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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢جنيف، 

) ج(١٥ق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلقو        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *الصومال    

 إىل عمليـة    )١( جهة من اجلهات املعنية    ٢٦هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من         
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب                وال .حقوق اإلنسان 
أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات         وال مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،     

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
أما االفتقار إىل معلومات    . صوص األصلية دون تغيري   التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على الن      

عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنيـة                 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . معلومات عن هذه املسائل بعينها    

وقد روعي يف إعـداد هـذا     . ات الواردة اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلوم      
  .التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

  . املتحدةممل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألم  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
أوصت شبكة السالم وحقوق اإلنسان الصومال بالتصديق على الصكوك الدوليـة             -١

  .)٢(راجها يف عملية التعمري وإعادة البناءينضم إليها، وبإد اليت مل
ع وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال أن الصومال وقّ             -٢

وأوصت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان   . )٣(يصدق عليها   مل هعلى اتفاقية حقوق الطفل ولكن    
ظمة التضامن املسيحي العـاملي     وحثت من . )٤(الصومال بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل     

بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل، بسن التـشريعات احملليـة          التزامه  الصومال بأن يبدي    
  .)٥(املناسبة

وحثت منظمة التضامن املسيحي العاملي الصومال على التوقيع والتصديق على اتفاقية             -٣
  .)٦(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  ر الدستوري والتشريعياإلطا  -باء   
: أوصت شبكة السالم وحقوق اإلنسان احلكومة االحتادية االنتقالية بااللتزام مبا يلي            -٤
قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل على النحو الذي التزمت الدويل حلقانون المراعاة ) ١(

الـصكوك اإلقليميـة   ة مراعا، وكذلك "القدمي"به يف امليثاق االحتادي االنتقايل ويف الدستور       
وضع دستور جديد حيمي ويعزز     ) ٢(؛  )٧(والدولية حلقوق اإلنسان اليت انضم إليها الصومال      

حقوق اإلنسان جلميع الصوماليني ويرسي دعائم الصومال اجلديد على قواعد من الدميقراطية            
  .)٨(والعدالة االجتماعية للجميع، مبن يف ذلك األقليات

األسرة الصومالية إىل أمهية أن يكون لدى الصومال ككل         وأشارت منظمة خدمات      -٥
دستور مطبق حيمي حقوق األشخاص بغض النظر عن العمر أو اجلنس أو الدين أو االنتمـاء             

وأشارت أيضاً إىل أن مبادئ الضوابط واملوازين املتعلقة بالربملـان والـسلطتني            . العشائري
  .)٩( دولة قوية وأمة تقدميةالتشريعية والقضائية متثل عوامل أساسية إلقامة

وأشار االحتاد الوطين للصحفيني الصوماليني إىل أنه ينبغـي للحكومـة االحتاديـة               -٦
 ٢٠٠٧ديـسمرب   /مراجعة قانون وسائط اإلعالم الصادر يف كانون األول       استكمال  االنتقالية  

 املتعلق بوسـائط    إىل مراجعة قانوهنا  " صوماليالند"االحتاد  ودعا  . حبيث يطابق املعايري الدولية   
  .)١٠(إىل اإلحجام عن وضع قوانني تقمع وسائط اإلعالم" بونتالند"اإلعالم، ودعا أيضاً 

وأشارت مجعية الشعوب املعرضة للخطر إىل أن التطبيق الصارم ألحكام الشريعة يف              -٧
  .)١١(بعد مناطق الصومال يثري بواعث قلق بشأن احترام حقوق اإلنسان األساسية
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  طار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنساناإل  -جيم   
، غري  "صوماليالند" إىل تشكيل جلنة حلقوق اإلنسان يف        ١أشارت الورقة املشتركة      -٨

  .)١٢(أن واليتها غري واضحة واستقالهلا عن التأثري السياسي حمدود

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  ات حقوق اإلنسانالتعاون مع آلي  -ألف   

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -١  
حثت منظمة التضامن املسيحي العاملي الصومال على توجيه دعـوة مفتوحـة إىل               -٩

سيما املقرر اخلاص املعين حبرية      املكلفني بإجراءات خاصة يف إطار جملس حقوق اإلنسان، ال        
  .)١٣(الدين أو املعتقد

  تحدة السامية حلقوق اإلنسانالتعاون مع مفوضية األمم امل  -٢  
أوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان احلكومة االحتادية االنتقالية بـدعوة املفـوض              -١٠

السامي حلقوق اإلنسان إىل زيادة عدد املوظفني املكلفني برصد انتهاكات حقوق اإلنـسان             
  .)١٤(واإلبالغ عنها

مع مراعاة القانون اإلنـساين     تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان،         -باء   
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
يزالون ضمن الفئات     إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة ال      ١أشارت الورقة املشتركة      -١١

تتوافر هلم فرص الوصول إىل التعليم الشامل واملعلومات         فال". صوماليالند"األكثر هتميشاً يف    
  .)١٥(العام واملباين العامةوإىل وسائل النقل 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
أشارت منظمة العفو الدولية إىل عدم اختاذ أي طرف من أطراف الرتاع االحتياطات               -١٢

هـذه األطـراف مبوجـب      التزامات  ينايف    ما الضرورية لتجنب مقتل وإصابة املدنيني، وهو     
 أن اجلماعات املعارضة املسلحة تواصل شن هجمات مـن      وأكدت. القانون اإلنساين الدويل  

وأشارت أيضاً إىل توجيه اهتامات متكررة . مناطق يسكنها أو يتردد عليها مدنيون يف مقديشو
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إىل قـوات احلكومـة االحتاديـة         ما فريقي يف الصومال، وإىل حد     األ إىل قوات بعثة االحتاد   
ائف اهلاون على املهامجني وتستخدم األسـلحة       االنتقالية، بأهنا ترد على اهلجمات بإطالق قذ      

 عن بواعث قلق بشأن القذف العـشوائي يف         ٢وأعربت الورقة املشتركة    . )١٦(الثقيلة ضدهم 
: وأوصت منظمة العفو الدولية احلكومة االحتادية االنتقالية مبا يلي        . )١٧(مناطق كثيفة السكان  

مليليشيات والقوات التابعة هلا بعدم شـن       أن تصدر أوامر رمسية لقواهتا املسلحة وجلميع ا       ) ١(
هجمات خمالفة للقانون، مبا يف ذلك اهلجمات اليت تستهدف املدنيني، واهلجمات املوجهة إىل             
أهداف عسكرية مشروعة ولكنها قد تلحق آثاراً غري متناسبة باملدنيني أو باألهداف املدنية؛             

ارم جلميع أفراد القوات املـسلحة      أن تلتمس املساعدة الدولية لضمان تقدمي تدريب ص       ) ٢(
، كي  العملياتيةالتابعة للحكومة االحتادية االنتقالية، مبا يف ذلك قادة القوات، يف جمال القواعد             

قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل الدويل حلقانون اليتمكنوا من أداء مهامهم وفقاً ملبادئ    
فريقيـة  صت منظمة رصد حقوق اإلنـسان األ      وأو. )١٨(واملعايري الدولية ألفضل املمارسات   

احلكومة االحتادية االنتقالية بالقيام باملزيد من أجل احليلولة دون مقتل وإصـابة املـدنيني يف               
  .)١٩( جمرد أضرار جانبيةإصابات املدنيني على أهناتنظر إىل  مقديشو، وبأال

النتقاليـة بـأن   وباملثل، أوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان احلكومـة االحتاديـة ا            -١٣
تصدر أوامر واضحة وعامة وتتخذ مجيع اخلطوات الضرورية لضمان امتثال قواهتا املسلحة             )١(

توقف ) ٢(وامليليشيات املوالية هلا للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل؛ وبأن            
 ،ذ تدابري تكفل االلتزامُتتخ مل  ماإطالق قذائف اهلاون على املناطق املأهولة بالسكان يف مقديشو

  .)٢٠(التناسب عند استخدام هذه القذائفمببدأي التمييز ووفقاً للقانون اإلنساين الدويل، 
إىل أن الشرطة أطلقـت     " صوماليالند"وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف         -١٤

د يف  ذخرية حية على املتظاهرين أثناء التظـاهرات العامـة الـيت انـدلعت يف صـوماليالن               
خريني، ويف مناسبتني أُ  . )٢١(، مما أسفر عن مقتل شخصني وجرح عدة أشخاص        ٢٠٠٨ عام

  .)٢٢( من اجلرحىالعديدقتلى وأُطلقت النار على متظاهرين مما أسفر عن ثالثة 
املساعدة أضراراً بالغة بتقدمي وأشارت منظمة العفو الدولية أيضاً إىل أن االقتتال أحلق   -١٥

كما أدى انعدام األمن والعنف العشوائي إىل تعرض العمليات اإلنـسانية           . ةالطبية واإلنساني 
  .)٢٣(والبنية األساسية للخطر

وأشار ائتالف املنظمات النسائية الشعبية إىل احتجاز أشخاص يف مرافق سـرية يف               -١٦
مناطق تسيطر عليها احلكومة االحتادية االنتقالية، وذلك جملرد احلصول على فدية يف بعـض              

 أن قوات الشرطة اخنرطت يف ممارسة أمناط متأصـلة          ٢وبينت الورقة املشتركة    . )٢٤(حلاالتا
من االبتزاز والتعذيب وسائر أشكال إساءة املعاملة، وأن اإلفالت من العقاب هو أكرب عقبة              

 أيـضاً إىل أن الـشرطة   ٢وأشارت الورقة املـشتركة  . )٢٥(أمام وضع حد هلذه االنتهاكات 
 يف العديد من أعمال القتل خارج القانون يف سياق عمليات الشرطة املنفذة يف            تزال تتورط  ال
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 إن اجليش  ٢وقالت الورقة املشتركة    . )٢٦(املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة االحتادية االنتقالية     
  .)٢٧("بونتالند"يعذب املدنيني واخلصوم السياسيني يف 

تفيد باحتجاز أطفال مـع  " صوماليالند" إىل تقارير من  ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٧
 قضايا بسيطة مثل عصيان أوامر الوالدين، مما يعرض األطفال إىل           ، وذلك بسبب  عتاة اجملرمني 

وأشارت أيضاً إىل أن مجيع مراكز الشرطة والـسجون         . اإليذاء والصدمات البدنية والنفسية   
  .)٢٨( اجلاحننيتفتقر إىل زنزانات مستقلة لألطفال" صوماليالند"احمللية يف 

وأشارت منظمة مساعدة وتنمية جوباالند إىل أن سـكان جوباالنـد حباجـة إىل                -١٨
  .)٢٩(التثقيف فيما يتعلق بالعنف املرتيل، نظراً لتأصل هذا السلوك يف تقاليدهم

، أشارت منظمة كآلو غري احلكومية إىل       "بونتالند"وفيما يتعلق بالعنف اجلنساين يف        -١٩
ل وتنفذ برامج تدريبية إجبارية للمسؤولني، مبن فـيهم رجـال الـشرطة             أن السلطات متو  

واحملامون والقضاة والعاملون الطبيـون واألخـصائيون االجتمـاعيون وموظفـو اهلجـرة            
حتديد حاالت العنف ضد النساء والفتيات يف كـل         ) ١: (ويتناول هذا التدريب  . واملدرسون

كيفية ضـمان   ) ٣(الضحايا وضمان سالمتهم؛    كيفية التعامل مع    ) ٢(من املرتل واجملتمع؛    
  .)٣٠(احملاكمإىل فعالية مجع األدلة ومحايتها والنظر فيها وتقدميها 

 أن العنف اجلنسي واجلنساين     ١، ذكرت الورقة املشتركة     "صوماليالند"وفيما خيص     -٢٠
ن وأشـارت إىل أ  . )٣١(شائع احلدوث وأن االغتصاب منتشر أيضاً يف اجملتمعـات احملرومـة          

القوانني غري فعالة يف محاية ضحايا االغتصاب وأن هذه األمور حتل يف أغلب األحيان مـن                
  .)٣٢(إرغام اجلاين على الزواج من الضحيةإىل أحياناً تؤدي خالل آليات تقليدية 

يزال ُيستخدم كأداة    وأشارت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان إىل أن االغتصاب ال          -٢١
وقالت إن عدد حوادث االغتصاب اليت ترتكبها الـشرطة         . ومالمن أدوات احلرب يف الص    

تزال القوات املسلحة تستخدم االغتـصاب كوسـيلة ملعاقبـة اخلـصوم         اخنفض، ولكن ال  
تتاح للضحايا فرصـة     تتخذ إجراءات قانونية بشأن هذه احلوادث، وال        ما ونادراً. وختويفهم

مال مبقاضـاة مـرتكيب حـوادث       وأوصت منظمة الكرامة الـصو    . )٣٣(اللجوء إىل القضاء  
االغتصاب بوصفه جرمية حرب وفقاً لقـراري جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة                 

  .)٣٤()٢٠٠٨(١٨٢٠و) ٢٠٠٠(١٣٢٥ رقم
االغتـصاب املتعلـق    "وأشارت منظمة إنقاذ النساء واألطفال الـصوماليني إىل أن            -٢٢

تنتـشر  ، حيـث    ات داخلياً اء املشرد النسعرض له بوجه خاص     تتوواسع االنتشار   " باحلرب
  .)٣٥(املليشيات وقطاع الطرقبواسطة أفراد اغتصاب النساء والفتيات حاالت 

 أن النساء والفتيات الاليت ميارسن الرعي يتعرضن خلطر         ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٢٣
  .)٣٦(سيما يف جنويب الصومال اهلجمات من جانب املليشيات والعصابات املسلحة، ال
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نظمة إنقاذ النساء واألطفال الصوماليني إن النساء ُيـستهدفن باألعمـال           وقالت م   -٢٤
  .)٣٧(رغم حيادهن فيما يتعلق باالنتماء العشائريذات الطابع العشائري االنتقامية واهلجمات 

وأشارت منظمة مساعدة جوباالند وتنميتها إىل أن العديد من الفتيات الصغريات يف              -٢٥
وقالت . رغماً عن آبائهن  " شباب اجملاهدين "ج من أعضاء حركة     جوباالند ُيرغمن على الزوا   

  .)٣٩( أيضاً إىل ذلك٤وأشارت الورقة املشتركة . )٣٨(إن رفض هذه الزجيات معناه اإلعدام
 إىل أن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ممارسة تقليدية         ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٦

مات النسائية الشعبية إىل تفشي هذه املمارسة وإىل أن         وأشار ائتالف املنظ  . )٤٠(عميقة اجلذور 
وقالت منظمة إنقـاذ    . )٤١(تزال طي الكتمان   العنف اجلنساين ميثل مشكلة شائعة ولكنها ال      

 سـنوات  ٨ إىل   ٤النساء واألطفال الصوماليني إن الفتيات الصغريات الاليت هـن يف سـن             
وأشـارت  . )٤٢(فتهن حلني زواجهـن   لضمان ع " التخييط املانع للجماع  "يتعرضن ملا يسمى    

منظمة إنقاذ النساء واألطفال الصوماليني إىل وفاة العديد من الفتيات من جـراء الـصدمة               
جترى دون ختدير، وكذلك من جـراء        النفسية واألمل النامجني عن هذه العملية اليت عادة ما        
  .)٤٣(العدوى اليت تصيبهن وفقداهنن كمية كبرية من الدم

". صـوماليالند " إىل تقارير عن تزايد االجتار بالبشر يف         ١لورقة املشتركة   وأشارت ا   -٢٧
وتشمل التحديات القائمة يف هذا الصدد عدم وجود قانون حيرم االجتار بالبـشر، وضـعف          

  .)٤٤(املوارد املتاحة للشرطة
وذكرت مجعيـة   . )٤٥( إىل تفشي ظاهرة جتنيد األطفال       ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٢٨

 املعرضة للخطر أن حمنة املشردين داخلياً واألزمة اإلنسانية وتفاقم الفقر، كل ذلـك        الشعوب
  .)٤٦(يسهم يف تيسري عملية جتنيد األطفال من جانب املليشيات واجليش النظامي

وأشارت منظمة إنقاذ النساء واألطفال الصوماليني إىل أن األطفال ُيجندون وُيدربون   -٢٩
جتنيد الفتيات واعتباره أمـراً غـري مقبـول        عدم انتشار   ورغم  . سلحوُيستغلون يف الرتاع امل   

اجتماعياً، مثة وقائع موثقة تؤكد أن الفتيات يعملن لدى اجلماعـات املعارضـة املـسلحة،               
كما تنخرط الفتيات يف نقـل أجهـزة الـتفجري، ويف    . وخباصة يف أعمال الطهي والتنظيف    

  .)٤٧(ستخبارتيةاخلدمات اللوجيستية، ويف مجع املعلومات اال
وأشارت منظمة رصد احلقوق األفريقية إىل وجود أدلة دامغة على انتـشار جتنيـد                -٣٠

األطفال من جانب الفصائل املتحاربة، وإىل اهتامات موجهة للحكومة االحتاديـة االنتقاليـة             
وأوصت املنظمـة   . )٤٨(بتجنيد األطفال الذين اخنرط كثري منهم يف أعمال قتالية يف مقديشو          

كما أوصت منظمة العفو الدولية احلكومة االحتادية االنتقالية بوضع .)٤٩(بوقف جتنيد األطفال    
إجراءات فحص لضمان عدم جتنيد القوات املسلحة التابعة للحكومة االحتادية االنتقاليـة أو             

وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان احلكومـة       . )٥٠(دون الثامنة عشرة  الشرطة ألشخاص   
نتقالية بإجراء عملية فرز صارمة واختاذ تدابري فعالة لضمان عدم جتنيد األطفال يف             االحتادية اال 
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كما دعت منظمة رصد حقوق اإلنـسان إىل تـسريح مجيـع األطفـال              . قواهتا املسلحة 
  .)٥١(اجملندين
يعيشون يف  " صوماليالند" إىل أن الكثري من األطفال يف        ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣١

يتسولون يف كثري من األحيان وينخرطون يف أنشطة إجرامية يف بعض األحيان           الشوارع وأهنم   
وأشارت أيضاً إىل أن بعض هؤالء األطفال انقطع اتصاهلم بأسرهم أو هلـم             . من أجل البقاء  

 ١وذكرت الورقة املشتركة . اتصال حمدود هبا، وأهنم يدبرون أمورهم دون توجيه من البالغني
لرعايـة هـؤالء    مؤسسات  عدم وجود   و" صوماليالند" األيتام يف    عدد األطفال تزايد  أيضاً  

سوء تعاين من   وهي  مؤسسة واحدة عاملة تقع يف هرجيسة        توجد حالياً إال   وال. )٥٢(األطفال
  .)٥٣(األوضاع فيها

وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفـال إىل أن هـذا                -٣٢
. )٥٥()١٩٦٢( مـن قـانون العقوبـات        ٤٣٩  البيت مبوجب املادة   العقاب جائز قانوناً يف   

وأشارت أيضاً إىل عدم وجود نص يف قانون العقوبات جييز فرض العقاب البدين كعقوبة على 
وقالت إن العقاب البدين    . )٥٦(اجلرائم، ولكنه جائز يف الشريعة اإلسالمية املطبقة يف الصومال        

جييز القانون العقاب البـدين      ، ال "صوماليالند"ويف  . )٥٧(بديلةجائز قانوناً يف مرافق الرعاية ال     
  .)٦٠(يف مرافق الرعاية البديلة  وال)٥٩(يف املدارس  وال)٥٨(البيت يف

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
، حيـث   يف الصومال وجود له تقريباً     الأشارت منظمة الكرامة إىل أن نظام العدالة          -٣٣
فـإن جتـرمي    مث  ومـن   . يوجد نظام إداري وطين فعال أو حماكم عاملة للنظر يف اجلرائم           ال

انتـهاك أحكـام القـانون الـدويل        إىل  إما  على طريف نقيض حيث يؤدي      املخالفات يقع   
وأوصت منظمة الكرامة بوضع نظام عدالة فعال وفقـاً         . التغاضي عن أبشع جرائم العنف     أو

  .)٦١(١٣٢٥ س األمن التابع لألمم املتحدة رقملقرار جمل
وأشار االحتاد الوطين للصحفيني الصوماليني إىل عدم وجود نظام عدالـة فعـال يف                -٣٤

 ١٤ املـادة وذكر أيضاً أن احملاكم تطبق الشريعة وأن أحكامها ختالف          . جنوب وسط الصومال  
 إىل أن   ٢شارت الورقة املـشتركة     وأ. )٦٢( باحلقوق املدنية والسياسية   من العهد الدويل اخلاص   

وأشـار  . )٦٣(على النحو الذي حتدده الـشريعة     حىت  تراعي أصول احملاكمات     هذه احملاكم ال  
يفتقر إىل االسـتقاللية،    " بونتالند"االحتاد الوطين للصحفيني الصوماليني إىل أن نظام العدالة يف          

قدم االحتاد الوطين عدة توصـيات،      و. )٦٤(وأن السلطات هي اليت حتدد سلفاً األحكام القضائية       
منها تعزيز نظام العدالة بسلطة قضائية مستقلة والتنفيذ الكامل للضمانات املنصوص عليهـا يف              

 ١ وأشارت الورقة املشتركة  . )٦٥( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ١٤ املادة
احملـاكم، وأن   عن طريق   العدالة  تماس  الحيرمن من حقوقهن يف     " صوماليالند"إىل أن النساء يف     

  .)٦٦(النظم التقليديةاملنازعات عن طريق الرجال يقومون بتسوية 
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وأشارت منظمة إنيسكوي للسالم والدميقراطية إىل أن الصوماليني يتعرضون ألقـصى             -٣٥
وقالـت  . اإلفالت من العقاببيئة يسودها انتهاكات حقوق اإلنسان وأشدها إهانة، وذلك يف   

جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، نظراً إىل طبيعتـها         تشكل  لعديد من هذه االنتهاكات     إن ا 
وأوصت شبكة السالم وحقوق اإلنسان بضرورة التصدي على        . )٦٧(الواسعة االنتشار واملنهجية  

  .)٦٨(والنظر يف القضايا املتعلقة هباحنو صريح وصادق لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، 
نظمة العفو الدولية إن اإلفالت من العقاب عن االنتهاكات اخلطرية حلقـوق            وقالت م   -٣٦

ونفـت  . بعض هذه االنتهاكات متثل جرائم حـرب      إن  ويزال سائداً يف الصومال،      اإلنسان ال 
انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت خالل العقدين املاضيني        على  املنظمة حماسبة أي شخص     

ت املنظمة أن احلكومة االحتادية االنتقالية حققت بعض التقدم حنو          وأضاف. )٦٩(من الرتاع املسلح  
الوفاء بالتزامها بتناول مسأليت العدالة واملصاحلة وفقاً التفـاق جيبـويت للـسالم املـربم يف                

تدعم إنشاء جلنة مستقلة    ) ١(وأوصت املنظمة احلكومة االحتادية االنتقالية بأن       . )٧٠(٢٠٠٨ عام
قـوق  الـدويل حل  قانون  ال، أو إنشاء آلية مماثلة، للتحقيق يف انتهاكات         ونزيهة لتقصي احلقائق  

اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبـت أثنـاء الـرتاع، وحتديـد أمـاكن هـذه                 
توقف عن العمل أي فرد يف قوات األمن احلكومية يشتبه على حنو مقبول             ) ٢(؛  )٧١(االنتهاكات

، وذلـك  الدويل حلقوق اإلنسانقانون الون اإلنساين الدويل ويف ارتكابه انتهاكات خطرية للقان    
تكفل إجراء حتقيق عاجل ومـستقل ونزيـه يف         ) ٣(؛  )٧٢(ريثما جترى حتقيقات مستقلة وفعالة    

، وأن تقدم املسؤولني    الدويل حلقوق اإلنسان  قانون  المجيع انتهاكات القانون اإلنساين الدويل و     
كمـا  . )٧٣( حماكمات عادلة دون تطبيق عقوبة اإلعـدام       عن هذه االنتهاكات للعدالة يف إطار     

أوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان احلكومة االحتادية االنتقالية بضمان التحقيق العاجل والرتيه            
والشفاف يف مجيع االدعاءات املوثوقة بارتكاب قواهتا انتهاكات للقانون اإلنـساين الـدويل،             

 .)٧٤(ة أياً كانت درجتهم الوظيفيةوحماسبة املسؤولني عن االنتهاكات اخلطري

 بإنشاء جلنة حتقيق دولية لدراسـة التقـارير املتعلقـة           ٤وطالبت الورقة املشتركة      -٣٧
بانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل؛ وحتديـد مـن ُيـدَّعى ارتكـاهبم               

املستقبل؛ ووضع  لالنتهاكات؛ وحتديد أخطر اجلرائم اليت قد تتطلب مزيداً من التحقيقات يف            
وأوصت . )٧٥(توصيات بشأن اآلليات املناسبة للعدالة واملساءلة، مبا يف ذلك املالحقة اجلنائية          

منظمة رصد حقوق اإلنسان احلكومة االحتادية االنتقالية بأن تطلب إىل األمني العام لألمـم              
  . )٧٦(شائهااملتحدة إنشاء هذه اللجنة، وبأن تتعاون تعاوناً كامالً مع اللجنة لدى إن

أوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان احلكومة االحتادية االنتقالية بتنفيذ نظـام           كما    -٣٨
 .لدفع تعويضات مناسبة للمدنيني الذين يفقدون ذويهم أو ُيـصابون أو ُتـدمر ممتلكـاهتم              

ينبغي أن تقتصر مهمة هذا النظام على دفع تعويضات عن انتهاكات قوانني احلرب، وإمنا               وال
تعويضاً عن اخلسائر النامجـة عـن       هبات مالية    أن تشمل أيضاً تقدمي املواساة أو دفع         ينبغي

ينبغي اعتبار هذا النظـام بـديالً عـن        وال .أنشطة قوات بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال      
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التدريب والتدابري األخرى اليت تضمن امتثال األفراد العسكريني التابعني لقوات بعثة االحتـاد             
  .)٧٧(ي للقانون اإلنساين الدويلاألفريق

  احلق يف اخلصوصية  -٤  
 إىل أن الصومال يبقي على العقوبات اجلنائية املفروضـة          ٥أشارت الورقة املشتركة      -٣٩

وأوصت الورقة بتعديل مجيع القـوانني      . )٧٨(على العالقة اجلنسية املثلية بني البالغني املتراضني      
حقوق اإلنسان، وذلك بإلغاء مجيـع      يف جمال   لصومال  م مع االلتزامات الدولية ل    تتواءحبيث  

  .)٧٩(األحكام اليت جترم العالقة اجلنسية بني البالغني املتراضني

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

فتوح الدولية إىل أن احلكومة االحتادية االنتقاليـة وافقـت          أشارت منظمة الباب امل     -٤٠
وقدمت املنظمة  . )٨٠( على تطبيق أحكام الشريعة يف مجيع أحناء البلد        ٢٠٠٩مايو  /أيار ١٠ يف

إدماج املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف الدستور، مبا يف ذلك حرية      ) ١(عدة توصيات، منها    
هتيئة مناخ  ) ٣( األقلية املسيحية وغريها من األقليات الدينية؛        محاية) ٢(؛  )٨١(الدين أو املعتقد  

  .)٨٢(من التسامح الديين واحترام الديانات األخرى
 إىل أن حرية التعبري تقلصت وأن منتقدي اجلماعـات          ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٤١

 وأشـارت منظمـة مـساعدة     . )٨٣(اإلسالمية يتم إسكاهتم بالتهديدات والعنف والتخويف     
جوباالند وتنميتها إىل أن رجال الدين يف جوباالند، الذين يعلنون أن األحكام الصادرة عن               

  .)٨٤(يتعرضون لالحتجاز  مامجاعة إسالمية معينة ختالف أحكام الشريعة، عادة
 الدوليـة، إن الـصحفيني      P.E.Nوقال املركز املتحدث بالصومالية، التابع ملؤسسة         -٤٢

جانب احلكومة االحتادية االنتقالية يف إطار محلة بطش تـشنها          يتعرضون لضغط متزايد من     
ويف املناطق اليت تسيطر عليها احلكومة االحتادية االنتقاليـة،         . احلكومة على الصحافة املستقلة   

تواصل السلطات انتهاك حرية التعبري رغم مسؤولية السلطات عن ضـمان احتـرام هـذا               
 أن قوات األمن تقتحم حمطات اإلذاعة وتـضايق          إىل ٣وأشارت الورقة املشتركة    . )٨٥(احلق

حتكم " بونتالند"وقال املركز املتحدث بالصومالية إن السلطات يف        . )٨٦(الصحفيني وهتددهم 
وأشـار إىل أن    . قبضتها على وسائل اإلعالم عن طريق فرض القيود واجلـزاءات القاسـية           

 وكبار أفراد اجملتمع واملواطنني     الصحفيني وغريهم من العاملني يف وسائط اإلعالم واملفكرين       
العاديني، الذين يعربون عن آرائهم، يتعرضون يف كثري من األحيان لالعتقال التعسفي وإساءة             

وقال املركـز إن الـسلطات يف       . )٨٧(املعاملة وغري ذلك من انتهاكات حقوقهم الدستورية      
لصحفيني للتهديد أو   حتكم أيضاً قبضتها على الصحافة، حيث يتواصل تعرض ا        " صوماليالند"

  .)٨٨( أصواهتماالعتقال أو لوسائل أخرى إلسكات
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وقال االحتاد الوطين للصحفيني والصوماليني إن عمليات قتل الصحفيني واهلجمات            -٤٣
ُترتكب بدوافع سياسية يف حماولة مباشرة لتكمـيم األفـواه          اليت تشن على وسائط اإلعالم      

وعرقلة حق اجلمهور يف املعرفة، وإجبار العاملني يف وسائط اإلعالم على ممارسة الرقابة الذاتية 
علـى  وأوصى االحتاد بإيالء أولوية الستئصال ظاهرة اإلفالت من العقاب          . )٨٩(على عملهم 

أجهزة إنفاذ  يف أوساط   سيما    ال اكات حقوق اإلنسان،  كبت حرية التعبري وغري ذلك من انته      
وأشار االحتاد أيضاً إىل أن الصحفيني يعتربون أهدافاً مشروعة من          . القانون والقوات املسلحة  

  .)٩٠("جواسيس"جانب املليشيات اليت لديها قناعة بأن الصحفيني 
 تعـرض وسـائط     ، إىل ٣وأشارت منظمة رصد احلقوق األفريقية، والورقة املشتركة          -٤٤

وذكرت الورقة  . )٩١(٢٠١٠اإلعالم للعنف والتخويف، حيث قُتل عدد من الصحفيني يف عام           
وأشارت منظمة العفو الدوليـة     . )٩٢( أن عدداً من الصحفيني فروا إىل بلدان جماورة        ٣املشتركة  

. )٩٣(هورإىل أن الصحفيني مينعون على حنو منهجي من القيام بعملهم وتقدمي املعلومات إىل اجلم             
إجراء حتقيقات عاجلة وفعالة ونزيهـة يف مجيـع         ) ١: (وأوصت منظمة العفو الدولية مبا يلي     

عمليات قتل عناصر اجملتمع املدين الفاعلة والـصحفيني يف الـصومال، والتحقيـق يف مجيـع                
احترام ومحاية حرية التعبري ووقف مجيع املمارسـات        ) ٢(التهديدات مبمارسة العنف ضدهم؛     

دد احلق يف حرية التعبري، مبا يف ذلك التهديدات املوجهة للصحفيني ووسائط اإلعالم من              اليت هت 
  .)٩٤(جانب سلطات احلكومة االحتادية االنتقالية واجلماعات املسلحة املوالية للحكومة

 إىل تعـرض الـصحفيني لالعتقـال التعـسفي يف           ١وأشارت الورقة املـشتركة       -٤٥
وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان يف       . )٩٥(ات طويلة واحتجازهم لفتر " صوماليالند"

عدد من عمليـات االحتجـاز ذات       تعرض العاملني يف وسائط اإلعالم إىل       صوماليالند إىل   
  .)٩٦(الدوافع السياسية وإغالق بعض الصحف وحمطة تلفزيون وحظر فتح حمطات إذاعية

ند إىل عدم متكن حزب السالم      وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف صوماليال        -٤٦
والوحدة والتنمية املعارض من عقد اجتماعاته، ألن السلطات وجهـت تعليمـات جلميـع              

  .)٩٧(أصحاب الفنادق بعدم تأجري قاعات االجتماعات هلذا احلزب
 إىل أن املرأة يف صوماليالند مهمشة يف عمليات اختـاذ           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٧

 وقالت الورقة إن دور املرأة يف اجملتمـع       . نتيجة للممارسات الثقافية األبوية   القرار يف اجملتمع    
كما أن النظام العشائري الـذي تقـوم عليـه الثقافـة     . بالتشجيع  والحيظى باالعتراف  ال

واملمارسات يف صوماليالند يشكل عقبة أمام ممارسـة النـساء حلقـوقهن يف املـشاركة               
 أن الرجال يستأثرون باحلق يف ارتقاء سلم القيادة         ١ركة  وذكرت الورقة املشت  . )٩٨(السياسية

  .)٩٩(واختاذ القرارات يف احلياة السياسية واحلياة العامة للمجتمع يف صوماليالند
تعرض سياسيني بارزين   وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف صوماليالند إىل           -٤٨

ممارستهم حقوقهم الـسياسية،    ب  بسب ٢٠٠٨يف صوماليالند يف عام     لالحتجاز لعدة أشهر    
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.  معارضة ألفكار احلـزب احلـاكم      ةوإىل أهنم شكلوا رابطة سياسية ذات أفكار إيديولوجي       
  .)١٠٠(وأشارت أيضاً إىل وقوع عمليات احتجاز مماثلة يف السنوات السابقة

  احلق يف العمل ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٦  
لية إىل ارتفـاع معـدل البطالـة يف       أشارت منظمة خـدمات األسـرة الـصوما         -٤٩

وقالت املنظمة إن ذلك يعطل الشباب ويعرضهم لالخنراط يف أنشطة خمالفة           . )١٠١("بونتالند"
ودعت إىل تنفيذ سياسات لتمكني الشباب بغض النظر عـن اجلـنس            . للقانون، كالقرصنة 

  .)١٠٢(واالنتماء العشائري، تشمل فيما تشمل توفري فرص العمل املتكافئة
حتتاج " بونتالند"وقالت منظمة خدمات األسرة الصومالية إن فرص العمل املتاحة يف         -٥٠

ميكن للسكان احملليني يف معظم احلاالت الوفاء بشروطها بسبب           وال إىل قدرة تنافسية عالية،   
أن تتيح مجيع املدارس ومراكـز  ) ١: (وأوصت املنظمة مبا يلي. )١٠٣(ضعف مستوى تعليمهم 

املنظمات غري احلكومية احمللية، واملنظمـات غـري          فرصاً تدريبية بالتنسيق مع    التدريب التقين 
أن ختفض معدل البطالة ) ٢(احلكومية الدولية، والقطاعات احلكومية، وقطاع األعمال احلرة؛ 

  .)١٠٤(مبطالبة مجيع القطاعات بإتاحة فرص العمل للخرجيني اجلدد
 األطفال حمظور يف الـشريعة اإلسـالمية         إىل أن عمل   ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥١

ولكن نتيجة لعوامل كالفقر والتشرد واإلمهال، ُيضطر       . )١٠٥(والقانون الرمسي والقانون العريف   
بعـض  ميارس  و. األطفال إىل العمل يف ظروف استغاللية من أجل احلصول على سبل البقاء           

  .)١٠٦(خطريةأعماالً هؤالء األطفال 

  جتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان اال  -٧  
أشارت منظمة العفو الدولية إىل وجود عراقيل أمام حركة تنقل العاملني يف األنشطة               -٥٢

وأوصت منظمة العفو الدولية احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة بـأن تـسمح         . )١٠٧(اإلنسانية
يل من املعوقات واملناسـب     لوكاالت املساعدة اإلنسانية بالوصول اآلمن وغري املشروط واخلا       

التوقيت إىل مجيع املشردين داخلياً واملدنيني احملتاجني إىل املساعدة يف املناطق اخلاضعة لسيطرة             
وأشارت مجعية الشعوب املعرضة للخطر إىل أن األوضـاع         . )١٠٨(احلكومة االحتادية االنتقالية  

لرتاع املسلح، واالقتتـال بـني      اإلنسانية تواصل تدهورها بسبب تفاقم حالة انعدام األمن وا        
. العشائر، وتشرد السكان، وتفشي األمراض، وانعدام األمن الغذائي، وتدهور سبل املعيـشة           

وقف املعونة الغذائية وتدين فرص     يف  الرتاع وتزايد اهلجمات ضد املنظمات اإلنسانية       وتسبب  
  .)١٠٩(حصول األشخاص املتضررين من الرتاع على املساعدة اإلنسانية

تغذيـة احلـاد يف     الوأشارت منظمة إنيسكوي للسالم والدميقراطية إىل انتشار سوء           -٥٣
وقالت املنظمة إن األمم املتحدة والوكاالت الشريكة تنسق جهودها من أجل           . )١١٠(الصومال

حتسني سبل احلصول على املساعدة اإلنسانية، غري أن انعدام األمن واهلجمات اليت تستهدف             
  .)١١١(تزال تعوق تقدمي املساعدة الطارئة إىل السكان املتضررين  الاثةالعاملني يف اإلغ
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وأشار ائتالف املنظمات النسائية الشعبية إىل أن مستشفيات مقديـشو تفتقـر إىل               -٥٤
تتاح   وال .)١١٢(ميكنها تلبية االحتياجات الطبية والنفسية لضحايا الرتاع        وال املعدات الالزمة 

يف املستشفيات أو الوحـدات الـصحية       حىت  دمات الطارئة   للنساء فرص احلصول على اخل    
وأشارت . )١١٣( إىل القدرات واملعارف واملهارات    احلكومية، بسبب افتقار العاملني الصحيني    

منظمة إنقاذ النساء واألطفال الصوماليني إىل أن معدل وفيات األمومة ومعدل إصابة األمهات 
، وإىل أن طفالً من كل مخـسة        )١١٤(ت يف العامل  باألمراض يف الصومال مها من أعلى املعدال      

وأشارت أيضاً اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان يف          . )١١٥(أطفال يعاين من سوء التغذية    
  .)١١٦("صوماليالند"صوماليالند إىل شيوع سوء التغذية بني األطفال يف 

 واألطفـال   وأشارت منظمة إنقاذ النساء واألطفال الصوماليني إىل معاناة األمهات          -٥٥
وقالت إن األمهات يواجهن    . وإىل تزايد األمراض السارية كالكولريا    التغذية  الرضع من نقص    

التحدي املتمثل يف ارتفاع معدل وفيات الرضع نظراً إىل عجز األمهات عـن الوصـول إىل                
يتـرددن يف     ال وأضافت أن احلوامل  . العيادات اليت ميكنها أن تقدم العالج والتطعيم لألطفال       

معظم األحيان على عيادات رعاية احلوامل، مما يعرضهن ملضاعفات أثناء الـوالدة بـسبب              
  .)١١٧(افتقارهن للثقافة الصحية األساسية وصعوبة وصوهلن إىل العيادات القليلة املتاحة

وقالت منظمة خدمات األسرة الصومالية إن الوصول إىل أي مرفق صحي ُيعترب امتيازاً               -٥٦
وأشارت إىل قلة عدد املرافق الصحية، وتدين نوعية املستشفيات وافتقارها          . )١١٨("بونتالند"يف  

إىل األجهزة الطبية احلديثة، واالفتقار إىل اإلمدادات الطبية، ونقص العاملني الصحيني ومقدمي            
  .)١١٩(الثقافة الصحية املدربني، وضعف فرص احلصول على األدوية والعقاقري

 يف املائة فقـط مـن الـسكان         ٢٤سرة الصومالية أن    وذكرت منظمة خدمات األ     -٥٧
 يف املائة فقط من البدو حيـصلون        ٢، وأن   "بونتالند"حيصلون على املياه النقية طوال العام يف        

  .)١٢٠(على املاء من مصادر مأمونة

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
دم وجود تشريع أو سياسة تـنص علـى جمانيـة            إىل ع  ١أشارت الورقة املشتركة      -٥٨

وأشارت الورقة أيضاً إىل عدم وجـود منـهج         ". صوماليالند"وإلزامية التعليم االبتدائي يف     
  .)١٢١(دراسي موحد أو نظام عام لالعتماد أو ملنح الشهادات

 وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف صوماليالند إىل أن التعليم غري إلزامي يف              -٥٩
وقالت إن التعلـيم يف     . ، ومن مث تضيع فرصة التعليم على أطفال األسر الفقرية         "صوماليالند"

املدارس احلكومية جماين، غري أن مديري املدارس ُيلزمون كل تلميذ بـدفع مبلـغ رمـزي                
وترى العديد من األسر أن     .  دوالر شهرياً لتحسني مرتب املدرسني الشديد التدين       ١,٥ قدره

وأوصت اللجنة بوضع خطة عمـل      . )١٢٢(باهظ مما يدفع األطفال إىل ترك الدراسة      هذا املبلغ   
  .)١٢٣(التعليم االبتدائي جمانياً وإلزامياًتشمل جعل وطنية 
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وأشارت منظمة خدمات األسرة الصومالية إىل أن تكاليف التعليم، مبـا يف ذلـك                -٦٠
 املنظمـات اإلسـالمية يف      مرتبات املدرسني، تتوىل دفعها وتنظيمها جمموعـات اآلبـاء أو         

وأشارت أيضاً إىل بطء معدل التقدم حنو حتقيق اهلدف اإلمنـائي لأللفيـة             . )١٢٤("بونتالند"
  .)١٢٥(٢٠١٥املتعلق بالقضاء على التفاوت بين اجلنسني يف مجيع مراحل التعليم حبلول عام 

ات والـسيدات   وأشار منتدى املعلمات األفريقيات إىل شدة تدين مستوى مشاركة الفتي           -٦١
، وذلك لعدة عوامل، منها االفتقار إىل القدوة احلسنة يف املدارس ألن            "بونتالند"يف نظام التعليم يف     

غالبية املدرسني هم من الذكور؛ وتدين ميزانية التعليم وعدم ختصيص موارد مالية لتعليم الفتيات؛              
 للفقر؛ والتكـاليف املباشـرة      واضطرار الفتيات إىل أداء أعمال عرضية لدعم دخل األسرة نتيجة         

واملستترة إلرسال الفتيات إىل املدارس، حيث يتجاوز متوسط الرسوم الدراسية الشهرية بكـثري              
قدرة معظم األسر؛ وعدم جتهيز معظم مؤسسات التعليم على حنو يليب احتياجات الطالبات، ممـا               

إىل تفضيل األبناء الذكور مما ُيتوقع      يؤدي إىل بيئة غري مواتية للتعلم؛ وميل اجملتمع الصومايل بشدة           
  .)١٢٦(معه إبقاء الفتيات يف املرتل ألداء األعمال املرتلية

عدد طالب املرحلة الثانويـة يف      وأشارت منظمة خدمات األسرة الصومالية إىل أن          -٦٢
 يف ٢٠عشر مدارس ثانوية وأن الفتيات ميـثلن  موزعني على    طالب   ٢ ٥٠٠يبلغ  " بونتالند"

 يف املائة مـن     ١٠وأشارت املنظمة أيضاً إىل أن      . قط من مجيع طالب املدارس الثانوية     املائة ف 
 سـنة  ١٨ إىل ١٥ يف املائة فقط من اإلناث يف عمـر         ٥ سنة و  ١٨ إىل   ١٥الذكور يف عمر    

تزيد   ال  يف املائة من السكان يعيشون يف مناطق بدوية ولكن         ٥٩كما أن   . ملتحقون باملدارس 
 مدرسـاً   ١٥٠وذكرت املنظمة أن    .  يف املائة  ١قني منهم باملدارس على     نسبة األطفال امللتح  

  .)١٢٧( يف املائة منهم من الذكور٩٠فقط خيدمون املدارس الثانوية، وأن أكثر من 
وقالت مجعية الشعوب املعرضة للخطر إن املدارس الواقعة يف املناطق اليت ُتطّبق فيها               -٦٣

اليت " غري اإلسالمية "على وقف تدريس الكتب املدرسية      أحكام الشريعة تطبيقاً حازماً ُتحث      
  .)١٢٨(توزعها األمم املتحدة

  األقليات  -٩  
قالت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف صوماليالند إن بعـض فئـات األقليـة يف                 -٦٤

ميكنها أن تؤدي إال األعمال غري املرغوبـة أو           وال "الطبقات الدنيا "ُتعترب من   " صوماليالند"
وأشارت إىل أن هذه الفئات تعيش يف أوضاع متدنية، وأن أطفال هذه . األجر املنخفض ذات  

ميكنهم دفع الرسوم الرمزيـة، وألن هـؤالء          ال يلتحقون باملدارس ألن آباءهم     ال األقليات
  .)١٢٩(األطفال خيافون من التعرض لتسلط األقران يف املدارس

ستضعفة والدعم اإلنساين إىل أن البلـد       وأشار منتدى حقوق األقليات الصومالية امل       -٦٥
. انقسم يف أعقاب اهنيار احلكومة الصومالية املركزية إىل مناطق وخضع لسيطرة قبائل األغلبية         

وأصبحت احلماية اليت تقدمها العشائر هي السبيل الوحيد حلماية األفراد وممتلكاهتم، غري أن             
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ا ألشكال خمتلفة مـن انتـهاكات حقـوق         هذه احلماية مما يعرضه   تتوفر هلا     ال فئات األقلية 
كمـا أن نظـام العدالـة يف        . وقال املنتدى إن األقليات حمرومة من العدالة      . )١٣٠(اإلنسان

  .)١٣١(يعمهما الفساد مما يؤدي إىل هتميش فئات األقلية والفقراء" بونتالند"ويف " صوماليالند"
 فئات األقلية تتعرض للفصل     وأشارت املنظمة الدولية لفريق حقوق األقليات إىل أن         -٦٦

االجتماعي واحلرمان االقتصادي والتالعب السياسي واالستبعاد من تويل الوظائف احلكومية          
الذين يشغلون هذه الوظائف ليست لديهم سلطة       األقليات  القليلني من أفراد    العامة، كما أن    
 نظام تقاسـم الـسلطة      وقالت املنظمة إن مثة حاجة إىل تقييم وتغيري       . )١٣٢(لتمثيل جمتمعاهتم 

يعترب للتمثيل، وهو هنج قائم على التمييز " ٥-٤الصيغة "القائم على العشائر، واملعروف باسم   
وأوصت املنظمـة   . )١٣٣(تشكل إال نصف عشرية من عشائر األغلبية        ال األقليات جمتمعة أن  
يف املساواة  أن ُينص صراحة يف الدستور اجلديد للصومال على حقوق األقليات           ) ١: (يلي مبا

أن يعزز الدستور اجلديد مشاركة     ) ٢(وعدم التمييز، وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛        
األقليات يف احلياة العامة، مبا يف ذلك متثيلها يف الدوائر املدنية وهيئات احلكومة احمللية والقضاء   

  .)١٣٤(والشرطة وقوات األمن
يق حقوق األقليات إىل ضعف فرص وصول أفراد        وأشارت أيضاً املنظمة الدولية لفر      -٦٧

األقليات إىل العدالة حال شكواهم من اجلرائم املرتكبة ضدهم أو حال اهتـامهم بارتكـاب               
وقالت املنظمة إن الشرطة، اليت تنتمي دائماً إىل عشائر األغلبية،          . جرائم وتعرضهم لالحتجاز  

حتقـق يف ادعـاءات       ما ات، ونادراً ترفض التحقيق يف الشكاوى املقدمة من األقلي        ما عادة
تعري اهتماماً لضمان حقوق املتهمني، مبا يف ذلـك احلـق يف              ال كما أن احملاكم  . االغتصاب

وقالت املنظمة  . االستعانة مبحام والطعن يف األحكام والتماس الرأفة فيما يتعلق حبكم اإلعدام          
. )١٣٥( تطبيق القـانون العـريف     إن األقليات تواجه أيضاً صعوبة يف الوصول إىل العدالة عند         

  .)١٣٦(وأوصت املنظمة بضمان إتاحة فرص متساوية ألفراد األقليات للوصول إىل العدالة

  املشردون داخلياً  -١٠  
 قالت منظمة العفو الدولية إن الرتاع املسلح وانتهاكات حقوق اإلنسان املقترنة بـه              -٦٨
" صـوماليالند "وأشارت إىل أن    . )١٣٧(ليزاالن يؤديان إىل حركة تشرد مكثفة يف الصوما        ال
وقالت . يؤويان مئات اآلالف من املشردين داخلياً من جنوب ووسط الصومال         " بونتالند"و

يعانون من ضعف فرص احلـصول علـى        " بونتالند"و" صوماليالند"إن املشردين داخلياً يف     
ت النسائية الشعبية   وأشار ائتالف املنظما  . )١٣٨(اخلدمات الصحية والتعليم ويتعرضون للطرد    

ُتتاح هلم فرص احلصول على االحتياجات األساسية كالغذاء واملاء           ال إىل أن املشردين داخلياً   
  .)١٣٩(واملأوى والرعاية الصحية، فضالً عن خدمات الدعم النفسي

إعادة " صوماليالند"و" بونتالند"وأوصت منظمة رصد احلقوق األفريقية بأن توقف          -٦٩
  .)١٤٠(اً إىل مناطق الرتاعاملشردين داخلي

وقالت مجعية الشعوب املعرضة للخطر إن الوضع األمين اآلخذ يف التدهور يؤدي إىل               -٧٠
يف ممر أفغـوي    أن عدد املشردين داخلياً     وأشارت إىل   . انسحاب العديد من وكاالت العون    
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ن على الدعم م  شخص حيصلون    ٤٠٠ ٠٠٠ يتجاوز   القريب من العاصمة الصومالية مقديشو    
وأشارت أيضاً إىل ارتفاع عدد حاالت اإلصـابة باحلـصبة          . عدد قليل من وكاالت العون    

يكفـي مـن      ما كما تفتقر املستشفيات إىل   . واملالريا واألمراض التنفسية والسعال الديكي    
  .)١٤١(األدوية ووقود املولدات والغذاء الالزم ألمهات األطفال الذين يعانون من سوء التغذية

 إىل وجود ست مستوطنات على األقل للمشردين داخليـاً          ١الورقة املشتركة   وأشارت    -٧١
وقالت الورقة إن هذه املستوطنات شديدة االكتظاظ وتعاين        . )١٤٢("صوماليالند"يف هريجيسة، يف    

  .)١٤٣(من عدم كفاية الغذاء أو الرعاية الصحية أو التعليم أو املأوى أو فرص العمل

   املمارسات والتحديات واملعوقاتاإلجنازات وأفضل  -ثالثاً   
أوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن تضمن احلكومة االحتادية االنتقالية حصول             -٧٢

أفراد بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال على التدريب املناسب يف جمال القـانون اإلنـساين               
  .)١٤٤(الدويل

  رئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية ال  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال ينطبق
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