىل كثرة التقارير عن  .)٥٠( إىل التركيز بصورة دائمة على محاية املدنيني،احلكومة االنتقالية

  .)٥١( قائم على نوع اجلنس يف سياق الرتاع وعنفارتكاب أعمال قتل وتشويه وعنف جنسي
لوقـف  املمكنـة   بري املستقل اجملتمع الدويل على استكشاف مجيع السبل         وحث اخل   -٢٣

قطع رؤوس األبرياء، وعمليات البتر؛ واجللد،      حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة، مبا يف ذلك        
 بأفراد املليشيات، واستخدام املدنيني كدروع بشرية، وفـرض أشـد           وتزويج الفتيات قسراً  

ر وسائط اإلعالم اجلماهريية ومسـاع املوسـيقى والتجمـع           على النساء، وحظ   األزياء قيوداً 
  .)٥٣( وأبدت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مالحظات مماثلة.)٥٢(العام
يسبق هلـا مثيـل يف        مل  شهد زيادة  ٢٠٠٨أن عام   اً  وذكرت املفوضة السامية أيض     -٢٤

 والحظ اخلبري املستقل    .)٥٤(عمليات اختطاف العاملني يف جمال تقدمي املعونة اإلنسانية وقتلهم        
تواصل اهلجمات على العاملني يف جمال تقدمي املعونة اإلنسانية وعلى اجملتمع املدين بال هوادة،              
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وحتدث عن عمليات قتل استهدفت العشرات من العاملني يف جمال تقدمي املعونـة اإلنـسانية     
  .)٥٥(والنشطني يف اجملتمع املدين

يشتبه يف ضلوعهم يف موجة من جرائم قتل  بونتالنديف  اً  صأشخاوأفاد األمني العام بأن       -٢٥
  .)٥٦(يف حماكم حملية، وحكم على ثالثة منهم، فيما قيل، باإلعداموا شخصيات بارزة حوكم

أجزاء البلد توثيق عمليات توقيف واحتجاز      بعض  وأشار اخلبري املستقل إىل أنه مت يف          -٢٦
بل املثول األول أمام احملكمة، وكذلك عمليـات        تعسفية، مبا يف ذلك االحتجاز ملدة طويلة ق       

  .)٥٧(اإلعدام بعد مداوالت احملاكم اإلسالمية
وأثار اخلبري املستقل شواغل إزاء عدم توافر إحصاءات موثوقة بشأن العنـف ضـد                -٢٧

وتفيد املعلومات أن ، )٥٨(تقع النساء ضحية االغتصاب على يد أمراء احلرب         ما وغالباً. النساء
الـيت  سيما يف املناطق     ، وال اًيومي لمعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة   تتعرض ل تزال    ال املرأة

ينبغي أن ُيسمح بأي عفو عـن    الوأفاد اخلبري املستقل بأنه. )٥٩(حركة الشبابتسيطر عليها  
العنف ضد املرأة، الذي يعد من قبيل اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، عمالً بقـراري جملـس               

يـزال    الإىل أن معدل العنف اجلنساين     وأشار األمني العام أيضاً    .)٦٠(١٨٢٠ و ١٣٢٥ن  األم
  .)٦١(سيما يف جنوب ووسط الصومال غ عنه، والأكرب بكثري مما يبلّ

إن العنف املرتيل الذي يروِّع النساء مشكلة كربى يف كل أجزاء            وقال اخلبري املستقل    -٢٨
 ئرية اليت كانت تعمل من قبل يف كثري من األمـاكن          فبسبب تدمري اهلياكل العشا   . الصومال

  .)٦٢(يعد أمام النساء طريق للحصول على أي محاية رمسية أو تقليدية مل
وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن الناجني من العنف اجلنسي والعنف القائم               -٢٩

 الرعاية مثل املعونة    بعد  ما على نوع اجلنس يواجهون صعوبات مجة يف احلصول على خدمات         
 عن ذلك، سّويت أكثريـة      وفضالً. االجتماعي واملساعدة القانونية   - الطبية، والدعم النفسي  

 وذكر برنامج األمـم     .)٦٣(حاالت العنف اجلنسي عن طريق اآلليات التقليدية لتسوية الرتاعات        
هريجيسة وذجي يف    أُنشئ كمشروع من   مركز إحالة حاالت االعتداء اجلنسي    املتحدة اإلمنائي أن    
  .)٦٤(٢٠٠٨أكتوبر /يف تشرين األول

واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات         وقام اخلبري املستقل      -٣٠
املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة      و موجزة أو تعسفاً  

قررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضـد املـرأة وأسـبابه           القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وامل     
 إىل احلكومة تتعلق برجم فتاة    ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦وعواقبه بإرسال رسالة ادعاء يف      

وُوجِّهـت  . أدانتها حمكمة كيسمايو اإلسالمية بتهمة الزنا     حىت املوت     عاماً ١٣يبلغ عمرها   
غ مليشيا الشباب اليت تسيطر على كيسمايو باغتصاب         سعت إلبال  ماهتمة الزنا إىل الفتاة عند    

األطفـال والرتاعـات    باملعـين   اخلـاص   وممثله   )٦٦( وأثار األمني العام   .)٦٥(ثالثة رجال هلا  
  . شواغل بشأن القضية نفسها)٦٧(املسلحة
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 جيّرم عمليات تـشويه     ١٩٩١وأشار اخلبري املستقل إىل أن الدستور الصومايل لعام           -٣١
إىل أن نسبة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث تبلغ        اً  وأشار أيض  .)٦٨(ناسلية لإلناث األعضاء الت 

 ٤ يف املائة وجتري أساساً ضد الفتيات الالئي تتراوح أعمـارهن بـني              ٩٨يف الصومال حنو    
  .)٦٩ (وتنتشر هذه املمارسة بصفة خاصة يف اجملتمعات الريفية. اً عام١٢و

اجلنـسي  أن استمرار االغتصاب وغريه من أشكال العنف        وأشار اخلبري املستقل إىل       -٣٢
مايـة األطفـال،    أحد الشواغل الكربى املتعلقة حب    ثل  زال مي  ما اخلطري املرتكب ضد األطفال   

، من العقاب منتشراً    )٧٠( مبا فيها العنف اجلنسي    ،اجلرائم ضد األطفال  زال إفالت مرتكيب     وما
  .يف مجيع أحناء الصومال

سيما ألغراض االسـتغالل اجلنـسي        وال املستقل بأن االجتار بالبشر،   وأفاد اخلبري     -٣٣
 وأثار األمني العام    .)٧١(يزال يبعث على بالغ القلق      ال والسخرة املرتلية، داخل البلد وخارجه،    

  .)٧٢(شواغل مماثلة
التقييمات كشفت عن ارتفاع معـدل العنـف اجلنـسي يف           والحظ األمني العام أن       -٣٤

إىل اً  ، حيث يعود أصل الضحايا عموم     "صوماليالند"يف  وخاصة   ،اًن داخلي مستوطنات املشردي 
  .)٧٤( وأبدى اخلبري املستقل مالحظات مماثلة.)٧٣( من محاية العشريةنيعشائر من األقليات، حمروم

 وتـرية جتنيـد األطفـال       يـاد زد، أثار األمني العام شواغل إزاء ا      ٢٠١٠ويف عام     -٣٥
 ونيزال  ال األطفال وأشار إىل أن     .)٧٥(٢٠٠٩عام  ألطراف يف    خمتلف ا  جانبواستغالهلم من   

 إذ يقدر باآلالف عدد األطفـال املـرتبطني         ،وسط الصومال و  جنوب الرتاع يف  من   يعانون
يزالـون    ال  وباملثل، الحظ اخلبري املستقل أن األطفال      .)٧٦(جبماعيت الشباب وحزب اإلسالم   

يـزال جتنيـد     وال.وسط الصومالو  جنوبيتعرضون على حنو غري متناسب آلثار الرتاع يف   
احلكومة  األمني العام وحث .)٧٧(لوضعهم على خط املواجهة يشكل مصدر قلق بالغ    األطفال  

جبهـد   إىل الـسعي  الكّف عن جتنيد األطفال جبميع أشكاله، ودعاها االحتادية االنتقالية على    
  .)٧٨( دون شروط حلفائهامجيع األطفال املرتبطني بقواهتا املسلحة وقواتإلطالق سراح 

 يف الصومال،  رئيسياًوأشارت منظمة العمل الدولية إىل أن عمل األطفال ميثل شاغالً      -٣٦
. يف املنازل واألطفال املتسولون يف الشوارع     حيث ينتشر األطفال اجلنود واألطفال العاملون       

يف املائـة مـن      ٥٤ يف املائة من األطفال الذكور و      ٤٥تقل عن     ال دراسات أن نسبة  وتبني  
   .)٧٩(، تنخرط يف عمل األطفال عاما١٤ً و٥األطفال اإلناث، تتراوح أعمارهم بني 

، أعرب األمني العام عن قلقه من أنه خالل األشهر السبعة ٢٠١٠أغسطس /يف آبو  -٣٧
.  سفينة ٣٠اختطفت  و. قبالة سواحل الصومال   حادثة تتصل بالقرصنة     ١٣٩املاضية، وقعت   

 وحدد األمني   .)٨٠( لغرض احلصول على الفدية     حباراً ٤٥٠ سفينة و  ١٧از  ويوجد قيد االحتج  
 املسؤولني عن ارتكـاب     األشخاصتعزيز املساعدة على حماكمة     خيارات ممكنة ل  اً  العام أيض 
  .)٨١( القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومالأعمال
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  ب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقا  -٣  
ناطق الكثري من امل  ، ذكر مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال أن         ٢٠١٠يف عام     -٣٨
، وأن إصالح القانون يكاد يكـون       يعمل بشكل سليم  البلد تفتقر إىل نظام عدالة جنائية        يف

  .)٨٢(نظام العدالة اجلنائيةتسيري تكفي لدعم  التكاد  القوانني القائمة شبه منعدم، وأن
وأعرب اخلبري املستقل عن استمرار القلق إزاء القوانني الصومالية املتضاربة يف النظام              -٣٩

القضائي وعن احلاجة امللحة إىل التنسيق بني القوانني العرفية وأحكام الـشريعة اإلسـالمية              
  .)٨٣(والقانون الرمسي احلديث، وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان

األمم املتحدة اإلمنائي بأن أكثريـة العـاملني يف النظـام القـضائي             وأفاد برنامج     -٤٠
يف مستوى  احلقوق، وتدنياً شديداً    يف خرجيي   وبأن هناك نقصاً    يتمتعون مبؤهالت قانونية،     ال

متثيل املرأة يف مجيع مستويات مهنة احملاماة، مبا يف ذلك يف دوائر الشرطة والقـضاء والنيابـة          
ني العام إىل أن أكثر من عشرة قضاة يف جنوب ووسط الصومال قتلوا             وأشار األم . )٨٤(العامة

  .)٨٥(٢٠٠٩أو أجربوا على ترك وظائفهم يف عام 
توجد أي آلية إلنصاف الضحايا أو أي تـدبري ملـساءلة             ال اخلبري املستقل أنه  يرى  و  -٤١

سألة تقـع يف    مرتكيب اجلرائم، األمر الذي يؤدي إىل انتشار ثقافة اإلفالت من العقاب، وهي م            
أنه ينبغي أن تظل معاجلة اإلفالت من العقاب اً ويرى أيض. )٨٦(صلب الرتاع اجلاري يف الصومال

وأبدت املفوضة الـسامية حلقـوق      . )٨٧(شغالً رئيسياً لدى احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان       
نائيـة  ل احملكمـة اجل   تدّخعلى الرغم من أن     والحظت أيضاً أنه    . )٨٨(اإلنسان مالحظات مماثلة  

، يرجَّح أن تكون هناك حاجة إىل آليات مساءلة وعدالة انتقالية ميكن أن يؤدي دوراً هاماًالدولية 
وأعرب األمني العام عن تأييده لالقتراح القاضي   . )٨٩(إضافية للتصدي ملناخ اإلفالت من العقاب     

عقاب وصـوب   بتوثيق أخطر االنتهاكات املرتكبة، كخطوة أساسية يف مكافحة اإلفالت من ال          
وذكّر بأن أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب جـرائم          . إنشاء آليات العدالة واملصاحلة   

ودعا اخلبري املستقل مجيع الدول واملنظمات احلكومية الدولية إىل          .)٩٠(حرب سيواجهون العدالة  
حد لإلفـالت مـن     تقدمي املعونة إىل احلكومة االحتادية االنتقالية لدعم التدابري الكفيلة بوضع           

  .)٩١(العقاب يف الصومال، مبا يف ذلك إنشاء جلنة حتقيق مستقلة وحمايدة أو آلية مماثلة
والحظ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن االفتقار إىل املساعدة القانونية اليت متوهلـا               -٤٢

وذكر اخلـبري   . )٩٢(الدولة ميثل عائقاً رئيسياً حيول دون إتاحة التمثيل القانوين للمستضعفني         
املستقل أن النساء من ضحايا العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس يفتقرن إىل نظام              

وتعاجل العشائر حاالت االغتصاب وغريه من      . قضائي يعمل بشكل سليم ميكنهن اللجوء إليه      
ـ   وال أشكال العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس، باعتبارها نزاعاً مدنياً،           شرك ُت

  .)٩٣(ُتحل إما بدفع الدية أو بتزويج اجلاين بالضحية قسراً  مافيها الضحية، وغالباً
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وأثارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان شواغل إزاء أوضاع السجون يف بونتالند             -٤٣
وأعربت عن القلق   . حياة الرتالء زالت سيئة وهتدد     وقالت إن هذه األوضاع ما    وصوماليالند  

وذكـر  . )٩٤(فتقار مراكز االحتجاز إىل الرعاية الصحية األساسية وإمدادات املياه        إزاء ا اً  أيض
 يف املائة شهرياً، وأن     ١٠تبلغ زهاء   األمني العام أن عدد نزالء السجون يف بونتالند منا بنسبة           
  .)٩٥(غالبية السجناء حمتجزون بدون مراعاة لألصول القانونية

يف مجيع أجزاء الصومال، مبا فيهـا صـوماليالند          توجد ال للخبري املستقل،    ووفقاً  -٤٤
بالغ فإهنن يصبحن معرضات بشكل     هلذا السبب   و ،للنساءمناسبة  وبونتالند، مرافق احتجاز    

تقوم األسر بنفـسها      ما وكثرياً. )٩٦(لعنف من جانب احملتجزين الذكور أو احلراس الذكور       ل
الحتجـازهن  " سوء السلوك "سبب  بإحضار صغار الفتيات املراهقات إىل مراكز االحتجاز ب       

وتقوم جلان األمن اإلقليمية بإرسـال أحـداث مل          .)٩٧(حىت تطلب األسرة إطالق سراحهن    
قرارات ال ، وتتخذ  إىل السجن  نائية مبوجب القانون  اجلرمية  حد اجل صل إىل   يشيء  يرتكبوا أي   
  .)٩٨("خري"يسمى   ما، أو العريفالقانون الصومايلاستناداً إىل 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن املشاريع الربية ملعاجلة القـضايا املتـصلة             والحظ  -٤٥
 بصورة متزايدة على اجلهود املبذولة يف جمال سيادة القانون يف الصومال يف             تبالقرصنة هيمن 

  .)٩٩(٢٠١٠ و٢٠٠٩ عامي

  حلياة السياسيةحرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري واحلق يف ملشاركة يف احلياة العامة وا  -٤  
أوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تتخـذ احلكومـة االحتاديـة               -٤٦

االنتقالية خطوات ملموسة لتسوية النشاز احلايل القائم بـني امليثـاق االحتـادي االنتقـايل               
والتزاماهتا باحترام حرية الدين مبوجب العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             ) ٨ املادة(
إهناء التمييز ضد الصوماليني واملهاجرين والالجئني      وذلك بغية   سياسية، الذي وقعت عليه،     وال

  .)١٠٠("املرتدين"وملتمسي اللجوء من املسيحيني أو الديانات األخرى و
. )١٠١(وذكر األمني العام أن احلق يف حرية التعبري يظل منقوصاً يف كثري من األحيان               -٤٧

ستمرار تعرض الصحافيني يف مجيع أحنـاء الـصومال لتهديـدات           وأبلغ اخلبري املستقل عن ا    
، )١٠٢(وأعمال ترهيب خطرية من جانب كل من السلطات واجلماعات املعارضة املـسلحة           

وذكرت منظمة العمـل الدوليـة أن       . )١٠٣(الصحافينيوعن جرح واعتقال أعداد كبرية من       
  .)١٠٤(فينيالصحاسالمة تزال متثل أحد أخطر األماكن على   الالصومال

يف عمليـة   يـشارك مـشاركة تـذكر        مل  الـشعب  أنذكر اخلـبري املـستقل      و  -٤٨
 أن تبين   ، بدعم من اجملتمع الدويل    ،وينبغي للحكومة االحتادية االنتقالية   . )١٠٥(املصاحلة/السالم

باملـسائل الـيت    على النحو الصحيح    إعالم الصوماليني   لتمكينها من   قدرات وزارة اإلعالم    
  .)١٠٦(هتمهم
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 ٢٠٠٩ مارس/يف آذار يف صوماليالند   تأجيل االنتخابات   أن  اً  وذكر اخلبري املستقل أيض     -٤٩
حبمـالت اعتقـال تعـسفية وحظـر        ردت  احلكومة  وأن  قد أثار موجة من االحتجاجات      

وقـد  ،   املعاملة وإساءةلتخويف  ليف صوماليالند   يتعرض الصحفيون     ما وكثرياً. )١٠٧(املظاهرات
، الصحفيني جملرد نشر تقارير تتـضمن انتقـادات       اعتقال  عض األحيان ب  السلطات يف ب  أمرت  

  .)١٠٨( هذه التقارير ملنع نشرسعياً أو
اجلهود اليت تبذهلا سلطات بونتالند     بنائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان      أشارت  و  -٥٠

إىل جانـب    ، اليت متثل  ،مشاركة املرأة يف مجيع جوانب اجملتمع الصومايل      لزيادة  وصوماليالند  
 عنصراً رئيـسياً يف     ،ضمانات حرية التعبري ومحاية الصحافيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان        

  .)١٠٩(إحراز التقدم

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عادلة ومواتية  -٥  
األجـور  /أفاد اخلبري املستقل بأنه ينبغي وضع ترتيب منسق لكفالة ضمان الرواتب            -٥١

والحظ أنه ليس من . شرطة، والعاملني يف اإلصالحيات واجلهاز القضائيجلميع أفراد قوات ال
الواقعي توقع أداء موظفي اخلدمة املدنية عملهم دون تقاضي راتب، ومع ذلك يسود هـذا               

  .)١١٠(يبدو منذ فترة طويلة يف الصومال  ماالوضع على
املبـادئ  الـيت جتـسد     والحظت منظمة العمل الدولية أن السياسات واملمارسات          -٥٢

ذلـك إىل   وميكن أن يعـزى     . األساسية واحلقوق يف العمل تكاد تكون منعدمة يف الصومال        
 ،تفتقر إىل القدرة على وضع وتنفيذ معايري تنهض باحلق يف العمل          احلكم اليت   ضعف هياكل   

والحظت منظمة العمل الدوليـة أن حتقيـق املبـادئ    . )١١١(أو إىل عدم وجود هذه اهلياكل  
يزال هدفاً بعيد املنال نظراً إىل عدم اكتمـال           ال  بصورة كاملة  قوق يف العمل  األساسية واحل 

 أو عدم وجود حكـم      ،يزال اقتصاد احلرب    وال .إبداء رأيهم اآلليات اليت متكِّن السكان من      
وذكرت منظمة العمل الدولية أن اقتصاداً عاماً يستند إىل جمرد العثور           . )١١٢(، ميثل عائقاً  قوي

يزال ميثل مشكلة بالنسبة إىل األغلبية، مما يهيئ بيئة، ذات قواعد             معيشي ال  على عمل بأجر  
تكن قد اهنارت متاماً، ُتنتهك فيها املبادئ األساسية واحلقوق           مل إنبشدة،  اجتماعية اخُتربت   

  .)١١٣(يف العمل على نطاق واسع

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٦  
 احلـصول  الناس على يتعذر واألمطار، القسري االنتقال بفعلاألمني العام إنه    قال    -٥٣
اجلهات املاحنة مواصلة دعمهـا     وأهاب ب . )١١٤(األساسية الصحية واخلدمات النقي املاء على

تـسود يف   " أزمة صحية عامـة   "وأضاف اخلبري املستقل أن      .)١١٥(لشعب الصومال  احلاسم
والتـهاب  تفشي األمراض السارية، مبا فيهـا الكـولريا   وأن ، )١١٦(جنوب ووسط الصومال  
 احلدوث بسبب األحوال غري الصحية، وحمدودية تيسر مياه الشرب          السحايا واحلصبة، متواتر  

  .)١١٧(املأمونة، وضعف أجهزة املناعة بسبب سوء التغذية، والضائقة املعيشية العامة
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األخرى قتصادية واالجتماعية والثقافية    احلقوق اال الكثري من   أن  بوأفاد اخلبري املستقل      -٥٤
وعلى األخص،  . تأثرت تأثراً شديداً باستمرار الرتاع املسلح يف الصومال طوال عقدين تقريباً          

 والرعايـة الطبيـة واخلـدمات االجتماعيـة     والسكنيف الغذاء وامللبس    واحلقوق يف العمل    
  .)١١٨(الضرورية واحلق يف الثقافة

ل أن وقف تقدمي املساعدة اإلنسانية وتوزيع األغذية واستهداف         وذكر اخلبري املستقب    -٥٥
اجلماعات املسلحة العاملني يف جمال تقدمي املعونة اإلنسانية، هي عناصر تنتـهك احلـق يف               

هاب األمـني العـام     أو. )١١٩(امللجأاحلماية ويف غذاء كاٍف، واحلق يف الرعاية الصحية ويف          
السكان  بادئ اإلنسانية وإتاحة الفرصة لتقدمي املساعدة إىل      اع احترام امل  رتميع األطراف يف ال   جب

  .)١٢٠(يف أشد احلاجة إليهاالذين هم 
وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أنه فيما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفيـة،               -٥٦

اكـل  يتعني على الصومال أن تقوم باستثمارات هامة يف بناء قدرات املوارد البـشرية واهلي             
لتخطيط وتنفيذ منهجيني وطويلي املدى لالسـتراتيجيات       اً  األساسية واملؤسسات والنمو وفق   

  .)١٢١(املتوسطة املدىإىل القصرية 

  احلق يف التعليم  -٧  
بعد عقدين من الرتاع ظل جيالن تقريبـاً مـن صـغار     أشار اخلبري املستقل إىل أنه        -٥٧

وقد تأثرت شبكات التعلـيم     . يا التعليم الكامل  األوالد والبنات الصوماليني حمرومني من مزا     
معرفة القـراءة   ويصل معدل   . )١٢٢(احلالية، وهي حمدودة يف نطاقها أصالً، تأثراً سيئاً بالرتاع        

ميكن أيـضاً أن يـؤدي      وأشار إىل أنه    . )١٢٣( يف املائة  ١٤-١٢بني النساء إىل حنو     والكتابة  
  .)١٢٤(ى أنشطة لتوليد الدخل إشراكاً مثمراًالتفكري اخلالق إىل إشراك الشباب املتدرب عل

وقـع قتلـى   أنـه   مثة مدارس أحلقت هبا األضرار أو دمرت وأن وذكر األمني العام   -٥٨
خالل تبادل أطراف الرتاع إطالق النريان أو أعمـال         وجرحى يف صفوف املعلمني والتالميذ      

على املـدارس،   ات  االعتداء ٢٠٠٩يف عام    و ٢٠٠٨أواخر عام    وازدادت يف    .)١٢٥(القصف
سيما أولئك الذين يدرسـون يف        ال أن األطفال، السائد  تصور  بسبب ال  جزئياًاليت تصاعدت   

 أهـدافاً يشكلون  ، وبالتايل   ين لالنضمام إىل مجاعات املتمرد    تعبئتهم، جتري   يةدارس القرآن امل
  .)١٢٦("مشروعة"عسكرية 

  األقليات والشعوب األصلية  -٨  
تـزال تعـم      ال ملتحدة لشؤون الالجئني أن اهلوية العشائرية     ذكرت مفوضية األمم ا     -٥٩

تؤدي إىل قدر بالغ من التمييز ضد عشائر األقليات يف اجملاالت             ما  وكثرياً ،الثقافة الصومالية 
 تنحدر مـن عـشائر      أكثرية املشردين داخلياً  و. االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية   

 من املهانات التمييزية وتعاين بصورة عامة مـن انتـهاكات           اًتواجه بالتايل حاجز  واألقليات،  
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وأبدى . )١٢٧(حقوق اإلنسان اليت ترتكبها اجلماعات املستضيفة يف كنف اإلفالت من العقاب      
  .)١٢٨(اخلبري املستقل مالحظات مماثلة

رة ممارسة التمييز واإليذاء ضد األقليات والفئات الضعيفة مستم  وذكر اخلبري املستقل أن       -٦٠
وتومال، وبـصفة   ) غدوي(رير محر وميدغان    / مثل البنادر  ،األقليات الصومالية ن  أو ،بال هوادة 

يف اً  التمييـز ضـده   اً  جرير األفريقية، اليت جرى تقليدي    /خاصة السكان املنتمني إىل أقلية البانتو     
  .)١٢٩(ألعمال اإليذاء وانتهاكات حقوق اإلنسانزالت تتعرض اً ماجملتمع الصومايل، 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٩  
أشارت مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني إىل أن الـصومال تستـضيف               -٦١
 أغلبهم من اإلثيوبيني الذين يقيمون يف بونتالند وصـوماليالند، ومهـا            ، الجئاً ١ ٨٦٦ حنو

 يقـدر    ملتمس جلوء من بني جمموع ملتمسي جلوء       ٢٠ ٠٠٠منطقتان تستضيفان أيضاً حنو     
  .)١٣٠(٢٤ ٩١٦ بنحو
ه ادثاتأبرزهتا حم حلكومة على ثالث قضايا رئيسية      اتركز  وأوصى اخلبري املستقل بأن       -٦٢

إعادة فـتح املـدارس وتقـدمي الـدعم         وإجياد فرص لكسب الرزق؛     : ، وهي مع الالجئني 
  .)١٣١( وتعزيز اخلدمات الطبيةية؛لمؤسسات التعليمل

  املشردون داخلياً  -١٠  
، أعرب جملس حقوق اإلنسان عن قلقه العميق إزاء حمنة املـشردين            ٢٠١٠م  يف عا   -٦٣

داخلياً والالجئني وإزاء اتساع نطاق التشريد الداخلي كنتيجة مباشرة للرتاع يف الـصومال             
  .)١٣٢(وانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

 ال يولـد تـشريداً    يز  ال وذكرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن الرتاع         -٦٤
 واسع النطاق، ويؤّدي إىل تـدفقات علـى وسـط الـصومال وبونتالنـد                متكرراً مجاعياً

وأدى الرتاع احلايل يف جنوب ووسـط الـصومال إىل          . )١٣٣(وصوماليالند والبلدان اجملاورة  
 يف مقديـشو    ١ ١١٠ ٠٠٠أكثر مـن     منهم   ، مليون مشرد داخلي   ١,٤٦تشريد أكثر من    

  صومالياً الصومال، أساسا٩١ً ٩٦٠، غادر حنو ٢٠٠٧ومنذ عام . لوجنوب ووسط الصوما
  .)١٣٤(عن طريق رحالت حمفوفة باملخاطر عرب خليج عدن، أودت حبياة اآلالف

 تلورّح داخلي مشرد ٩٠٠  أبعدت قسراً  "بونتالند" سلطاتوذكر األمني العام أن       -٦٥
 صـفوف  يف للتجنيـد  استهدافهم احتمال يف أو التمرد حبركة ارتباطهم يف املشتبه األجانب
  .)١٣٥(املتمردين

وأوصى ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً السلطات املعنيـة              -٦٦
بالتعاون مع العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية ويف جمال التنمية على أمور منها حتسني               
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 يف املستوطنات، وتعزيز محاية النساء والفتيـات        الظروف املعيشية واألمنية للمشردين داخلياً    
  .)١٣٦( هلنمالجئ محايةبتوفري من االغتصاب ومن العنف املرتيل، 

وشّدد ممثل األمني العام نفسه على وجوب أن حيتفظ املـشردون داخليـاً حبقـوقهم               -٦٧
، وذكَّر بأن للسلطات )١٣٧(للتمييز، أياً كان املكان الذي أتوا منه     وأال يتعرضوا   حبرياهتم  ويتمتعوا  

وأوصى . )١٣٨(الوطنية واجباً ومسؤولية أساسيني يف إتاحة احلماية واملساعدة للمشردين داخلياً         
املساعدة اإلنـسانية يف    على  بصورة آمنة   بإمكانية احلصول   بوجوب متتع مجيع املشردين داخلياً      

  .)١٣٩(ه املساعدةدون شروط، مبا يف ذلك إمدادهم بالسلع املقدمة يف إطار هذوحينها 

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
جدول أعمال يتحقق بعد جزء هام من   ملأعرب األمني العام عن شعوره بالقلق من أنه  -٦٨

املؤسـسات   الوحدة داخـل  وأضاف أن   . هنايتهامن   اليت اقتربت الصومال   يف   املرحلة االنتقالية 
ناشـد  و. )١٤٠(بناء الثقة بني الصوماليني واجملتمع الدويل     امسة من أجل    حتظل  ة  االحتادية االنتقالي 

الوفاء بااللتزامـات    خطوات ملموسة حنو   السياسية، واختاذ تسوية اخلالفات   احلكومة والربملان   
  .)١٤١(صادقةتشاور عملية عن طريق و واضحة على أساس معايري وجداول زمنية

 عن شعورهم القوي بـأن احلكومـة        وا أعرب ةرقاعماء األف الزوالحظ األمني العام أن       -٦٩
 تـسوية وهياكل احلكم لديها االحتادية االنتقالية حتتاج إىل بذل املزيد من اجلهود العاجلة لتعزيز       

كس إعالن اسطنبول الذي اعُتمد يف مؤمتر       قد ع و. )١٤٢(اخلالفات الداخلية داخل هياكل قيادهتا    
عدد من  يف اآلراء يف اجملتمع الدويل بشأن       اً  توافق ٢٠١٠مايو  /ارأياملعين بالصومال يف    سطنبول  إ

 وتـشجيع   ؛ إىل اختاذ احلكومة االحتادية االنتقالية إجراءات أكثر فعاليـة          منها احلاجة  ،املسائل
 قدرات  االنضمام إىل عملية السالم؛ وضرورة تعزيز     اجلماعات خارج نطاق اتفاق جيبويت على       

  .)١٤٣(أجل تأمني املناطق االستراتيجية الرئيسية يف مقديشوبعثة االحتاد األفريقي من 
 ويف السالمة البحرية    يف سلباًزالت تؤثر    ماهجمات القراصنة   وذكر األمني العام أن       -٧٠

الثقة يف األعمال التجارية    وتقوض  اآلفاق االقتصادية،   ق  فتضّياملالحة قبالة ساحل الصومال،     
  .)١٤٤(تدهور األمن يف املنطقةوتؤدي إىل 

 ١,٤ مبن فيهم    ،الحظ األمني العام أن مليوين شخص حيتاجون إىل مساعدة طارئة         و  -٧١
 ١٥١سـوى    ٢٠١٠عام  يف  يرد   مل وأنه   ،)١٤٥(٢٠٠٧منذ عام   اً  مليون من املشردين داخلي   

 مليون دوالر من    ٢٣٧    بمليون دوالر من التمويالت اجلديدة نتيجة للنداء املوحد، باملقارنة          
وذكر املمثل اخلاص لألمـني     . )١٤٦(٢٠٠٩  من عام  ها خالل الفترة نفس   ةاجلديدالتمويالت  

العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة أن متويل املساعدة اإلنـسانية للـصومال اخنفـض              
وأفاد اخلبري املستقل بأنه جيب على اجملتمع الدويل أن يلتزم بتمويـل مجيـع              . )١٤٧(باستمرار
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 تضطلع هبا األمم املتحدة يف هذه املرحلة احلرجة مـن مراحـل تنفيـذ               األنشطة املعنية اليت  
  .)١٤٨(استراتيجية دولية لصاحل الصومال

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
ول األعـضاء وإىل وكـاالت      ، طلب جملس حقوق اإلنسان إىل الد      ٢٠١٠يف عام     -٧٢

حتتاج األمم املتحدة ذات الصلة وإىل أصحاب املصلحة املعنيني أن يقدموا املساعدة التقنية اليت     
للدفع قُدماً مبشاركتها الفعالة يف خمتلف عمليات األمـم         أشد احلاجة   حكومة الصومال   إليها  
  .)١٤٩( والتدريب الضرورينيوحث اجمللس املفوضية السامية على توفري الدعم التقين .املتحدة
ـ  عاجل بشكل    اجملتمع الدويل أن يقدم    األمني العام ناشد  و  -٧٣ ـ  عـسكري  ال دعم ال ايل  وامل
  .)١٥١(نداء مماثلوصدر عن اخلبري املستقل . )١٥٠(االنتقاليةاالحتادية للحكومة  واردغريمها من املو

 على خلق فرص عمـل      وركزت املساعدة التقنية اليت تقدمها منظمة العمل الدولية         -٧٤
الئقة عن طريق مشاريع اهلياكل األساسية اليت تعتمد على كثافة العمالة وتتيح فرص عمـل               

  .)١٥٢(فورية قصرية املدى
وسعى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، من خالل مشاريع الشرطة املدنية، إلحـداث              -٧٥

  .)١٥٣(قوق اإلنسان والتقيد هباتكفل االمتثال ملعايري حوخاضعة للمساءلة شرطة فعالة دائرة 
دعم توسـيع خـدمات     توذكر الربنامج اإلمنائي أن االستفادة من مشروع العدالة           -٧٦

، )١٥٤(املساعدة القانونية عن طريق اتفاقات تربم مع مقدمي هذه املساعدة ونقابات احملـامني            
  .)١٥٥(شرك السلطات الوطنية يف حتسني فعالية احملاكم وقدرهتا على االستجابةتو
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