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    تقرير األمني العام عن األطفال والصراع املسلح يف الصومال   

 موجز 
التقريـر  وهو  ). ٢٠٠٥ (١٦١٢عد هذا التقرير عمال بأحكام قرار جملس األمن رقم          أُ 

قدم إىل جملـس األمـن والفريـق العامـل      املالثاين عن حالة األطفال والصراع املسلح يف الصومال  
 إىل  ٢٠٠٧مـارس   /آذار ١٦ويغطي الفترة مـن     . ل والصراعات املسلحة  التابع له املعين باألطفا   

) S/2007/259( األول ي ويـــــــأيت يف أعقـــــــاب صـــــــدور تقريـــــــر٢٠٠٨مـــــــارس / آذار١٥
واالستنتاجات والتوصيات الالحقة الصادرة عـن الفريـق العامـل املعـين باألطفـال والـصراعات                

 ).S/AC.51/2007/15(املسلحة 
االنتـهاكات اجلـسيمة ضـد األطفـال يف الـصومال قـد تزايـد        ويؤكد التقريـر أن معـدل      

طــوال العــام املاضــي، وال ســيما فيمــا يتعلــق بتجنيــد واســتخدام األطفــال يف الــصراع املــسلح؛  
وارتفـع  . وقتل وتشويه واغتصاب األطفـال؛ ومنـع وصـول املـساعدات اإلنـسانية إىل األطفـال               

وسط وجنـوب الـصومال، نظـرا السـتمرار         خالل العام املاضي معدل انعدام األمن والعنف يف         
ضـد اجلماعـات املـسلحة املعاديـة     يف قتاهلا ة ثيوبياحلكومة االحتادية االنتقالية والقوات اإل   قوات  

وعـالوة علـى ذلـك، أدى الـرتاع اإلقليمـي           . وكانت مقديشو أكثـر تـأثرا بالـصراع       . للحكومة
ويف غيـاب  . ألمـن الكلـي يف البلـد      على احلـدود بـني صـوماليالند وبونتالنـد إىل زيـادة انعـدام ا              

لقــانون، اســتمرت اجلــرائم ضــد املــدنيني، مبــن فــيهم األطفــال، يف ظــل اإلفــالت مــن     اســيادة 
 .العقاب

ومتثل حالة األمـن اهلـشة والـيت ال ميكـن التنبـؤ هبـا يف الـصومال حتـديا لتقـدمي حـساب                         
هلجمـات علـى أفـراد       هذه املهمة بـسبب ا     صعوبة توتزايد.  ومرتكبيها  عن االنتهاكات  قطعي

 .عد موقع فريق األمم املتحدة القطري يف نريويب بكينيااملنظمات اإلنسانية وُب
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ــ  ــر عــدد ووي ــصراع  ارد التقري ــسؤولة مــن أطــراف ال ــود   عــن امل ــد واســتخدام اجلن جتني
احلكومة االحتادية االنتقاليـة وخمتلـف      مثل  األطفال وارتكبت انتهاكات جسيمة ضد األطفال،       

ــصائل القــوى  ــا احتــاد احملــاكم اإلســالمية و    ف ــة، ســواء بقاي ــة للحكوم ــشبابحركــة املعادي .  ال
ــوتعــرض األطفــال للقتــل والتــشويه كنتيجــة لألعمــال العــسكرية للقــوات اإل    ة يف ســياق ثيوبي

جلت زيـادة يف حـاالت   وسُـ . املواجهات مع القوات املعادية للحكومة ومع املتظاهرين املدنيني   
ت العنـف اجلنـسي األخـرى املرتكبـة ضـد األطفـال منـذ صـدور            االغتصاب املبلغ عنـها وحـاال     

 .تقريري األخري
ــر جمموعــة مــن التوصــيات ترمــي إىل ضــمان اختــاذ إجــراءات معــززة        ويتــضمن التقري

 .حلماية األطفال يف الصومال
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 مقدمة -أوال  
ر حيدد هذا التقريـر االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق الطفـل كمـا هـو مـشار إليهـا يف قـرا              - ١

الفتــرة يف ، مــن جانــب أطــراف الــصراع املــسلح يف الــصومال  )٢٠٠٥ (١٦١٢جملــس األمــن 
 كمتابعة لتقريـري األول املقـدم   ٢٠٠٨مارس / آذار١٥ و ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٦الواقعة بني   

ويقدم أيضا عرضا مـستكمال لتنفيـذ توصـيات الفريـق           ). S/2007/259 (٢٠٠٧مايو  / أيار ٧يف  
والـيت  ) S/AC.51/2007/14(مـن واملعـين باألطفـال والـصراعات املـسلحة           العامل التابع جمللس األ   

 . األولتقريريلصدرت استجابة 
ونظرا للحالـة األمنيـة اهلـشة للغايـة يف الـصومال، يتخـذ فريـق األمـم املتحـدة القطـري                       - ٢

، )٢٠٠٥( ١٦١٢الرصــد واإلبــالغ املنــشأة عمــال بقــرار جملــس األمــن  وفرقــة العمــل املعنيــة ب
وال تزال مناطق وسط وجنوب الـصومال، حيـث تقـع األغلبيـة             .  خارج البلد يف نريويب    مقرمها

حتظــى الــساحقة مــن االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق الطفــل مــن قبــل أطــراف الــصراع املــسلح،  
بأمهية من الدرجة الرابعة، مع بقاء مقديشو واملنطقـة الواقعـة إىل اجلنـوب بـالقرب مـن احلـدود                    

إمكانيـة  األمنية إىل احلد بـشدة مـن        املستويات  وأدت هذه   . درجة اخلامسة الكينية يف بيئة من ال    
وهـو مـا أعـاق بـشدة         ،الدوليـة والوطنيـة   مبسؤويل القيادة   املساعدات اإلنسانية   اتصال مسؤويل   
الـواردة يف قـرار جملـس األمـن         لالنتهاكات اخلطرية ضـد األطفـال       الستة  لألنواع  الرصد املنتظم   

زال تنفيــذ اجلوانــب األخــرى مــن قــرارات جملــس األمــن املتعلقــة  كمــا ال يــ). ٢٠٠٦( ١٦١٢
باألطفال والصراعات املسلحة حمـدود، مبـا يف ذلـك إجـراء حـوار منـتظم مـع أطـراف الـصراع                      

االنتهاكات اجلسيمة األخرى حلقـوق     وواختاذ إجراءات إلهناء جتنيد واستخدام اجلنود األطفال        
الــواردة يف هــذا التقريــر مؤشــرا علــى خطــورة   النتــهاكات اولــذلك تعتــرب حــوادث  . األطفــال

 .واتساع نطاق االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال
حـوادث االنتـهاكات اخلطـرية حلقـوق الطفـل الـواردة يف             البيانـات عـن     جتميـع   وجرى   - ٣

وهـي تعمـل أيـضا كـشبكة لرصـد          مـن املعلومـات املتـوفرة آلليـة الرصـد واإلبـالغ             هذا التقريـر    
وجيري املراقبـون مقـابالت     . ت األمم املتحدة املعنية وشركاء محاية الطفل      وكاالاحلماية تشمل   

سرية مباشرة كطريقة للتحقق من املعلومات األولية الواردة من خـالل مـصادر شـىت مـن قبيـل                   
الــشبكات احملليــة حلمايــة الطفــل وحقــوق اإلنــسان، وتقــارير املنظمــات غــري احلكوميــة احملليــة     

إلحالــة شــركاء رصــد محايــة الطفــل علــى صــعيد حملــي ســعيا    كمــا يعمــل . ووســائل اإلعــالم
 .طالع بأنشطة الدعوةضالضحايا لتلقي اخلدمات الالزمة واال

ويف حــني أن بعــض انتــهاكات حقــوق اإلنــسان املبلــغ عنــها والــيت ارتكبتــها أطــراف      - ٤
 كنتيجـة   الصراع ناجتة عن االقتتال فيما بني القبائل، فإن أغلبية االنتهاكات اليت وقعت جـاءت             
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 واجلماعـات املـسلحة   من جهـة    ة  ثيوبيللقتال بني قوات احلكومة االحتادية االنتقالية والقوات اإل       
. ، مبا يف ذلـك القـوات القبليـة املعاديـة للحكومـة يف وسـط وجنـوب الـصومال                 من جهة أخرى  

ــاطق      ــا بالــضعف الــشديد نظــرا ألن هــذه املن ويتــسم األطفــال يف مــستوطنات املــشردين داخلي
، ولكنـها معرضـة أيـضا       األطراف املـشار إليهـا أعـاله      فقط جمرد ساحات قتال فعلية بني       ليست  

ملستويات مرتفعة من اجلرائم العنيفة اليت يرتكبـها املـدنيون نظـرا لغيـاب سـيادة القـانون وعـدم                    
 . وجود اآلليات التقليدية للحماية يف هذه املناطق

 
  يف الصومالةاحلالة السياسية والعسكرية واإلنساني -ثانيا  

ــصومال تــسبب قلقــ    - ٥ ــة يف ال ــة األمني ــزال احلال ــشو مــسرح . ا شــديداال ت  اوظلــت مقدي
مـن جهـة   ة ثيوبيـ للصراع املستمر بني قوات احلكومة االحتادية االنتقالية اليت تدعمها القوات اإل   

ة، وخمتلــف اجلماعــات املــسلحة املعاديــة للحكومــة، مبــا يف ذلــك بقايــا احتــاد احملــاكم اإلســالمي   
ــشباب  ــهم باحتــاد احملــاكم اإلســالمية؛     مــن جهــة أخــرى ومتمــردي ال ــرتبط عــدد كــبري من ، وي
ــة   ــشيات قبيل ــةوملي ــوات      و. احلوي ــة احتــاد احملــاكم اإلســالمية بواســطة ق ــرغم مــن هزمي ــى ال عل

، فإن مؤيـديهم    ٢٠٠٦ديسمرب  /ة يف كانون األول   ثيوبياحلكومة االحتادية االنتقالية والقوات اإل    
سلحة األخرى يواصلون مقاومة وجود احلكومة االحتادية االنتقاليـة يف مقديـشو            واجلماعات امل 

وتتسم احلالة األمنية يف سائر املواقـع يف وسـط وجنـوب الـصومال بوقـوع اشـتباكات                  . وحوهلا
بني اجلماعات املؤيدة واملعارضة للحكومـة االحتاديـة االنتقاليـة أو بـني الفـصائل علـى الـسيطرة                   

ويبــدو أن اجلماعــات املــسلحة والــيت . حقــوق الرعــي، أو املــوارد األخــرىعلــى األراضــي، أو 
 ت حركـة وعلـى سـبيل املثـال، أصـبح    . ايرتبط بعضها باحتاد احملاكم اإلسالمية، تكتـسب أرضـ    

. ا مـن األسـلحة، ومـن األنـواع األكثـر تطـور            ا متزايـد  ا عـدد  تالشباب املتطرف أكثر قوة وتلق    
عتـزم  ت ابونتالند، وهناك سبب يدعو إىل االعتقاد بأهن       معسكرات للتدريب يف برغل، و     توأقام

ــدو   ــل بي ــاطق مث ــارا مــن شــباط . االتوســع يف من ــر /واعتب حركــة ، اســتولت قــوات  ٢٠٠٨فرباي
 .ريانهباي وإقليمي الشباب على مدن عديدة، مبا يف ذلك واجد، وجوهر وقرى عديدة يف 

ة االحتاد األفريقـي يف الـصومال   قام االحتاد األفريقي بنشر بعث ٢٠٠٧فرباير  /شباطيف  و - ٦
وهي عملية لـدعم الـسالم يف مقديـشو، والـيت أيـد جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة واليتـها                         

 مــــنالبعثــــة ويف حــــني جــــرى التــــصريح بــــأن تتكــــون  . )٢٠٠٧ (١٧٤٤مبوجــــب قــــراره 
 مـن   ٨٥٤ و   ا أوغنـدي  ا جنـدي  ١ ٧٦٠  فقـط  فريقي، يوجد حاليا  األمن االحتاد   جندي   ٨ ٠٠٠
ومــن املنتظــر أن تــصل كتيبــة أخــرى مــن بورونــدي إىل   . راد حفــظ الــسالم مــن بورونــدي أفــ

فريقـي إىل أكثـر   ، مما سـريفع إمجـايل تواجـد جنـود االحتـاد األ     ٢٠٠٨مايو /الصومال حبلول أيار  
 .٣ ٠٠٠من 
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مـن   ثيويبوأدى الصراع يف مقديشو بني جيش احلكومة االحتادية االنتقالية واجليش اإل           - ٧
إىل وقـوع هجمـات مبـدافع اهلـاون بـصورة      مـن جهـة أخـرى    وات املعاديـة للحكومـة      والقجهة  

قنابـل مزروعـة علـى جانـب الطريـق، ووقـوع هجمـات بـأجهزة الـتفجري                  انفجار  شبه يومية، و  
 ويف حــني شــهدت العاصــمة معظــم حــوادث العنــف، مبــا يف ذلــك عمليــات االغتيــال  .املرجتلــة

دية للحكومة يف منـاطق عديـدة خـارج مقديـشو،           املوجه، فقد جرى اإلبالغ عن هجمات معا      
، وال ســيما انهــريبــإقليم بــاي، وبليــت ويــن إقلــيم ا الــسفلى وبيــدوا يف بــمثــل كــسنارو يف جو
 .ن باحلكومة االحتادية االنتقالية واملؤسسات التابعة هلاون أو مسؤولإثيوبيوحيث يوجد جنود 

 مـن وسـط وجنـوب الـصومال إىل          ة يف مقديـشو وأجـزاء     ثيوبيـ للقوات اإل العداء  وأدى   - ٨
وأدى الصراع اجلاري إىل تقييد تـسليم       . نشوء وضع هش والذي تفاقم بثغرة التوترات القائمة       

 .املعونة اإلنسانية وعمليات الطوارئ بشدة يف وسط وجنوب الصومال
وال يــزال املــدنيون، مبــا يف ذلــك األطفــال، يــشكلون أغلبيــة اخلــسائر، أساســا كنتيجــة   - ٩

 نـسمة بـالفرار مـن    ٣٤٠ ٠٠٠، قـام  ٢٠٠٧فربايـر  /ومنذ شباط.  املتقاطعة والتفجريات للنريان
ويف العام املاضي تـدهورت احلالـة اإلنـسانية والتغذويـة يف وسـط وجنـوب                . القتال يف مقديشو  

 يف املائة مـن     ٢٠حنو  ( مليون صومايل    ١,٩وحيتاج حنو   . الصومال، وال سيما يف مناطق شبيلي     
ــسكان ــر مــن )ال ــسانية   ، وأكث ــا، إىل مــساعدة إن ــشردين داخلي ــصفهم مــن امل فقــد انقطعــت  .  ن

اإلمــدادات الغذائيــة، وتعــذر احلــصول علــى امليــاه النظيفــة واملــساعدة الطبيــة، وجــرى تــشغيل    
 .املستشفيات اليت كانت قادرة على البقاء مفتوحة األبواب بطاقتها الكاملة

ة عمليـات عـسكرية شـاملة      ثيوبيقوات اإل وشنت قوات احلكومة االحتادية االنتقالية وال      - ١٠
، وكـذلك   ٢٠٠٧أبريـل   /مـارس ونيـسان   /لقتال القوات املعادية للحكومـة يف مقديـشو يف آذار         

وجـرت عمليـات قتاليـة عنيفـة لعـدة          . ٢٠٠٧ديـسمرب   /نوفمرب وكـانون األول   /يف تشرين الثاين  
ــا و       ــشردين داخلي ــة خميمــات امل ــة للحكوم ــوات املعادي ــابيع واســتخدمت الق ــع أس ــة املواق املدني

ــاألخــرى لــشن هجمــات مبــدافع اهلــاون علــى القــوات اإل    ة، ممــا أدى يف املقابــل إىل شــن  ثيوبي
ــالقــوات اإل وأدى هــذا إىل عمليــات قتــل  . ة لعمليــات انتقاميــة علــى هــذه املنــاطق املدنيــة  ثيوبي

 .عديدة موثقة لألطفال
ملعاديـة للحكومــة يف  وانـدلع بعــض حـوادث العنــف بـني القــوات احلكوميـة والقــوات ا     - ١١

وكنتيجــة لــذلك أغلقــت مــشاريع ) وهــو أكــرب أســواق البلــد(وحوهلــا مبقديــشو ســوق باكــارا 
 .ر على سبل معيشة مئات األسرثعديدة أبواهبا مما أ

الــــيت تستــــضيفه وكــــان مــــن املقــــرر أصــــال أن ينعقــــد مــــؤمتر املــــصاحلة الوطنيــــة،    - ١٢
 ولكـــن جـــرى تأجيلـــه بـــسبب  ٢٠٠٧بريـــل أ/ نيـــسان١٦حتاديـــة االنتقاليـــة، يف اال احلكومـــة
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 حبـضور أكثـر مـن       ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١٥وافتتح املؤمتر يف مقديـشو يف       . الوضع األمين  تدهور
وقــاطع احتــاد احملــاكم  .  الــصومايلتات سياســي وشــيوخ القبائــل مــن الــصومال والــش  ٢ ٠٠٠

ة، وأن العاصـمة    بيـ ثيوتواجـد القـوات اإل    يرجـع إىل    سبب  ال، قائال إن    املؤمتراإلسالمية مع ذلك    
 بـسبب االنتقـادات   ٢٠٠٧أغـسطس  /ؤمتر يف آباملوجرى يف هناية املطاف إرجاء . غري حمايدة 

املوجهة إىل سيطرة احلكومة االنتقالية املؤقتة واملشاكل األمنية، مثل وقوع هجـوم علـى املرفـق                
 . أطفال٣ أشخاص، مبن فيهم ٥الذي يستضيف املؤمتر مما أدى إىل مقتل 

، يعمــل زعمــاء القبائــل كرؤســاء سياســيني وتعمــل  مقديــشو عــدة أمــاكن خــارج ويف - ١٣
، شـهدت مجيـع األقـاليم العـشرة يف          ٢٠٠٧ويف عـام    . مليشيات القبائل علـى اسـتعادة الـسلطة       

ويف حني يدور العديـد مـن هـذه الـصراعات القبليـة             . وسط وجنوب الصومال  صراعات قبلية     
األراضـي، تـأثر الـبعض منـها بـالربامج الـسياسية الوطنيـة              حول املنافسة علـى الـسلطة احملليـة أو          

 .وسامهت مجيعها يف االنعدام الكلي ألمن املدنيني، وال سيما األطفال
 األحيان يف منازعـات حدوديـة عنيفـة علـى           ضوبونتالند يف بع  صوماليالند  واشتبكت   - ١٤

عن الـصومال، بـامتالك     وتزعم صوماليالند، اليت أعلنت االستقالل      . سولوإقليمني مها ساناغ    
ــد االســتعماري         ــة يف العه ــت قائم ــيت كان ــيمني يف نطــاق احلــدود ال ــة يف اإلقل ــسلطة القانوني ال
الربيطاين، ولكن بونتالنـد سـيطرت بالفعـل علـى أجـزاء مـن سـاناغ وسـول لـسنوات كنتيجـة                      

جعـل األطفـال   وتصاعد هذا النـزاع خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مما أدى إىل       . للتبعية القبلية 
 .يف هذه املناطق عرضة جملموعات عديدة من االنتهاكات اخلطرية

ــشمولة    - ١٥ ــرة امل ــدد مــن      بــوخــالل الفت ــشن ع ــات املتحــدة ب ــة الوالي ــت حبري التقرير قام
لـي ويف   ياهلجمات بالصواريخ على عناصر يشتبه يف انتمائها إىل تنظيم القاعدة بالقرب مـن دو             

 .عض اخلسائر يف صفوف املدنينيبونتالند مما أدى إىل وقوع ب
وأدى أيضا االرتفاع احلاد يف أسعار األغذية إىل تعريض الـشعب الـصومايل إىل املزيـد               - ١٦

مــن املــصاعب، ممــا أدى إىل نــشوب أعمــال الــشغب املرتبطــة مبــشكلة الغــذاء يف مقديــشو يف     
ــسان ــل /ني ــيت شــارك األطفــال فيهــا  ٢٠٠٨أبري ــ.  وال دة حبــدوث  وكــاالت األمــم املتحــ أوتتنب

 يف  ٢٠حاالت نقص حاد يف األغذية يف املستقبل وما يصاحبه مـن سـوء تغذيـة فيمـا بـني حنـو                      
 مليــون صــومايل قــد يعتمــدون علــى ٣,٦املائــة مــن املــشردين، مــع احتمــال وجــود عــدد يبلــغ  

 .٢٠٠٨املعونة الغذائية قبل هناية عام 
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 االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل -ثالثا  
 األطفـال يف خميمـات املـشردين     اطفال يشكلون فئة ضعيفة للغايـة، وال سـيم        ال زال األ   - ١٧

 طفـل وأسـرهم يف حاجـة إىل معونـة إنـسانية طارئـة         ٦٠٠ ٠٠٠ومن املقـدر أن هنـاك       . داخليا
وكنتيجـة مباشـرة للـصراع، يعـاين األطفـال الـصوماليون لـيس فقـط مـن                  . سيما يف مقديشو   ال

وقـد  . صبيةعـ األمراض ولكن أيضا من اإلهناك والصدمة ال      إلصابة ب اخطر  وارتفاع  سوء التغذية   
 .تفاقم النقص العام للخدمات األساسية خالل الفترة املشمولة بالتقرير

علـى  وأدى توافر أعداد كبرية من األسلحة الصغرية داخل الصومال إىل انتشار العنف            - ١٨
جـو يـسوده اإلفـالت مـن        املليـشيات واملـدنيني، يف      أفـراد   من جانب العـسكريني و    نطاق واسع   

ووقعـت انتـهاكات ضـد      . العقاب، وأدى إىل تفاقم وقوع انتـهاكات خطـرية حلقـوق األطفـال            
اب سيادة القانون وتوافر األسـلحة      ياألطفال يف سياق الصراع، ولكن األفراد يستغلون أيضا غ        

 .الرتكاب جرائم عنيفة ضد األطفال واألفراد الضعفاء اآلخرين من السكان
ــى حتــديات  وعــال - ١٩ ــتظمني  الرصــد وة عل ــالغ املن ــهاكات اجلــسيمة ضــد  عــن اواإلب النت

ه ال توجـد أيـضا سـجالت موثـوق          فإنـ الوصول إليهم،   وقيود  األمن  سوء حالة   األطفال بسبب   
 عاما للتحقق من أعمار الـضحايا كأسـاس للحـصول           ٢٠هبا للمواليد على مدى ما يقرب من        

 عامـا كحـد للبلـوغ يف        ١٥عـراف الثقافيـة سـن       وعـالوة علـى ذلـك، حتـدد األ        . على اخلدمات 
 .الصومال، مما يؤدي إىل اإلقالل من اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال

 
 هم واستخداماملسلحة يف القوات واجلماعات األطفالجتنيد  - ألف 

ــ هم واســتخداماملــسلحة يف القــوات واجلماعــات األطفــالجتنيــد ال يــزال  - ٢٠ قلقــا شكل ي
وكنـت قـد ذكـرت يف    .  لـه واسـع ال الثقـايف   وما يفاقم من خطورة األمر التقبـل  وحتديا كبريين، 

ــسنوي  ــري ال ــسلحة   تقري ــصراعات امل ــال وال ــن األطف ــة  أن) S/2007/757 ( ع ــة االحتادي  احلكوم
 إىل وباإلضـافة .  واسـتخدامهم  األطفـال تجنيـد   ب تقـوم  اإلسـالمية  احتـاد احملـاكم      وفلولاالنتقالية  

 األطفـال التقريـر، دليـل آخـر علـى جتنيـد           ذا   هبـ  املـشمولة الل الفتـرة    خيوجد  ،  هاتني اجملموعتني 
 .الشبابحركة قوات واستخدامهم من قبل 

ــع القــوات  يف  علــى نطــاق واســع  األطفــالاســتخدام لــوحظ و - ٢١ ــةمجي ــد يف املتحارب  البل
 املناهـضة  بـني اجلماعـات      للـرتاع  كنتيجـة  األطفـال جتنيـد   ويـزداد   . يف مقديـشو  وخاصـة   ،  تقريباً

 عـن  تقريـرا    ٦٤ورغم وجود   . ةثيوبياإلاحلكومة االحتادية االنتقالية والقوات     قوات  لحكومة و ل
ــر ١٠٠ بعــد أن كــانوا، املاضــيجتنيــد األطفــال خــالل العــام   ـــ  فتــرة خــالل تقري شــهرا  ١٢ال

و يعـزى   . األطفـال  جتنيـد    ارتفـاع مـستوى   دل علـى    يـ هـذا االخنفـاض الواضـح ال        فـإن   ،  املاضية
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 خــالل وأنــه مقديــشو، يعــد يــسيطر علــى احتــاد احملــاكم اإلســالمية مل أنإىل جزئيــا االخنفــاض 
وهــو ، بــشكل مجــاعي يف املــدارس األطفــالجتنيــد ، عمــل علــى ٢٠٠٦ يف عــام  عليهــاســيطرته

عــدد ال ميكــن التحقــق بــسهولة مــن معرفــة  ذلــك،عــالوة علــى و. كــان مــن امليــسر رصــده مــا
 إىل الوصـول    الـتمكن مـن    نظـرا لعـدم    الدقةلى وجه    يف القتال ع   املشاركني أو اجملندين   األطفال
لمواليــد يف ل تــسجيل ال يوجــد ذلــك، إىل باإلضــافةو. يف الــرتاع املــشاركني فعليــا  األطفــال

إحـدى اجلماعـات     املـشارك يف   الـشاب  أواملراهـق   عمـر   الصومال، مما جيعل من الصعب حتديد       
 .املسلحة

 ثقافيـا   ولـذلك فمـن املقبـول      بـالغني    عامـا  ١٥ أعمـارهم  الذين تتجاوز    ويعترب األطفال  - ٢٢
بأعمــال  أو للقيــام كخادمــات يف املنــازللفتيــات، عــادة ا وأن تعمــل الــسالح أن حيمــل الفتيــان

ــك، إىل باإلضــافة. املــسلحةلوجــستية للجماعــات   ــإن  ذل ــاة  ف ــةهيكــل احلي ــصومالية التقليدي  ال
قـد  و. عـشرية ال أو األسـرة لكـات   لدفاع عن ممت  ا األطفال أنه ُيتوقع من   يعين   يلعشائرالبدوي وا 

خاصـة الـذين يعيـشون يف الـشوارع،         و،  األطفـال  والفاقـة  واليـتم    والنبذالتشريد واإلمهال   جعل  
 .للتجنيدعرضة 
وبـشكل  .  العـسكرية  يف صفوفها  أطفال بوجود شابيلي الوسطى    إقليم واعترفت إدارة  - ٢٣

وهــم  قــد شــوهدواة االنتقاليــة  احلكومــة االحتاديــيقــاتلون يف صــفوف ُيــذكر أن أطفــاال حمــدد،
وعـالوة علـى    . لحكومـة االحتاديـة االنتقاليـة     ل قاعـدة    توجد حيث   مطار بيالدغول،  يف يتدربون

 إقلــيمزعمــاء العــشائر يف قــد حــشدت  احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة بــأنالتقــارير ذلــك، تفيــد 
ــسفل  ــا  يشــبيلي ال ــشبان يف قواهت ــد ال ــيهم ، لتجني ــال مبــن ف ــة  احل وكانــت .األطف ــة االحتادي كوم

والـداه قـد توفيـا ومل يعـد بإمكـان            كـان   قد جنـدت فـىت يف الثالثـة عـشرة مـن عمـره،              االنتقالية
 يف مركــز اجللــودموجــود حاليــا وهــو . بيالدغــولبــالقرب مــن مطــار األســرة،  جدتــه أن تعيــل

وقالــت فتــاة يف .  مــن التــدريب العــسكريأشــهر بعــد ثالثــة ،)١(مقديــشو يف واجللــود املدبوغــة
 احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة       أن تكـون جنديـة يف قـوات        تريـد    إهنـا  السادسة عشرة من عمرهـا    

 أسـابيع  ملـدة ثالثـة      وقـد تـدربت   . إخوهتا وأخواهتـا   مل يعد بإمكاهنما إعالتها وإعالة    ألن والديها   
ويعمل فـىت يف الرابعـة عـشرة        .  بشكل رمسي   العسكرية عضوة يف القوات    هيلوين وهي اآلن   يف

للحكومـة االحتاديـة االنتقاليـة       تابعة    يف نقطة تفتيش   القتال، كان قد قُتل والداه أثناء     مره،من ع 
 .يف اليوم)  دوالر٠,٥٠( شلن صومايل ٣٠ ٠٠٠ ويتقاضى مبلغا قدره

__________ 
ود املدبوغـة هـو مقـر وكالـة حكوميـة تـدعم دباغـة اجللـود عنـدما كانـت تـشكل نـشاطا                   مركز اجللود واجللـ    )١( 

 .وعلى الرغم من أن أنشطة الدباغة مل تعد قائمة فإن االسم ظل كما هو. اقتصاديا هاما يف البلد
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ــارير بوجــود   - ٢٤ ــد التق ــا تفي ــن    حــاالت كم ــول م ــام فل جمموعــات احتــاد احملــاكم   عــن قي
ــد اإلســـالمية ب ــالتجنيـ ــتخدامهماألطفـ ــديات إال أن.  واسـ ــة التحـ ــاع أعـــاله املبينـ ، مثـــل ارتفـ
جيـد   وعـدم وجـود تـسجيل    األطفـال،  إىلالوصول التمكن من ، وعدم األمن انعدام  مستويات

وحتديـد املـسؤولية    األطفـال   لمواليد، جيعل من الصعب التحقق مـن حـاالت جتنيـد واسـتخدام              ل
 .اجلماعاتلتلك  املباشرة
 حركـة ”ف نفسها بـ    ومة، وال سيما اجملموعات اليت تص      للحك املناهضةالقوات  وتقوم   - ٢٥

 فقــد اســتخدم.  والعمليـات العــسكرية املــسلحة الرتاعــات يف األطفـال تجنيــد ب أيــضا “الـشباب 
 إىل أدى، ممـا    علـى جانـب الطريـق      غريهـا مـن العبـوات املتفجـرة       القنابـل و  مثالً لـزرع     األطفال

 الـشوارع  أطفـال  بـأن  أفيـد وقـد  . نفـسهم أ األطفـال  وإصـابة العديـد مـن هـؤالء    وفاة عدد قليل  
 حركــةأن أيــضا  وذكـر .  يف كـثري مــن األحيـان دون علمهــم  العبــوات لــزرع هـذه  يـستخدمون 

علــى يف معــسكرات خاصــة ســنوات  ٨ أعمــارهم الــذين ال تتجــاوز األطفــال دربتــ الــشباب
ــأة قــدم ت القنابــل وتنفيــذ اغتيــاالت، و زرع ــة عــن هلــم مكاف ا هــذوجيــري . األعمــال تلــكمالي

 إىل أيـضا  الـشباب حركـة  توجـه   تو. وبلـد العـدي وبوالـه      فيها    من املدن، مبا   العديدالتدريب يف   
فـــي ف. املـــسلحةالـــصراعات  يف األطفـــالاملـــدارس الدينيـــة ومـــدارس حتفـــيظ القـــرآن لتجنيـــد  

 احلكومـة   ضـابط يف قـوات      الـشباب بقتـل    حركـة ه  تـ  مثال، قـام طفـل درب      ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
، ُتعتــرب  يف املــدارسللتجنيــدونتيجــة . يف مهــار جاهيــديــة بــالقرب مــن مدرســة االحتاديــة االنتقال

 . ةثيوبيواإلاحلكومة االحتادية االنتقالية لقوات  حمتملة أهدافا أحيانا التعليميةاملؤسسات 
 

 األطفالقتل وتشويه  -باء  
ة الـذين  وخاصـ  الصومال، يفلعنف املسلح يف العديد من املناطق ل ضحايا   األطفال يقع - ٢٦

.  العـسكرية  أو احلكوميـة  مـن املبـاين      الواقعـة بـالقرب   لمشردين داخليا   لمستوطنات  يف   يعيشون
 احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة        قـوات  العنـف بـني   أدت أعمـال     بـالتقرير،    املشمولةوخالل الفترة   

حملـاكم  احتـاد ا   تنظـيم الـشباب، وفلـول     للحكومـة، مبـا فيهـا      املناهـضة اجلماعات  بني  وة  ثيوبيواإل
 يف صـفوف    عـدد اإلصـابات    ارتفـاع    إىلميليـشيات العـشائر      وغريها من    “هاوايا”اإلسالمية و 

 منــهم باألســلحة، شــخص ١ ٨٥٠ مــن فقــد أصــيب أكثــر . املــدنيني، وال ســيما يف مقديــشو 
وقــد ســجل مراقبــو محايــة  .  فقــط املستــشفيات يف مقديــشومبعاجلتــهم أحــد قــام طفــال، ٢١٧

 ذ تقريــرا منــ٨٢مــن  - بــالتقرير املــشمولة خــالل الفتــرة  طفــال١٢٥ مــن األطفــال مقتــل أكثــر
ــارس /آذار ١٦ ــارس / آذار١٥ إىل ٢٠٠٦مـ ــد زاد.٢٠٠٧مـ ــن و العـــشوائي القـــصف  وقـ شـ

املخـاطر الـيت     مـن    ٢٠٠٨ النار خالل األشهر األوىل من عام        وإطالقهجمات بقذائف اهلاون    
العديـد منـهم دون      طفـال،   ني وثالثـ  ثالثـة وقد أفيد عن إصابة     . يتعرض هلا األطفال يف مقديشو    
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خـالل   مقديـشو    يف فقـط    يف منطقـتني   النـار    إطـالق  تبـادل    يف جبروح خطرية    ، سنوات ١٠ سن
 . وحدها٢٠٠٨مايو /أيارمنتصف وفرباير /بني شباطالفترة املمتدة 

 نتيجـة   أصـيبوا جبـروح أو لقـوا حـتفهم         أطفال حاالت   عن األطفال محاية ومراقبوأبلغ   - ٢٧
 النـــار إطـــالق، أو قنابـــل يدويـــة وإطـــالقشـــن هجمـــات بقـــذائف اهلـــاون، و، ريانتبـــادل الـــن

أو أثنـاء ذهـاهبم    يف الـسوق  أو الـشارع  أو يف بيوهتم يف  منادر، أثناء وجوده  املستهدف بشكل   
 .  كرة القدمبينما يلعبون من املدرسة أو إىل بيوهتم سريا على األقدام

  يف وسـط    تواجـده  سنوات عند  ٧لغ من العمر    يبقُتل طفل   ،  ٢٠٠٧ يوليه/ متوز ١يف  و - ٢٨
ــة   إلطــالقتبــادل  .  يف مقديــشودينلــييف منطقــة  النــار بــني قــوات احلكومــة االحتاديــة االنتقالي

 احلكومـة   قـوات  أثنـاء مـرور    الطـرق    إحـدى على جانب   كانت مزروعة   قنبلة  نفجار  انتقاما ال و
 ١٥ مقتـل امـرأة حامـل وصـيب يف           إىل أدى ممـا    نرياهنـا القـوات   هـذه    فتحت   ،االحتادية االنتقالية 

 عامـا   ١٤فتاة تبلغ مـن العمـر       ، قُتلت   ٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين   ٩يف  و. ٢٠٠٧ هيولي/متوز
 يف ثيـويب اإل ضـد الوجـود العـسكري    تتظـاهر  عنـدما كانـت      ةثيوبيـ اإل املسلحةبرصاص القوات   

يف الرابعـة عـشرة    أُطلقت النار أيـضا علـى فـىت       ،٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢ويف  . الصومال
 يف مقديــشو خــالل ةثيوبيــاإلتــل علــى يــد القــوات قُو مخــسة آخــرين، باإلضــافة إىل، مــن عمــره
 . ثيويبللوجود اإل املناهضةاملظاهرات 

لحكومة االحتاديـة االنتقاليـة   أطلقت قوات األمن التابعة ل   ،  ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٨يف  و - ٢٩
 مدرسـة   أمـام ) واآلخـر يف الـسابعة مـن عمـره         ، يف الثامنـة مـن عمـره       واحـد (النار علـى صـبيني      

بـأن  وتفيـد التقـارير     . قـوات تلـك ال  ، حيث كانـت تتمركـز       مايو الثانوية /اخلامس عشر من أيار   
 احلكومـة االحتاديـة   إال أن جنـود ، طعـام  ليطلبـا منـهم بقايـا    مـن اجلنـود     الصبيني كانـا قـد اقتربـا        

 .نابل يدوية قأن يلقيا على وشك أن الصبيني خطأ ظنوااالنتقالية 
ــا يعـــزى  - ٣٠ ــالوفيـــات مـــن عـــدد كمـ ــراد إىل األطفـ ــة  ت امليليـــشياأفـ ــة املعاديـ للحكومـ

يف الـسنة األوىل     طفلـة    مـثال، قُتلـت    ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٨في  ف. العشائر توميليشيا
 مـن    واحلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة      ةثيوبيـ اإل النـار بـني القـوات        إلطـالق  تبـادل    أثناءعمرها  من  
 . الفـرار  بينمـا كانـت أمهـا حتـاول       من جهة أخرى    لحكومة  لاملعادية    املسلحة اجلماعاتو جهة
للحكومـة قنبلـة يدويـة ملهامجـة        املعادية   اجلماعات   ألقت،  ٢٠٠٧ديسمرب  /األول كانون   ١ ويف

 أحــدمهاعــن مقتــل شخــصني،  باكــارا وأســفرت قــوات احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة يف ســوق
 . ن عمرهصيب يف الثامنة م

 األرضـية  واأللغـام خملفـات احلـرب     مـن   علـى األطفـال مـن املتفجـرات         دائـم    خطر   ومثة - ٣١
 الــيت تعــرض هلــا املنفجــرةعــدد حــوادث الــذخائر غــري فقــد ازداد . العبــواتوغريهــا مــن هــذه 
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ــا حوهلــا   ــة والقــوات   ، يف أعقــاباألطفــال يف مقديــشو وم ــة االنتقالي  قــصف احلكومــة االحتادي
، ٢٠٠٧ هيونيـ /ينـاير وحزيـران   /بني كـانون الثـاين    و. ٢٠٠٧بريل  أ/اصمة يف نيسان   الع ةثيوبياإل

 مقتــل إىل أدى يف جنــوب الــصومال، ممــا   ألغــام أرضــية  حادثــة انفجــار  ٢٨ مــن أكثــر وقــع
 أدت إىل مقتـل    منفجـرة  ذخائر غـري     مشلت قنابل أو   حادثة ٣٣ ووقعت،  ١٠ وجرح   أطفال ٨

 .٤٦ طفال وجرح ٢٥
ن جبـروح عنـدما انفجـرت       و آخـر  وأصيب مثانية   طفالن تل، قُ ٢٠٠٧و  ماي/أيار ٦ويف   - ٣٢

ثالثـة  أصـيب    ،٢٠٠٧مـايو   /أيار ٨ويف  .  يف مقديشو  دينيلييف حي    كانوا يلعبون    عندماعبوة  
يف  صـيب تـل  قُو جيليـب،  مقاطعـة  بـالقرب مـن مدرسـة يف    أرضى انفجار لغم    إثر جبروح   أطفال

 إحـدى  يف انفجـار قنبلـة علـى جانـب           ميني،حكـو  جنـود    أربعـة  جانـب    إىل العاشرة من عمـره،   
، ثالثـة   ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٨ يف    قُتـل  عالوة على ذلـك،   و. ٢٠٠٧مايو  /أيار ٢٧الطرق يف   

إقلـيم  يف   بـالغوري وأفغـوي       يف منفجـرة ذخائر غـري    بـ  بينمـا كـانوا يعبثـون      آخر وأصيب أطفال
 . يالسفل شبيلي
 يبحثـــون عـــن وهـــم اثنـــانح  وجـــرأطفـــال، تـــويف ثالثـــة ٢٠٠٧ه يوليـــ/ متـــوز٣يف و - ٣٣

 بعـد أن  بعثـة املـراقبني العـسكريني التابعـة لالحتـاد األفريقـي يف الـصومال                  خملفات يفمتفجرات  
، انفجــر ٢٠٠٧ هيوليــ/ متــوز٦يف جنــوب غــرب مقديــشو، ويف اجلزيــرة مقاطعــة ت يف انفجــر

. يـشو ، يف وسط مقد   أطفال، مبن فيهم مخسة     أشخاص مثانية وقتل منفجرةذخائر غري   جزء من   
 يف خمبــأه منفجـرة ذخـائر غــري  يف  أن تعثـروا  بعــد أطفـال  قُتــل مثانيـة  ،٢٠٠٧ هيوليـ /متـوز  ٨ ويف

 .  يف العاصمةالقمامة
 

  العنف اجلنسي أشكالاالغتصاب وغريه من  -جيم  
 املرتكبـة  اجلنـسية االغتـصاب وغـريه مـن االعتـداءات         احلاالت املبلغ عنها مـن      ازدادت   - ٣٤

مــارس /آذار ١٦مــن  الفتــرة  خــالل١٢٨ إىل يف العــام املاضــي الــةح ١١٥ مــن األطفــالضــد 
الـيت أبلـغ     األطفـال     املرتكبـة حبـق    من حاالت االغتـصاب   و. ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٥ و ٢٠٠٧
ومـع  .  الـصراع  أطـراف  ارتكبتـه فقـط   عـددا قلـيال منـها        أنزعم   يُـ  األطفـال،  محايـة  مراقبو عنها
 تعرضا للعنف اجلنـسي بـسبب       أكثر واألطفال  النساء إىل جعل  استمرار القتال    فقد أدى  ذلك،

الــيت  وامليليــشيات املــسلحة وعــودة ظهــور اجلماعــات القــانون، ســيادة واهنيــار والفاقــة،التــشرد 
وهناك تقـارير عـن ضـحايا ال تتجـاوز          .  القائم للصراعنتيجة   ومجيعها   - اخلاص   اساهبتعمل حل 
 يف يعــشن الــاليت والفتيــات  تعرضــا للخطــر هــم النــساءوأكثــر األشــخاص. أشــهر ٣ مأعمــاره

مــن  وخاصــة الــاليت ينــتمني إىل عــشرية ، وغــري احملميــةفتوحــة املمــستوطنات املــشردين داخليــا 
 . اليت يعشن فيهايف املنطقة األقلية 
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 أُبلــغ عــن ،لمــشردين داخليــا يف بوساســوويف مــستوطنيت راف وراهــو وتــوور جــايل ل - ٣٥
 بولـو مينغـيس يف   ويف مـستوطنة .  واحد فقـط  يف شهراألطفالضد مرتكبة حالة اغتصاب    ٣١

يف و. ٢٠٠٧ أكتـــوبر/األول يف تـــشرين ألطفـــالااغتـــصاب حالـــة  ٢٥ أبلـــغ عـــن ،بوساســـو
ــاين األول األســبوع ــشرين الث ــوفمرب / مــن ت ــات  تــصبت  اغ،٢٠٠٧ن ــغ أعمــارهن ثــالث فتي  تبل

ب اولـة اغتـصا   حمل طفـال    ١٢وتعـرض    طفل ٤٠ صبغُت وا .يف املستوطنة  سنة، ١٨ و   ١٢ و ٧
ــستوطنات   ــام     ليف مخــس م ــا يف صــوماليالند خــالل ع ــشردين داخلي ــا يف٢٠٠٧لم   ذلــك، مب
ــور   ــشيخ ن ــسا وال ــاد. هرجي ــشردوأف ــا و امل ــستوطنات  يفن داخلي ــن  أن معظــم امل ــم م ــاة ه   اجلن

 . املضيف والشرطة احمللي من اجملتمعوأشخاص ، املشردين داخليازمالئهم
 العديـد مـن     هنـاك ،  قـد ارتكبـها مـدنيون     نها   معظم حاالت االغتصاب املبلغ ع     أن ومع - ٣٦

ــصاباتقــارير  ــيتالغت ــها   ال ــصراعأطــراف ارتكبت ــا ال ــك، مب ــراد  يف ذل ــشيات، وأف ــوات امليلي ق
الطــرق الــيت  حــواجز فــإن وبــشكل خــاص،. ةثيوبيــاإلاحلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة والقــوات  

 فيهــا العديــد مــن جــرتاألمــاكن الــيت  العــصابات هــي أوتــسيطر عليهــا امليليــشيات تقيمهــا و
 حافلـة امليليـشيات   أفـراد    أوقـف  ،٢٠٠٧مايو  /أياريف  و. ها عن اليت أبلغ حوادث العنف اجلنسي    
، ٢٠٠٧بريـل   أ/ نيـسان  ١٥يف  و. فتيـات مخس   نساء و   مثانية واواغتصبصغرية عند نقطة تفتيش     

 يف نيإثيـوبي  جنـود  مـن قبـل   سـنة كانـت قـد اغتـصبت مجاعيـا      ١٨ فتاة تبلغ من العمر     زعم أن ُي
ــي يف  حــي ــشو مهــار بيل ــوم يف و. مقدي ــسان٢٨ي ــل أ/ ني ــشردة يف   ، ٢٠٠٧بري ــاة م ــت فت كان

أفــراد ، عنــدما فــتح ســيارة صــغرية بيليــت ويــن يف إىل يف طريقهــا اخلامــسة عــشرة مــن عمرهــا
تعقبوهـا   امليليـشيا   رجـال  لكـن  القريبة، الشجريات   فهربت لتختبئ وراء  .  عليها امليليشيات النار 

 .متكررة رةبصو وهاواغتصب
 علـى الطريـق     وخاصـة  مقديشو، ن من  فراره أثناء اغتصنبفتيات  لهناك عدة حاالت    و - ٣٧

 أربــع حــاالت هنــاك ت كانــ،٢٠٠٧ مــن عــام األول النــصف ويف. وبيــدواإىل أفغــوي املــؤدي 
.  احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة      لقـوات  الرمسـي    الـزى  رجـال يرتـدون      اغتـصبهن لفتيـات   ؤكدة  م
 نـساء    أربـع   احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة باغتـصاب        أديـن جنـود مـن قـوات       ،  يوا هيل منطقة يفو

 هيوليـ / متـوز  ٢٩ عن متمردين يف     أهنم يبحثون  اجلنود   عندما زعم  مراهقة وفتاة داخليا   مشردات
يرتـدون الـزي    مخـسة رجـال مـسلحني       طلب   ،٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين   ١٣  ويف .٢٠٠٧

 أن جتلـب  عمرهـا  مـن  مـن فتـاة يف اخلامـسة عـشرة     االنتقاليـة    احلكومـة االحتاديـة      الرمسي لقوات 
أن حتمـل   عندما عـادت دون     و.  أن يغادر   شقيقها وطلبوا من  اليت متلكها األسرة   الثمينة األشياء

اغتــصبت  ،٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين١  ويف.اُغتــصبت، الثمينــة األشــياءمــن كميــة كافيــة 
لحكومـة االحتاديـة االنتقاليـة كانـا     ل طيني تـابعني من قبل شـر  فتاة يف السادسة عشرة من عمرها  

 . أمنيةيف دورية 
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ففـي  .  مـن العقـاب    اجلنـسية االغتصاب وغريه من االعتداءات     وغالبا ما يفلت مرتكبو      - ٣٨
 أفـراد  مـع    وتتفـاوض ،   التقليدية واجملتمعيـة الـضحية     العدالةغالب األحيان، تتجاهل غالبا آليات      

)  دوالر٨٠٠تقــارب ماليــة  مبــالغبــني مجــال وتتــراوح (اليــة  تــسوية موتعــرضعــشرية اجلــاين، 
 ويف الوقـت نفـسه،    . الـضحية اجلـاين   أن يتـزوج     أو،  الـضحية  إىل أسـرة   قبيلتـه    يدفعها اجلـاين أو   
 .عارا فإن الضحية تعترب

 عرضــة الفتيــات تتــرك شــائعة ممارســة القــسري الــزواج أو املبكــر الــزواج يــشكل كمــا - ٣٩
 مراقبـو  بـه  يبلَّغ أال احملتمل من أنه رغم الزوجية،  الرابطة إطار يف اجلنسي واالعتداء لالغتصاب

 .الصفة هبذه احلماية
 

 واملستشفيات املدارس على اهلجمات - دال 
 يف الـصراع  صـفات  مـن  بـارزة  صـفة  واملستـشفيات  املـدارس  على اهلجمات تشكل ال - ٤٠

 املثـال،  سـبيل  علـى  مايو،/أيار صفتنم ففي .تصاعد يفعلى الرغم من أنه يبدو أهنا        الصومال،
 ومل .مقديـشو  يف الرئاسـي  القصر بالقرب من  ابتدائية مدرسة من بالقرب يدوية قنبلة انفجرت
 أمحـد  حممـود  مدرسـة   احتلـت  رير أيضا أن القوات اإلثيوبيـة     التقا وذكرت .إصابات أية ُتسجَّل
 ويف .٢٠٠٧ يوليـه /ومتـوز  ريـل أب/نيـسان  بـني يف الفتـرة الواقعـة       عسكرية ألغراض الثانوية علي
 االحتاديـة  احلكومة قوات شنتها غارات عن تقارير مثة كان ،٢٠٠٧ أغسطس/وآب يوليه/متوز

 مـن  وغـريه  اإلسـالمية  احملـاكم  احتاد لقيام نتيجةكو أخرى، ومرة .املدارس بعض على االنتقالية
 قـوات  فـإن  دارس،املـ  بعـض  داخل بالتجنيد الشباب، حركة مثل للحكومة، املعادية اجلماعات
 التعليميـة  املؤسـسات  إىل األحيـان  بعـض  يف تنظر اإلثيوبية والقوات االنتقالية االحتادية احلكومة

 االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  قـوات  اقتحمـت  يوليـه، /متـوز  ٢٦ ففـي  .حمتملـة  أهـداف  أهنا على
 .طالبا ٢٠ و مدرسني ٤ واختطفت إسالمية مدرسة

 خـالل  اإلثيوبيـة،  القـوات  أغـارت  ،٢٠٠٨ أبريـل /نيـسان  ١٩ يف ،ويف اآلونة األخـرية    - ٤١
ــة، مــسجد علــى هجــوم ــه ملحقــة إٍســالمية مدرســة علــى اهلداي ــا ٥٠ واحتجــزت ب  تقــل طالب

 أن إال قليلـة،  أيـام  بعـد  الطـالب أولئـك    مـن  وثالثـني  اثنني عن وأُفرج .عاما ١٨ عن أعمارهم
 إدارة لــدى حمتجــزين التقريــر هــذاتابــة ك وقــت حــىت يزالــون ال كــانوا البــاقني ١٨ الـــ الطــالب

ــة االحتاديــة للحكومــة التابعــة املركزيــة املخــابرات ــزال الو .االنتقالي  معــروف، غــري وضــعهم ي
 .حماكمة بدون احتجازهم متديد سبب وكذلك

 مدرســة ١٤٤( مغلقــا مقديــشو يف املــدارس مــن املائــة يف ٦٠ عــن يقــل ال مــا ويبقــى - ٤٢
 معظـــم وشـــهد .تعلـــيم دون طفـــل ٥٠ ٠٠٠ بــــ يقـــدر مـــا يتـــرك ممـــا ،)مقاطعـــات ســـت يف
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 التجـــول وحظـــر األمـــن، انعـــدام بـــسبب متقطعـــا أو منخفـــضا حـــضورا املفتوحـــة، املـــدارس
 .الطرقات وحواجز

 لــسلب عرضــة وهــي طاقتــها بأقــصى مقديــشو، يف ســيما ال املستــشفيات، وتعمــل - ٤٣
 مـايو /وأيـار  أبريـل /نيـسان  ففي .اأبواهب إغالق على املستشفيات من العديد أُجرب كما .هالوازم

 والعرفــات، واحليـاة،  ،اإلنقــاذ ياتمستـشف  فيهــا مبـا  املستــشفيات، مـن  العديــد تعـرض  ،٢٠٠٧
 ١٨ ويف .اهلجـــوم إثـــر العمـــل عـــن العرفـــات مستـــشفى وتوقفـــت .اهلـــاون مبـــدافع جمـــاتهل

 الـصدامات  خـالل  سقطت هاون بقذائف أخرى مرة اإلنقاذ مستشفى أُصيبت أغسطس،/آب
 املعاديـة  والقـوات  جهة من االنتقالية االحتادية احلكومة وقوات اإلثيوبية القوات بني وقعت اليت

 .أخرى جهة من للحكومة
 

 االختطاف عمليات - هاء 
وكـــثريا  .إجراميـــة بـــدوافع أساســـي بـــشكل الـــصومال يف االختطـــاف عمليـــات تقـــع - ٤٤
 لكــي األحيــان بعــض يف فنخيــتط الفتيــات أن إال نقديــة، فديــة طلــب منــها اهلــدف يكــون مــا

 الفتـرة  خـالل  املـسلح  الـصراع  يف أطـراف  هبـا  قـام  اختطـاف  عمليـات  أيـة  تسجَّل ومل .يغتصنب
 .بالتقرير املشمولة

 
  اإلنسانية املساعدات وصول منع - واو 

 يكفـي  مبـا  آمنـة  مقديـشو  العاصـمة  تكـن  مل املاضـي،  القـرن  من التسعينيات أواخر منذ - ٤٥
 مـن  انطالقـا  يعمـل  الفريـق  يزال ال وبالتايل القطري، املتحدة األمم لفريق قاعدةك الستخدامها

 عديـدة  سـنوات  منـذ  الدوليـة  اإلنـسانية  املـساعدات  موظفو يزال وال .اجملاورة كينيا يف نريويب،
ــستطيعون ال ــن كــبري جــزء وإىل العاصــمة إىل الوصــول ي ــد م ــذا .البل ــا وه  الرصــد أضــعف م

 اإلنـسانية  األزمـات  خـالل  حـىت  املعونـة  إيـصال  اخنفـاض  إىل وأدى بـالربامج،  املتعلقـة  واملساءلة
 عرضــة أكثــرالعــاملني يف الــصومال   الــدوليني واملــوظفني احمللــيني، املــوظفني وجعــل احلــادة،

 .للهجمات

ــرض - ٤٦ ــون ويتع ــون املوظف ــر الوطني ــد إذ أكــرب خلط ــاالت تعتم ــر الوك ــأكثر أكث ــى ف  عل
 أن عـادة  يفتـرض  الـيت  الرئيـسية  الطرقـات  وأصـبحت  .يناملنفـذ  والشركاء الصوماليني املوظفني
 جـانيب  علـى  املزروعـة  القنابلانفجار  و للهجمات، مسارح اإلنسانية املساعدات وصول تسهل

ــق، ــة موظفــو ويتعــرض .واالغتيــاالت الطري ــذين اإلغاث ــرافقهم ال ــوفرهم مــسلحون حــراس ي  ت
 يواجــــه فيمــــا ومــــة،للحك املعاديــــة املــــسلحة اجلماعــــات جانــــب مــــن للــــهجوم احلكومــــة،
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ــاإلكراه ســالحهم نــزع املــستقلون احلــراس ــة احلكومــة قــوات جانــب مــن ب ــة االحتادي  االنتقالي
 .اإلثيوبية والقوات

 الـصومال  وسـط  يف سـيما  ال رئيـسيا،  عائقـا  الطـرق  وحـواجز  التفتـيش  نقـاط  وتشكل - ٤٧
ــرة يفو .وجنوهبــا ــاير/الثــاين كــانون مــن الفت ــر/شــباط وحــىت ٢٠٠٧ ين  ذكــرت ،٢٠٠٨ فرباي
 حـاجزا،  ٣٩٦ ليـصبح  الـضعف  مـن  أكثر إىل زاد الصومال يف الطرق حواجز عدد أن التقارير
 وسـاحل  هـريان،  يف ٧٧ هنـاك  هـذا العـدد اإلمجـايل،      أصـل  ومـن  .املتحـدة  األمـم  صادرملـ  وفقا
 علـى  حمليـة  ميليـشيات  تـسيطر  تلـك    ٧٧من حواجز الطرق الــ      و .وجاجلادود الصومال، وسط
 اتاحلكومـ  وقـوات  االنتقاليـة  االحتادية احلكومة قوات أن إىل التقارير تفيدو منها، حاجزا ١٧
 وحـواجز  التفتـيش  نقـاط  أن من بالقلق املتحدة األمم وتشعر .املتبقية حاجزا ٦٠ الـ تدير احمللية
 الوصـول  حيـاولون  الـذين  والنـساء  األطفال من املرضى أو للجرحى إضافيا حتديا تشكل الطرق
 التفتـيش  نقـاط  عنـد  األسـر  إيقـاف  يـتم  فإنـه  للتقـارير،  ووفقـا  .مقديـشو  يف بيةالط املساعدة إىل
ــة يف ــاء املدين ــها أثن ــة إىل الوصــول حماولت ــة الرعاي ــا الطبي ــن وإرجاعه ــت، حيــث م  ســيما ال أت

 .الليل أثناء

 الـسفر  حظـر  فـرض  تكرار هو اإلنسانية املساعدات تسليم عرقلة يف يزيد الذي واألمر - ٤٨
 مـن  املتحـدة  األمم موظفي على حىت أو الدوليني املوظفني على الصومال من زاءأج إىل املؤقت

 مقديــشو إىل الـسفر  يرفـضون  طيـارين  أن كـذلك  املتحــدة األمـم  وتفيـد  .الـصوماليني  املـواطنني 
 باالختطـاف  التهديـد  يـزال  ال اخلـصوص،  وجـه  علـى  بونتالنـد،  ويف .األمنيـة  املخـاوف  بسبب
 بقيـت  ذلـك،  إىل وإضـافة  .الـسفر  علـى  متكـررة  قيـود  فـرض  ىلإ ويـؤدي  كبرية بدرجة مرتفعا
 شـحنات بنقـل    يـسمح  وال .بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  مغلقة كينيا مع الصومالية احلدود
 .خمصص أساس على إال احلدودإىل  اإلنسانية املعونة

مـن   للـهجوم  مقديـشو  إىل بيـدوا    مـن  طريقهـا  يف كانت املتحدة لألمم قافلة وتعرضت - ٤٩
ــب ــولني جان ــة جمه ــة الواقع ــني  يف املنطق ــرييت ب ــه ق ــول أفغوي ــارس/آذار ٢٠ يف والف  .٢٠٠٧ م

 متركـزت  إذ مقديـشو  جنـوب  يف الواقـع  اليونيسيف مستودع إىل الوصول املتعذر من يزال وال
 ألقيـت  ،٢٠٠٨ فربايـر /شباط ٨ ويف .التحركات مجيع وحظرتيف مواجهته    اإلثيوبية القوات
 .مقديشو يف املتحدة األمم جممع على يدوية قنابل ثالث

 أن مـن  كـبري  قلـق  مثة بونتالند، يف األجانب باختطاف التهديدات من سلسلة بسببو - ٥٠
 مـــن موظفـــان طـــفواخُت .االقتـــصادية للمـــساومة ورقـــة باعتبـــارهم اإلغاثـــة عمـــال إىل ُينظـــر
  ذلـك  بعـد  هماعنـ  فـرج وأُ ٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ٨ يف بونتالنـد  جنـوب  يف الدوليـة  “كري” منظمة

 . واحدأسبوعب
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 مـــايو/أيـــار ١٦ يف مقديـــشو يف العامليـــة الـــصحة منظمـــة مكتـــب مـــسلحون وهـــاجم - ٥١
 جبانــب مزروعــة قنبلــة انفجـرت  ذاتــه، اليــوم ويف .جبـروح  حــارس إصــابة إىل أدى ممـا  ،٢٠٠٧
ــاة أودت الطريــق  يف األفريقــي لالحتــاد التابعــة العــسكريني املــراقبني بعثــة جنــود مــن أربعــة حبي
 أيـدي  علـى  الدوليـة  الطبيـة  اهليئـة  يف موظفـان  قُتـل  ،٢٠٠٧ يونيـه /حزيـران  ٢٧ ويف .الصومال
 .باكول إقليم يف مؤقتا أنشطتها احلكومية غري املنظمة وأوقفت .البريدي يف مسلحني

 حـدود  بـال  أطبـاء  منظمـة  يف صـومايل  موظـف  مقتـل  عن أفيد ،٢٠٠٧ يوليه/متوز ويف - ٥٢
 االحتاديـة  احلكومـة  جلـيش  الرمسـي  الـزي  يرتـدي  رجـل  يـد  علـى  صاصبالر رميا سويسرا، فرع

 منظمــة مــن موظفتــان واختطفــت .هــريان  إقلــيميف الواقعــة الريفيــة بلــدة بيليتــوين يف االنتقاليــة
 .بأسـبوع  ذلك بعد سراحهما طلقوأُ ٢٠٠٧ عامل امليالد عيد يوم بونتالند يف حدود بال أطباء
 أطبـاء  نظمـة مب مـوظفني  ثالثـة  ،٢٠٠٨ ينـاير /الثـاين  انونكـ  ٢٨ يف  قُُتـل  الـصومال،  جنوب ويف
 جانــب علــى مزروعــة كانــت قنبلــة انفجــار عنــد كيــسمايو ى مستــشفمــن بــالقرب حــدود بــال

 كانـت  ،٢٠٠٨ فربايـر /شـباط  وحبلـول  .كيـسمايو  مـن  موظفيهـا  املنظمـة  أجلـت  وقـد  .الطريق
 .الصومال من األجانب موظفيها مجيع سحبت قد املنظمة

 العـاملي  األغذيـة  برنامج مكتب عن املسؤول الصومالية الوطين األمن دائرة زتواحتج - ٥٣
 توزيــع لوقـف  الربنـامج  اضـطر  ممـا  ،٢٠٠٧ أكتــوبر/األول تـشرين  يف أيـام  خلمـسة  مقديـشو  يف

 إغاثـة  عامـل  اختطـف  ،٢٠٠٨ فربايـر /شباط ويف .األشخاص آالف على مؤقت بشكل الغذاء
ــة، إىل طريقــه يف وهــو )German Agro Action( العمــل الزراعــي  منظمــة مــن أملــاين  وكاديرّي
 .سـاعة  ١٢ بعـد  سـراحه  طلـق وأُ .وصـوماليالند  بونتالنـد  مـن  كل هبا تطالب منطقة يف الواقعة
 األغذيـة  برنـامج  مـن  أغذيـة  حتمـل  كانـت  خاصـة  قافلـة  أوقفت ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٦ ويف

 النـار الطريـق    حـاجز  علـى  القائمـة  شياامليليـ  أطلقت عندما بالرصاص رميا هاقائد تلوقُ العاملي،
 .عليه

 الـيت  املعونـة  لوكـاالت  مـشكلة  متثـل  الـصومال  سـاحل  قبالـة  القرصـنة  أعمـال  تزال وال - ٥٤
ــة إيــصال حتــاول  الرئيــسي الطريــق هــو البحــري النقــل ن أإذ .اإلمــدادات مــن وغريهــا األغذي

 إىل الغذائيـة  املعونـة  مـن  ةكـبري  كميـات  لنقـل  العاملي األغذية برنامج يستخدمه الذي واألسرع
 ،٢٠٠٧ عــام يف قرصــنة عمليــة ٣١ حــدوث عــن الــدويل البحــري املكتــب أبلــغو .الــصومال
 ،٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ويف .العـاملي  األغذيـة  برنامج من أغذية حتمل سفن ضد منها ثالث وقعت
 انتـهت  كانـت  سـفينة  على قراصنة شنه هجوم صد يف يساعد كان عندما صومايل حارس قُتل
ــصال مــن وهــالت ــة إي ــة املعون ــامج مــن الغذائي ــة برن ــاملي األغذي ــاء إىل الع ــصومايل مريكــا مين  .ال

 رارقــ يف وردت وألحكــام الــدويل جملتمــعإىل ا العــاملي األغذيــة برنــامج وجهــه لنــداء واســتجابة
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ــدأت ،)٢٠٠٧( ١٧٧٢ األمــن جملــس ــة القــوات ب ــسية البحري ــشرين يف الفرن ــاين ت ــوفمرب/الث  ن
 مـا  تقـدمي  مـن  الربنـامج  متكـن  لـذلك،  ونتيجة .العاملي األغذية برنامج اتشحن حبراسة ٢٠٠٧
 ويف .البلـد  داخـل  خمزوناتـه  وتعزيـز  أشـهر  لـستة  شـخص  ٣٠٠ ٠٠٠ إلطعـام  أغذية من يكفي
 .احلراسة عملية الدامنرك تولت ،٢٠٠٨ عام مطلع

 
 األطفال حقوق انتهاكات لتاليف العمل وخطط احلوار - رابعا 

 واإلبـالغ  لرصدل العمل فرقة تضم اليت( احلماية رصد لشبكة التوجيهية جنةالل تواصل - ٥٥
 حـول  األنـشطة  تنـسيق  هلا، مقرا نريويب من تتخذ اليت )٢٠٠٥ (١٦١٢ مبوجب القرار    ةاملنشأ
 خـاص بـشكل    التركيـز  مـع  املـدنيني،  محايـة  يف السلبية لالجتاهات املشتركة واالستجابة الدعوة
 عامــل فريــق وهنــاك .الــضعيفة الفئــات مــن وغريهــم داخليــا شردينواملــ واألطفــال النــساء علــى

 بقـدر  شـهريا  جيتمـع  ومقديـشو،  ا بيـدو  يف وكـذلك  وبونتالنـد،  صوماليالند يف احلماية جملموعة
 .اجلنساين بالعنف معنية ا بيدويف فرعية جمموعة أيضا وهناك .الظروف به تسمح ما

ــة رصــد وشــركاء - ٥٦ ــة غــري صــومالية منظمــات ومجــيعهم الطفــل، محاي  شــركاء حكومي
ــة اإلقليميـــة الـــشبكات يف أعـــضاء لليونيـــسيف، ــا الـــيت الطفـــل حلمايـ  الـــشركاء هـــؤالء يبلّغهـ
ــهاكات ــة شــبكات وتتخــذ .باالنت ــل محاي ــرارات الطف ــشأن ق ــهاكات االســتجابة ب ــى لالنت  عل

قيـام  الو احملليـة  احلكومـة  مـع  حـوار  شـكل  االستجابات تلك تتخذ ما وكثريا .اإلقليمي الصعيد
 .مـرتكيب االنتـهاكات    مـع  األحيـان  بعـض  ويف التقليديـة،  القيـادات مـع   و ، للتوعيـة معهـا    هودجب

 وقــوع ملنــع بأنــشطة املــسامهة مــن األحيــان بعــض يف يف الــشبكة آخــرون أعــضاء ويــتمكن
 يف شـريكا  ١٥ مـن  أكثـر  الالجـئني  لـشؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضـية  لـدى  أن كمـا  .انتهاكات
البيئـات الـيت يوجـد هبـا        يف سـيما  ال اإلنـسان،  قـوق حل انتهاكات عن الغباإلب يقومون الرصد،
ــا نواملــشرد ــسيف وتواصــل .داخلي  خــالل مــن الرصــد شــبكة يف االســتثمار واملفوضــية اليوني
 واالسـتجابة  الـسري،  الطـابع  ذات واملـسائل  املقـابالت،  جـراء إل  الفنية ساليباأل على التدريب
 .مالئم حنو على والدعوة

ــة غــري املنظمــات دعــم اليونيــسيف صــلوتوا - ٥٧  جلــسات تعقــد الــيت الــصومالية احلكومي
 علـى  بـالتركيز  االنتقاليـة،  االحتاديـة  احلكومـة مـوظفي    مـن  وغريهم الربملانيني مع ودعوة تثقيف
 مـن  غريهـا  عـن  فضال الدويل، القانون مبوجب الصراعات يف األطفال استخدام مشروعية عدم

 جتنيـد  بـشأن  هادفة بدعوة االضطالع مت ،٢٠٠٧ عام وخالل .طفالاأل حبماية املتعلقة املسائل
 اللجنـة  ورئيـسة  ؛الربملـان  رئـيس  مع خاص، وبشكل الربملان، يف أعضاء مع باالشتراك األطفال
 املـرأة  شـؤون  ووزارة الداخليـة،  لوزارة العامني واملدراء العدل ووزير اإلنسان؛ حلقوق الربملانية
 .عليم التووزارة واألسرة،
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 خـالل  جارية تزال ال واألسرة املرأة شؤون ووزارة اليونيسيف بني املناقشات وكانت - ٥٨
 اسـتخدام  ضـد  احلكومـة  تقودهـا  وعمل دعوة خلطة الدعم تقدمي بشأن بالتقرير املشمولة الفترة

 قــرب طــرأت الــيت التغــيريات بــسبب النتكاســة تعــرض التقــدم أن إال .الــصراعات يف األطفــال
 خـالل  قادرة الوزارة تكون أن ويؤمل .الوزارات ومواقع الوزراء جملس على ٢٠٠٧ عام هناية
 بـشأن ومبادئهـا التوجيهيـة      بـاريس  مبـادئ  جتـاه  التزاماهتـا  مـن  املزيد تنفذ أن على ،٢٠٠٨ عام

 فربايــر/شــباط يف اعتمــدت الــيت املــسلحة، اجلماعــات أو املــسلحة بــالقوات املــرتبطني األطفــال
٢٠٠٧. 

ــ ٢٠ ويف - ٥٩ ــبتمرب/ولأيل ــع ،٢٠٠٧ س ــاء اجتم ــم وكــاالت رؤس ــالرئيس املتحــدة األم  ب
ــيس ــة وزراء ورئ ــة احلكوم ــة االحتادي ــشة االنتقالي ــين الوضــع حتــسن ملناق ــة ووصــول األم  املعون
 ولغايـة  ٢٠٠٧ عـام  مطلـع  ومنـذ  .مقديشو يف حاليا الدائر الصراع شردهم الذين إىل اإلنسانية
 بزيـادة  أي شـخص  مليون ١,٥ معونة إىل احملتاجني صاألشخا عدد بلغ االجتماع، هذا انعقاد

 ٢٠٠٧ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  يف أيـضا  اليونيـسيف  وأطلقـت  .شـخص  مليـون  نـصف  مقدارها
ــداءات ــع ن ــصراع أطــراف جلمي ــضمان ال ــرور ســالمة ب ــدنيني م ــال امل ــذين واألطف ــاجون ال  حيت
 .التفتيش نقاط عرب الطبية، املساعدة

ــاين تـــشرين ١ ويف - ٦٠ ــوف/الثـ ــد ،٢٠٠٧ مربنـ ــسانية الـــشؤون منـــسق ناشـ ــة اإلنـ  بالوكالـ
 اإلنـساين  القـانون  بـاحترام  مباشـر  بشكل االنتقالية االحتادية احلكومة مستويات أعلى للصومال
 املزيـد  وبوقـف  املـسلحة؛  الـصراعات  أوقـات  يف واملقـاتلني  املدنيني بني التمييز سيما ال الدويل،

 آمـن  حنـو  علـى  اإلنـسانية  املعونـة  إىل بالوصـول  لـسماح وبا به؛ التهديد أو القسري التشريد من
 .وأصوهلا اإلنسانية املساعدة موظفي مجيع سالمة وبضمان معوقات؛ دون ومن

 منـاطق  إنـشاء  إىل لليونيـسيف  التنفيذي املدير دعا ،٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ويف - ٦١
 يف االســـتقرار وجيـــدون املـــساعدة علـــى احلـــصول مـــن واألســـر األطفـــال يـــتمكن حـــىت آمنـــة

ــصومال ــل وأوصــى .ال ــسيف ممث ــصومال يف اليوني ــشو يف املــدارس بفــتح ال ــة لتكــون مقدي  مبثاب
 .“ آمنةمالذات”

 إطــالق إىل االنتقاليــة االحتاديــة احلكومــة الوكــاالت مــن وغريهــا اليونيــسيف ودعــت - ٦٢
 فاليونيــسي وتعمــل ممكــن، وقــت أقــرب يف االحتجــاز رهــن زالــوا مــا الــذين األطفــال ســراح

 الــدعمب فعــال ســراحهم أطلــق الــذين األطفــال تزويــد علــى احمللــيني الــشركاء مــع والوكــاالت
 .املناسب مبا يف ذلك العالج النفسي

ــاير/كــانون الثــاين يف أجريــتو - ٦٣ ــيم فريــق مــع مــشاورات ٢٠٠٨ ين  االســتراتيجي التقي
 عمليـات  إدارة تومشلـ  الـسالم،  بنـاء  دعـم  مكتـب  مـن  وبتأييد السياسية، الشؤون إدارة بقيادة
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 مـن  وغريهـا  اإلنـسانية،  الشؤون منسق ومكتب اإلمنائي، املتحدة األمم وبرنامج السالم، حفظ
 الـصومال  إىل احلقـائق  تقـصي  ل بعثة إيفاد مع املشاورات هذه وتزامنت .املتحدة األمم وكاالت
 سالمحفـظ الـ    أفـراد  لنـشر  طـوارئ  خطـط  وضـع  أجـل  مـن  السالم حفظ عمليات إدارة بقيادة

 التابعــة العــسكريني املــراقبني لبعثــة الــدعم مــن املزيــد تقــدمي يف والبــت املتحــدة مــملأل التــابعني
 علــى )٢٠٠٨( ١٨١٤ قــراره مبوجــب األمــن جملــس وصــّدق .الــصومال يف األفريقــي لالحتــاد
 الـصومال  يف املتحـدة  لألمـم  متكاملة استراتيجية على ديشدِّ الذي العام، لألمني الالحق التقرير
 الـسياسي  املتحـدة  األمم مكتب قدرة تقييم وعلى والربناجمية، واألمنية السياسية اجلهود مةملواء

 .النهوض هباو اإلنسان حقوق محاية رصد على الصومال لشؤون
 

  النتهاكاتواالستجابة الربناجمية ل تابعةامل  - خامسا 
 وإعـادة  التـسريح و الـسالح  نزع بشأن املتحدة لألمم تابعة مشتركة عمل فرقة أنشئت - ٦٤

 الـسالح  لـرتع  املتكاملـة  املعـايري  مـع  يتفـق  ومبـا  .اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يرأسها اإلدماج،
 الـذين  األطفـال  إدمـاج  إعـادة  هـذه فرقـة العمـل      اختـصاصات  تضم اإلدماج، وإعادة والتسريح

 الـسالح  عنـز  عمليـة  جتـرى  عنـدما بـصفة عامـة      اجملتمع يف املسلحة القوات منتسرحيهم   جيري
 قــد القبيــل هــذا مــن ملموســة بــرامج تكــن مل اآلن، حــىت ولكــن .اإلدمــاج وإعــادة والتــسريح
 .القـوات  تـسريح  يف رغبتـها  عـن  هأطرافـ  تعـرب  ومل قائمـا،  زالال يـ   الـصراع  أن حيـث  بدأت،
 .الوقاية على التركيز مع األطفال، جتنيد ضد الدعوةب اليونيسيف قامت ذلك، ومع

 )الوسـطى  شـابيلي إقلـيم   ( جـوهر  يف اإلقليميـة  اإلدارة بـدأت  ،٢٠٠٧ عـام  أواخر ويف - ٦٥
 أطفـال  بوجـود  الوسـطى  شـابيلي إقلـيم    حـاكم  اعتـرف  وقـد  .صـغري  نطـاق  على تسريح عملية
 أن مبجــرد همإدمــاج إعــادة يف املــساعدة املتحــدة األمــم مــن وطلــب احلكوميــة، القــوات ضــمن
الـذين تقـل أعمـارهم عـن         ربـط  علـى  اعدةباملـس  اليونيـسيف  والتزمـت  .التسريح عملية تكتمل
 إلعــادة رمســي برنــامج وجــود عــدم حالــة يف ،وجــدوا حيثمــا القائمــة اخلــدمات ســنة ب١٨

 .اإلدماج

 بعثـة  لقـوات  بتـدريبات  املتحدة اململكةو الطفولة إنقاذ ومنظمة اليونيسيف قامت وقد - ٦٦
 قبــل مــا مرحلــة يف املنــشأ بلــدان يف الــصومال يف األفريقــي الحتــاداملــراقبني العــسكريني التابعــة ل

 ،)األطفــال وخاصــة( املــدنيني محايــة علــى التــدريبات هــذه وتركــز .٢٠٠٧ عــام خــالل النــشر
 املتــصلة واجلوانــب اجلنــسيني، واالســتغالل واالعتــداء اإليــدز،/البــشرية املناعــة نقــص وفــريوس
 وحـدة  إنـشاء  مدعـ  ٢٠٠٨ عـام  خـالل  اليونيسيف وتعتزم .الدويل اإلنساين القانون من بذلك
 .مقديشو يف األفريقي االحتاد بعثة قاعدة يف األطفال حلماية
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 يف جبهـود  املتحـدة  لألمـم  التابع القطري الفريق قام ،٢٠٠٧ يونيه/ حزيران أوائل ويف - ٦٧
 .مقديـشو  يف اهلـدى  مـسجد  يف مدرسـة  مـن  طفـال  ٢٠ مـن  أكثـر  احتجـاز  عقـب التوعية   جمال

 أن ومبجـرد  وغريمهـا،  الـشرطة  ومفـوض  مقديـشو،  بلديـة  سرئـي  مـع  ف ممثلـو اليونيـسي    واجتمع
ــع أن اتــضح ــقأُ قــد األطفــال مجي  غــري املنظمــات مــن اليونيــسيف شــركاءقــدم  ســراحهم، طل

 األســر أثــر اقتفــاء عــن فــضال الــدعم، متابعــة واالجتماعيــة - النفــسية لرعايــةا بعــض احلكوميــة
  .مشلها ومل

 قبيـل  مـن  خدمات ، األخرية العنف أعمال ةجول بسبب املشردة األسر إىل قدمت وقد - ٦٨
 تـؤثر  الـيت  القـضايا  مـن  وغريمهـا  األطفال وجتنيد اجلنسي العنف ملكافحة احمللية اجملتمعات حشد
 األســر أثــر اقتفــاء عــن فــضال ،)األلغــام مبخــاطر التوعيــة مثــل( الــصراعحالــة  يف األطفــال علــى

 . االجتماعي- النفسي والدعم والرعاية

 طارئــة تعلــيم مرافــق لتــوفري شــركاء خــالل مــن أيــضا للمعونــة وكــاالت عــدة وتعمــل - ٦٩
 منـع  يف املدرسـي  التعلـيم  بـه  يضطلع أن ميكن الذي الدور على التركيز مع املشردين، لألطفال
 .رصَّالقُ يرتكبها اليت واجلرائم األطفال، وعمل األطفال، جتنيد

 نـدوة  جـوهر  يف الطفـل  ورعايـة  املـرأة  منظمـة  نظمـت  ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ويف - ٧٠
 مـشددة  األطفـال،  علـى  املـسلح  للـصراع  الـضار  األثـر لبحـث    منتـدى  احمللية للمجتمعات لتوفر
 مقاطعـة  وجلنـة  الـدين  علمـاء  حـضور  مـن  بالتـشجيع  املنظمـون  وشـعر  .الوالـدين  التزامات على

 األطفـال  يـد جتن عـدم  بضمان ملتزمة الوسطى شابيليإقليم   إدارة تكون بأن وعدت اليت جوهر
  .احمللية امليليشيات يف

 إىل نـداء  لتوجيـه  اإلذاعـة  خـالل  مـن  لـدعوة اجلاريـة ل   هـود اجل اليونيـسيف  دعمـت  وقد - ٧١
 ،٢٠٠٧ )يونيـو ( حزيران منذو .املدنيني من وغريهم األطفال حقوق الحترامالصراع   أطراف
 مبخـاطر  للتوعيـة  نبـذات بـصفة خاصـة      هبا احمليطة واملناطق مقديشو إىل تصل اليت احملطات بثت

 يف منـاطق  سـت  تغطـي  الـيت  ،مقديـشو  يف الرئيـسية  اإلذاعـة  حمطات من واحدة وظلت .األلغام
 عـن  معلومـات  تقـدم و األطفـال،  جتنيـد  ضـد  ومناقشات رسائل تبث ،الصومال وجنوب وسط

  .اجلنسي العنف لضحايا املتاحة اخلدمات

 يف باأللغــام املتعلقــة لإلجــراءات املتحــدة األمــم دائــرة بــه اضــطلعت تقيــيم وجــرى - ٧٢
 برنــامج انــشأ التقريــر، ذلــك توصــياتصــدور  أثــر وعلــى .٢٠٠٧ عــام منتــصف يف مقديــشو
 بتـدريب  اآلن يقـوم  الـذي  ،ابيـدو  يف باأللغـام  املتعلقـة  اإلجـراءات  مركـز  اإلمنائي املتحدة األمم
 غـري  والـذخائر  القنابـل  من للتخلصاالحتاد األفريقي    بعثة قوات ودعم األلغام إزالة أفرقه ونشر

 باأللغـام  املتعلقـة  اإلجراءات مركز إىل التقنية املساعدة اليونيسيف وتقدم .مقديشو يف املنفجرة
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 غــري الــذخائر تــشكله الــذي التهديــداألطفــال علــى  األلغــام مبخــاطر التوعيــةتطلــع  أن لــضمان
 .األرضية األلغام واملنفجرة

 
  التوصيات  - سادسا 

 توصـيات  بتنفيـذ  األولويـة،  سـبيل  علـى  القيـام،  علـى  الـصلة  ذات ألطرافا مجيع حث - ٧٣
 مـن  تبعـه  ومـا  )S/2007/259( الـصومال  يفوالـصراع املـسلح      األطفـال  حالة عن األول تقريري

باألطفـــال  املعـــين األمـــن لـــسالتـــابع جمل العامـــل الفريـــق عـــن صـــادرة وتوصـــيات اســـتنتاجات
 جملـس  لقـرارات  ، واالمتثال دون مزيـد مـن التـأخري        )S/AC.51/2007/14(والصراعات املسلحة   

 علــى اجلــسيمة واالعتــداءات االنتــهاكات ووقــف املــسلحة والــصراعات األطفــال بــشأن األمــن
 .ذكرها ورد اليت الطفل حقوق

 لتجنيـد  اجلديـدة  العمليـات  مجيـع  وقـف  علـى  بقـوة  االنتقاليـة  االحتادية احلكومة وحث - ٧٤
 قيـد  دون املـسلحة  قواهتـا  يف صـفة  بـأي  يـشاركون  ممـن  األطفـال  مجيـع  تسريح وعلى األطفال،

 املــسلحة، القــوات يف األطفــال واســتخدام جتنيــد عــن التخلــي إىل مــدعوة هــيو .شــرط أو
ــد ــى والتأكي ــا عل ــايريب التزامه ــة املع ــشان الدولي ــال اســتخدام ب ــصراعات يف األطف ــسلحة، ال  امل
 املعـين  العامـل  الفريق به أوصى الذي النحو وعلى ذلك، على وعالوة .املعايري لتلك واحترامها
 يف والتـصديق  التوقيـع  علـى  االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  حـث  ،ةاملسلح اتوالصراع باألطفال
 باشـتراك  تعلـق فيمـا ي   الطفـل  حقـوق  ة التفاقيـ  االختيـاري  لالربوتوكـو  علـى  ممكـن  وقـت  اقرب

 التـشريعات  ومواءمـة  نفسها االتفاقية على التصديق عن فضال املسلحة، الصراعات يف األطفال
 .)S/AC.51/2007/14( االلتزام هذا مع الوطنية

 يف املـسلحة  اجلماعـات  أو املـسلحة  القـوات  وسـائر  االنتقالية االحتادية احلكومة وحث - ٧٥
ــصومال ــرة ال ــى أخــرى م ــال عل ــساين القــانون مبوجــب اللتزاماهتــا الكامــل االمتث ــدويل، اإلن  ال
 جبميــع اإلهابــةو .القتــال أثنــاء املدنيــة واألهــداف املــدنيني الــسكان حبمايــة يتعلــق فيمــا وخباصــة
 أثنـاء  املـدنيني  بـني  إصـابات  وقـوع مـن     حد أدىن إىل ليلتقل اجلهود مجيع لبذل اعصرال أطراف

 .تالالق

ــة وحــث - ٧٦ ــة احلكوم ــة االحتادي ــسلطات االنتقالي ــة األخــرى وال ــصومال يف املعني ــى ال  عل
 حـــوادث مجيـــع يف حتقيقـــات بـــدء وعلـــى الـــسائدة، العقـــاب مـــن اإلفـــالت ثقافـــة تـــصحيح

 العامــل الفريـق ذلـك   أكـد  كمـا  العدالــة، إىلمرتكبيهـا   وتقـدمي  لألطفـال،  اخلطـرية  االنتـهاكات 
 الــسلطات ميــعواإلهابــة جب ).S/AC.51/2007/14انظــر ( ةاملــسلح اتاعوالــصر باألطفــال املعــين

  .القضائية والقدرات القانون، وإنفاذ الطفل، محاية جماالت يف جهودها زيادة على املختصة

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/AC.51/2007/15&Lang=E&Area=UNDOC
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 انتـهاكا  ميثـل  مبـا  األطفـال  الحتجاز حد وضع على االنتقالية االحتادية احلكومة حثو - ٧٧
 ء شـركا  إىل وتـسليمهم  البـاقني  األطفـال  عـن  الفـوري  فـراج اإل ضـمان  وعلـى  الدوليـة،  للمعايري
 .األطفال محاية

 املعــين العامــل الفريــق بــه أوصــى ملــا وفقــا االنتقاليــة بقــوة االحتاديــة احلكومــة عيشجتــو - ٧٨
 الــدويل، اجملتمــع مــن مــساعدة مــن يلــزم مبــا االســتعانةعلــى  ،ةاملــسلح اتوالــصراع باألطفــال

ــسيطرةل ــشار علــى ل ــصغرية، األســلحة انت ــااتو أن حيــث ال ــال جيعــل فره  عرضــة أكثــر األطف
  .)S/AC.51/2007/14انظر ( أخرى وجرائم خطرية النتهاكات

 مـع  حقيقيـة  مـصاحلة  عمليـة  يف الـدخول  علـى أيضا   االنتقالية االحتادية احلكومة حثو - ٧٩
 التنميــةب سيــسمح ممــا واالســتقرار، األمــنلتهيئــة األحــوال لــسيادة  البلــد داخــل الفــصائل مجيــع
 املـصاحلة  عمليـة  يف جمـددا  االخنـراط  علـى أيـضا    األطراف مجيع حثو .الصومال إعمار وإعادة
 مـا  مرحلـة  يف األطفـال  التأهيـل  عادة على وللتركيز الطفل حلماية أحكام على صراحة لالتفاق

 .الصراع بعد

 ومجيـــع العـــشائر، وميليـــشيات اإلســـالمية، احملـــاكم احتـــاد قـــواتل فلـــول أي وحـــث - ٨٠
 وتـسريح  ،ا صـفوفه  يف األطفـال  واستخدام جتنيد وقف على ، بقوة األخرى املسلحةاجلماعات  

 .شرط أو قيد دون قواهتا يف الراهن الوقت يفاملشاركني  األطفال مجيع

ــة القــوات وحــث - ٨١ ــاع علــى اإلثيوبي  املــدنيني علــى عــشوائية هجمــات شــن عــن االمتن
 أن ضـمان  وعلـى  ، دون قصر ذلك عليها    ملستشفياتوا املدارس ذلك يف مبا املدنية، واألهداف

 العمليـــات خـــالل األطفـــال بـــني إصـــابات وقـــوع لتقليـــل الالزمـــة االحتياطـــات مجيـــع تتخـــذ
 .حد أدىن إىل العسكرية،

 اجلــسيمة االنتــهاكات ادعــاءات يفبانتظــام  التحقيــق علــى اإلثيوبيــة الــسلطات وحــث - ٨٢
 هــذه مثــل يرتكبــون مــن ملكافحــة الالزمــة دابريالتــ اختــاذ وعلــى قواهتــا، قبــل مــن األطفــال ضــد

 .اجلنسي والعنف االغتصاب ذلك يف مبا عمداً، االنتهاكات

 ١٩٩٢ عـام  يف الـصومال  علـى  املفـروض  األسـلحة  حلظـر  فقـا اإلهابة مـرة أخـرى، و     و - ٨٣
ــق ــدات   واملتعل ــدمي املع ــسكريةبتق ــا الع ــن وغريه ــدعم أشــكال م ــسكري، ال ــعجب الع ــدول مي  ال
مبـا يف    الـصومال  إىل األسـلحة  لتـصدير  الفـوري  الوقـف علـى    إثيوبيـا،  فيهـا  مبـا  ،نيةاملع األعضاء

 األلغـام  ونقـل  وإنتـاج  وتكـديس  اسـتعمال  حظـر  التفاقيـة  انتـهاكا ذلك الصادرات اليت تـشكل      
 .األلغام تلك وتدمري لألفراد املضادة
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 احلـدود  ولطـ  علـى  القتاليـة  األعمـال  إهنـاء  علـى  وبونتالنـد  يلندصومال سلطات وحث - ٨٤
 لــرتاعإهنــاء ا إىل التوصــل لتحقيــق شــاملة مفاوضــات يف والــدخول وســول ســاناغإقليمــي بــني 

 .بطريقة سلمية

 املنــاطق يف سـيما  وال الـصومال،  إىل اإلنــسانية املـساعدة  وصـول تعــذر  اسـتمرار  وُيعـد  - ٨٥
ــة، الوســطى ــق مــصدر واجلنوبي ــع .شــديد قل ــأطــراف ومجي ــدعوة اعصر ال ــضمان م  وصــول ل

 اإلنـسانية،  املـساعدات  مـرور  حبريـة  والسماح عوائق، ودون بأمان لألطفال اإلنسانية اعدةاملس
 املنظمـات  وشـعارات  عالمـات  واحتـرام  وحياديتـها،  للمعونـة  اخلالص اإلنساين الطابع واحترام
 .متييز دون اإلنسانية

 املعونــة وصــول لتــسهيل الــصومال مــع حــدودها تفــتح أنعلــى  كينيــا حكومــة حــثو - ٨٦
 اللجــوء، طــاليب لــتمكني الالزمــة التفتــيش إجــراءات ذاتــه الوقــت يف تــنظم أن وعلــى إلنــسانيةا

 .واحلماية اللجوء التماس من واألطفال، النساء سيما وال

ــهبعث مــن قــوات نــشر ضــوء يفحــث االحتــاد األفريقــي بقــوة،  و - ٨٧  يف يــدرج أن علــى ،ت
 االنتـهاكات  عـن  واإلبـالغ  الرصـد  عـزز ي وأن الطفـل،  محايـة  جمـال  يف مستشارينتقدمي   واليتها
 واالسـتجابة  الفوريـة  بالـدعوة  الـسماح  أجل من املسلحة، الصراعات يف األطفال ضد اجلسيمة
 يف للمـساعدة  القـوات  بنـشر بالتزامه  الوفاء   على األفريقي االحتاد وحث .احلاالت لتلك الفعالة
 .املصاحلة عملية ويف األمن إقرار

مجيـع  فـإنين أدعـو       الـصومال،  يف األطفـال  ضـد  اجلـسيمة  نتـهاكات اال الستمرار ونظرا - ٨٨
 عمليـة  يف أولويـة  ذات بوصـفها  األطفـال  محايـة  معاجلـة  ضـمان هيئات األمم املتحـدة املـسؤولة       

وتعزيز احلوار من أجـل احلمايـة مـع األطـراف املعنيـة بالـصراع، وعـالوة علـى                    اجلارية، السالم
 أي ويف لــصومال،الـسياسي ل  املتحـدة  ألمـم تـب ا يف مك الطفـل  محايـة ذلـك إدمـاج مستـشاري    

وســطاء مــع  مبثابــة ليكونــوا املتحــدة األمــم هبــا تــضطلع الــسالم حلفــظ لعمليــة مــستقبلي نــشر
 .اجلهات الفاعلة حلماية الطفل

ــا - ٨٩ ــت وكم ــري يف أعرب ــسنوي تقري ــس إىل ال ــن جمل ــشأن األم ــال ب ــصراعات األطف  وال
 املرتكبــة االنتــهاكات إحالــة إىل مــدعو األمــن لــسجم فــان ،)A/62/609-S/2007/757( املــسلحة

 الدوليــة، اجلنائيــة احملكمــة إىل واليتــه، ضــمن تقــع الــيت املــسلحة الــصراعات يف األطفــال ضــد
  .ات الالزمة واحملاكماتالتحقيق إلجراء

 لألمـم  القطري الفريقفإنه جتدر اإلهابة ب    األمنية، النواحي على الكبرية للقيود وإدراكا - ٩٠
 هبـدف  اع،صرالـ  أطـراف  مجيـع  مـع  احلمايـة  أجـل  مـن  منـتظم  حـوار إجراء   مواصلة إىل تحدةامل
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ــا حمــددةواقعيــة و عمــل خطــطوضــع   األطفــال، ضــد اجلــسيمة االنتــهاكات مجيــع إلهنــاء زمني
 .األطفال اجلنود واستخدام جتنيد سيما وال

 املناسـب  قـت الو ويف ومـوارد  دعـم ما يلـزم مـن      ختصيص على الدويل اجملتمع عيجتشو - ٩١
 لتعزيــز انتظامــا أكثــر هنــج اتبــاععــن طريــق  ذلــك يف مبــا األطفــال، محايــة أجــل مــن للــصومال
ــة القــدرات ــدعوة، جمــال يف احمللي ــة ال ــة، اجملتمعــات وتوعي ــهاكات والتــصدي احمللي  حقــوق النت
 .والالجئني داخليا املشردين مستوطنات ويف البلد داخل األطفال

 ببعثـــة القيـــام ةاملـــسلح اتوالـــصراع باألطفـــال املعـــين اخلـــاص ممثلـــي إىل وأطلـــب - ٩٢
ــصومال إىل ــستقبل يف ال ــيم إلجــراء القريــب، امل ــة مباشــر تقي ــالا حلال ــذ ألطف  التوصــيات وتنفي

 باألطفــال املعــين األمــن جمللــس التــابع العامــل الفريــق عــن الــصادرة وتلــك ريرياتقــ يف الــواردة
 .ةاملسلح اتوالصراع

 


