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 الصومال يف املسلح والصراع األطفال عن العام األمني تقرير  

  

 موجز 

وهـو مقـدم    ). ٢٠٠٥ (١٦١٢  جملس األمن رقـم    عد هذا التقرير عمال بأحكام قرار     أُ 
املعـين باألطفـال والـصراعات املـسلحة بوصـفه أول تقريـر             التـابع لـه     فريق العامل   اللس و اجملإىل  

 هـذا  يغطـي و.  من ذلك القرار   ٣الغ املشار إليها يف الفقرة      قطري يصدر عن آلية الرصد واإلب     
 معلومـات  ويقدم ،٢٠٠٧ مارس/آذار ١٥ إىل ٢٠٠٦ يناير/الثاين كانون ١ من الفترة التقرير
 الـصراع  مـن أثرة  املتـ  احلـاالت  يف األطفال حق يف اهبارتكيت جيري ا  ال اجلسيمة االنتهاكات عن

 .الصومال يف املسلح

ــدم يف مــن الــصراع أشــهر عــدة  ٢٠٠٦وقــد شــهدت ســنة    مجيــع أحنــاء جنــوب  احملت
حيـث  ،  بالـذات يوليـه /مـارس ومتـوز  /وتضررت مقديشو يف الفتـرة بـني آذار    . ووسط الصومال 

وكـان مـن بـني ضـحايا هـذا العنـف            . خالهلـا لقوا مـصرعهم     شخص   ٣٥٠من  أكثر  يعتقد أن   
ــر  ــل وجــريح  ٣٠مــن أكث ــسمرب/ويف كــانون األول.  طفــال بــني قتي ــال  ٢٠٠٦ دي ، شــهد القت
ضـد   عندما قاتلـت احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة والقـوات اإلثيوبيـة احلليفـة هلـا                   ا جديدا تصعيد

ــسيطرة علــى جنــوب ووســط الــصومال      ســنة ومتيــزت. احتــاد احملــاكم اإلســالمية مــن أجــل ال
ــشي  ٢٠٠٧ ــدامبتف ــن انع ــف   األم ــشار العن ــذهأحنــاء يفوانت ــة  ه ــا تعمــل   املنطق ــةفيم  احلكوم
 .املنطقة على سيطرهتاجاهدة على إحكام  االنتقالية اديةاالحت

ويتسم انعدام األمن والعنف يف جنـوب ووسـط الـصومال بانتـهاكات جـسيمة حلقـوق                  
متسقة عـن أطفـال تعرضـوا لإلصـابة         تقارير  أفادت  ،  ٢٠٠٧سنة  األشهر األوىل من    ويف  . الطفل

وصـول  كمـا أعيـق بـصورة بالغـة       . احوهلـ مـا   نتيجـة القتـال يف مقديـشو و       أو التشويه بـل والقتـل       
ــسااتاملــساعد ــالتقرير  ن اإلن ــرة املــشمولة ب ويف غيــاب ســيادة مؤســسية للقــانون،   . ية خــالل الفت

 .فالت من العقاباإل  ظلترتكب اجلرائم ضد املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفال، يف



S/2007/259

 

2 07-29850 
 

 مؤكـدة  تقـارير  مثـة و ،ملمـوس  مـصدر قلـق    اجلنـود  األطفـال  واستخدام جتنيد ويشكل 
ــذا ارتكــاب عــن ــهاك ه ــد    االنت ــى ي ــةســواء عل ــة احلكوم ــة االحتادي احتــاد احملــاكم   وأ االنتقالي

 .اإلسالمية

النتـهاكات  الـذي يـستهدف إهنـاء ا        يف احلـوار   يوجز هذا التقريـر أيـضا التقـدم احملـرز         و 
 تالتوصـيا  مـن  سلـسلة  التقريـر كما يطـرح    . الة األطفال للتصدي حل برناجمية  وهتيئة استجابات   

 .الصومال يف األطفال حلماية معززة إجراءاتمبا يكفل اختاذ 

 



S/2007/259  
 

07-29850 3 
 

 
 مقدمة - أوال 

 قـرار  يف إليهـا  مـشار  هـو  كمـا  الطفـل،  حلقـوق  اجلسيمة االنتهاكات التقرير هذا حيدد - ١
 منـذ بدايـة   الـصومال  يف املـسلح  الـصراع  أطـراف جانـب   مـن  ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ األمـن  جملـس 
  .٢٠٠٧ مارس/آذار ١٥ إىل ٢٠٠٦ سنة

ــصومال،      - ٢ ــة يف ال ــة واملتقلب ــة املتذبذب ــة األمني ــرا للحال ــم املتحــدة   يتخــذ ونظ ــق األم فري
 ١٦١٢الرصد واإلبالغ التابعة للفريق القطري املنشأة عمال بقرار جملـس األمـن        وآلية  القطري  

وسـط  منـاطق  وجتدر اإلشارة على حنو خـاص إىل أن  . خارج البلد يف نريويب   مقرمها  ) ٢٠٠٥(
النتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق الطفـل مـن          مـن ا  األغلبية الساحقة   تقع  الصومال، حيث   وجنوب  

تــصلها حيــث ال بيئــة أمنيــة مــن الدرجــة اخلامــسة  مــا برحــت قبــل أطــراف الــصراع املــسلح،  
بـشكل  سـوى   يف جمال محاية الطفل      الناشطة   ةمن العناصر الدولية والوطني   املساعدات اإلنسانية   

ــةحمــدود ــو.  للغاي ــدي ــسانية   شكل تقيي ــع وصــول املــساعدات اإلن ــة كــبرية  ومن رصــد أمــام  عقب
 كــبرياهاكات اجلــسيمة حلقــوق الطفــل واإلبــالغ عنــها، وال يــزال يــشكل حتــديا أساســيا   نتــاال

قـرارات جملـس األمـن    مـن  للرصد واإلبـالغ، وتنفيـذ اجلوانـب األخـرى         فعالة  إنشاء آلية   يواجه  
 مـع أطـراف الـصراع       تظمذلـك إجـراء حـوار منـ       املتعلقة باألطفال والصراعات املسلحة، مبـا يف        

األطفـال اجلنـود   واسـتخدام  جتنيـد   زمنيـا وهتـدف إىل إهنـاء        إعداد خطط عمل حمددة     ُيفضي إىل   
 تؤشـر و.  حلقوق الطفل وللقانون اإلنـساين الـدويل املنطبـق          من االنتهاكات اجلسيمة    ذلك وغري
 .هتاواجتاها االنتهاكات خطورة على  املبلغ عنهااحلوادث فرادى

 ة إىل تقـارير الرصـد الـوارد        املعروض أدنـاه   املعلومات الواردة يف التقرير   أساسا  وتستند   - ٣
داخـل  األطفـال  يف رصـد محايـة   املـشاركة  من املنظمـات غـري احلكوميـة الـصومالية         تشكيلة  من  

ــصومال  ــد ال ــم املتحــدة القطــري     وق ــق األم ــصى حــد ممكــن فري ــذه   و.أكــدها إىل أق تكمــل ه
 اإلعــالم لووســائمنــها مــثال مجاعــات املــراقبني إضــافية مــن مــصادر أخــرى  يرتقــار املعلومــات

جتميـع حـوادث    وقـد مت  .األمـم املتحـدة  قـدر اإلمكـان   الصومالية والدوليـة، كمـا تتحقـق منـها          
ــهاكات اجلــسيمة حلقــوق الطفــل امل   ــر مــن تقــارير حتقيقــات أجراهــا    درجــة االنت يف هــذا التقري

منظمـة غـري     يف خدمـة     ونويعملـ . طفل املدربني يف أحناء البلد    ثالثون من مراقيب محاية حقوق ال     
. يف بـرامج حقـوق اإلنـسان ومحايـة الطفـل          وهي مـشاركة    ة  حسنحكومية صومالية ذات مسعة     

مـن  الـواردة   جيري املراقبون مقابالت سـرية مباشـرة كطريقـة للتحقـق مـن املعلومـات األوليـة                  و
يـة الطفـل واملنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة            الـشبكات احملليـة حلما    شىت من قبيـل     مصادر  خالل  

  وســائلاجملتمــع املــدين الــيت ترصــد حالــة حقــوق اإلنــسان، ومــن تقــارير مجاعــات وغريهــا مــن 
ــالم ــات  اتجيــري إدخــال نتــائج التحقيقــ   و. اإلع ــل واإلبــالغ ملواصــلة  يف قاعــدة بيان . التحلي



S/2007/259

 

4 07-29850 
 

ــةرصــد  شــركاء يعمــل كمــا ــةســعيا إىل  حملــي صــعيد علــى الطفــل محاي  الــضحايا تلقــي كفال
 .املطلوبة لخدماتل

النامجــة عــن ويــدرس هــذا التقريــر علــى وجــه اخلــصوص التغــيريات يف حالــة األطفــال    - ٤
مـن   واألشـهر الثالثـة األوىل       ٢٠٠٦يف جنـوب ووسـط الـصومال خـالل سـنة             الـصراع فترات  

 ورغم أن بعض األحداث املبلـغ عنـها كانـت نتيجـة للـصراع بـني العـشائر، فقـد         . ٢٠٠٧سنة  
ــها عــن    ــتج أغلب ــرتاع ن ــة      ال ــة االنتقالي ــة االحتادي ــني احتــاد احملــاكم اإلســالمية واحلكوم ــدم ب احملت

م االسـتقرار احلـايل للحكومـة االحتاديـة         اعـد وكـذلك عـن ان    والقوات املتحالفة مع كـل منـهما،        
 حمـدد،  بـشكل  التقرير، ويقدم. وجود القوات اإلثيوبية يف جنوب ووسط الصومال      لاالنتقالية و 

 االحتاديـة  واحلكومـة  اإلسـالمية  احملـاكم  احتـاد  ارتكبـها  الـيت  اجلسيمة االنتهاكات عن وماتمعل
 .االنتقالية

 
 الصومال يف واالجتماعية والعسكرية السياسية التطورات - ثانيا 

. ١٩٩١منذ سقوط نظام سياد بري سـنة        فعالة  ظلت الصومال دون حكومة مركزية       - ٥
ولكنها أُصـيبت بالـشلل   احلكومة االحتادية االنتقالية احلالية    مت تشكيل ،  ٢٠٠٤ويف أواخر سنة    

، عندما بـدأت الـدورات   ٢٠٠٦فرباير /االنقسام الداخلي وانعدام االستقرار حىت شباطبسبب  
اتفـاق بـني الـرئيس عبـد اهللا يوسـف أمحـد ورئـيس الربملـان شـريف            الوصول إىل   الربملانية عقب   
احلكومــة الــذي أعقبــه يف مدينــة صــفوف وتوحيــد هــذا االتفــاق أثــار وقــد .  آدنحــسن شــيخ

أمال مؤقتـا بإمكانيـة     ) اعتربت العاصمة مقديشو غري آمنة مبا يكفي لتكون مقرا للربملان         (بايدوا  
 دعمـه  ٢٠٠٦يف أوائـل     الدويل اجملتمع جددمث  . االستقرار يف جنوب الصومال   إشاعة قدر من    

 الـشاملني  والتنميـة  اإلعمار إعادة مرحلة بداياتول السالم ولعملية االنتقالية االحتادية للحكومة
 الـسالح  حلظـر  اجلزئـي  الرفـع  مناقـشتها  جـرت  الـيت  األخـرى  القـضايا  مـن  وكـان  .الصومال يف

 احلكوميـة  للهيئـة  تابعـة  الـصومال  يف سـالم  حفـظ  بعثـة  نـشر  وإمكانية مناأل جملس فرضه الذي
  .األفريقي االحتاد أو )إيغاد( بالتنمية املعنية الدولية

بتحـسن احلالـة الـسياسية      الـذي كـان يبـّشر       املبـدئي   التفـاؤل   احنسر إىل حـد كـبري       وقد   - ٦
، مع صعود جنم احتـاد احملـاكم اإلسـالمية الـذي يتخـذ              ٢٠٠٦واألمنية يف الصومال خالل سنة      

العلمـاء املعتـدلني واملتـشددين    يـضم  واحتاد احملاكم اإلسالمية احتـاد معقـد    . من مقديشو مقرا له   
 نـشئ أوقـد   . بطني مبحـاكم الـشريعة القائمـة علـى العـشائر، وتـسيطر عليهـا عـشرية احلويـة                  املرت
 .مقديشو يف السائدين العنفعلى و القانونغياب  على ردا أصال اإلسالمية احملاكم احتاد
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احملــاكم اإلســالمية احتــاد ، خاضــت قــوات ٢٠٠٦يونيــه / وحزيــرانمــارس/آذاروبــني  - ٧
توحـدوا حتـت   الـذين  ضد جتمع ألمراء احلـرب   جنوب الصومال يفحربا استمرت أربعة أشهر    

 الفتـرة،  هـذه  وخـالل . يعـرف بالتحـالف مـن أجـل إعـادة الـسالم ومكافحـة اإلرهـاب               ما  راية  
 مـع  األقـل،  علـى  طفـال  ٣٠بينـهم    مـن وكـان    العاصـمة، يف   املـدنيني وإصـابة    قتـل زادت أعداد   

  .املدينة منركز الصراع يف املناطق السكنية ت

باهلزميــة علــى يــد التحــالف مــن أجــل إعــادة الــسالم ومكافحــة اإلرهــاب  لقــد واجــه و - ٨
، وبعــد ذلــك وســع احتــاد ٢٠٠٦يونيــه /جمموعــات تــضم احتــاد احملــاكم اإلســالمية يف حزيــران 

 ،٢٠٠٦ هنايــة ومـع . جنـوب الــصومال مــن احملـاكم اإلسـالمية ســيطرته علـى املراكــز احلـضرية     
 مدينـة  هـو  بـارز  باسـتثناء  اجلنـوب،  إقلـيم  نـصف  مـن  أكثـر  ىعلـ  اإلسالمية احملاكم احتاد سيطر
 .للحكومة املؤقت املقر بقيت اليت  بايدوا

درجة من الـسالم واالسـتقرار إىل األراضـي الـيت           مؤقتا  وجلب احتاد احملاكم اإلسالمية      - ٩
.  الــسنوات اخلمــس عــشرة املاضــية يفكــان يــسيطر عليهــا، وهــو مــا كــان أمــرا غــري مــسبوق    

مقديشو حيث سيطرت اجملموعات املسلحة على أجـزاء خمتلفـة مـن             بالذات على    ويصدق هذا 
ــسم      ــة تت ــاة اليومي ــة وحيــث كانــت احلي ــاب املدين ــانون وبغي ــالق ــن  مب ــة م ــصبغة ستويات عالي ال

أعمـال العنـف    إزاء ارتكـاب    إفالت شبه كامل من العقاب      مث  وتقييد حركة املدنيني    العسكرية  
 بانتـصار  مقديـشو  يف املواطنـون  رحـب  لقـد و. ا مـن اجلـرائم    املسلح والقتل واالغتصاب وغريهـ    

ــاحمعــربين عــن اال ٢٠٠٦ ســنة منتــصف يف احلــرب راءمــكم اإلســالمية علــى أااحملــ احتــاد  رتي
بعد أن أُفيد بـأن االنتـصار أفـضى إىل اخنفـاض بـالغ يف مـستويات                  ،على نطاق واسع   ماساحلو

  .سنوات عدة منذ مرة ألول اجلرمية

 ها، كانت املؤسسات االحتادية االنتقالية قد أضـعفت       ٢٠٠٦ األخرية من سنة     ويف اجلزء  - ١٠
ــة اخلطــرية يف أوســاط قادهتــا   إىل حــد  فــضال عمــا أُفيــد عنــه بــشأن   كــبري االنقــسامات الداخلي

 إىل انفوذهـ وهكـذا احنـصر     .  إىل احتـاد احملـاكم اإلسـالمية       ا وانـضمامها  حاالت فرار بعض قواهت   
التوسـع  عميـق إزاء    وأعربـت حكومـة إثيوبيـا عـن قلـق           .  وختومهـا  مدينة بايدوا ضمن  حد كبري   

 ،للمجموعــات املتمــردة داخــل إثيوبيــاومــا ادعــي مبؤازرتــه اإلقليمــي الحتــاد احملــاكم اإلســالمية 
هتديـدا ألمنـها   على أنه يشكل النفوذ املتنامي الحتاد احملاكم اإلسالمية     تنظر من جانبها إىل      فيما

إىل الصومال لتـدريب    ‘‘ مدربني عسكريني مسلحني  ’’هنا أرسلت   القومي وقد ذكرت تقارير أ    
ــوات احلكومــة االحتاديــة اال    أعربــت وقــد.  وحلمايــة املؤســسات االحتاديــة االنتقاليــة   نتقاليــةق

 احملــاكم احتــاد إيــواءإزاء احتمــال  قلقهــا عــن وإثيوبيــا وكينيــااألمريكيــة  املتحــدة الواليــات
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 املتحـدة  الواليـات  سـفاريت  بـتفجري  صـلة  علـى  أهنـم  زعمُي القاعدة  من تنظيم  ناشطني اإلسالمية
 .١٩٩٨ سنة ومجهورية ترتانيا املتحدة كينيا يف

ــا       - ١١ ــها إريتري ــن بين ــن عــدة دول م ــدعم م ــد. وتلقــى احتــاد احملــاكم اإلســالمية ال زاد  وق
 .الصومال يف التوتراتمن حدة  وإثيوبية إريترية قوات وجودذكرته التقارير عن  ما

إىل اســـتهالل  العربيـــة الـــدول جامعـــةبـــادرت  حـــرب،انـــدالع  لتفـــادي مـــسعى ويف - ١٢
 بعـد  توقفـت  الـسالم  عمليـة  أن بيـد  .٢٠٠٦ يونيـه /حزيران يف السودان رئاسةب سالم حمادثات
ــات مــن جــولتني ــسبقةشــروطا  اجلــانبني كــال وضــعحيــث  اخلرطــوم، يف احملادث  الســتئناف م

  .املفاوضات

 حـد  إىل اسـلمي اكم اإلسـالمية خـارج مقديـشو كـان        احمل اداحت سيطرةتوسع   أن ورغم - ١٣
 قـدر  بأقـل  أو قتـال  دومنـا  اإلسالمية احملاكم احتاد يد يف مدن سقطت احلاالت، أغلب يف( بعيد
 للـسكان  كـبري  تـشرد  يف صـراع  نـشوب وخطـر    الـيقني  عـدم  منـاخ  تـسبب  فقـد  ،)املقاومـة  من

 خميمــاتفــرد إىل  ٣٢ ٠٠٠ يقــارب مــا فــر فقــد .٢٠٠٦ ســنة مــن الثــاين النــصف يف املــدنيني
ــا، يف الالجــئني ــهم كيني ــول شــهري يف أغلب ــشرين ســبتمرب/أيل ــوبر/األول وت ــع ،٢٠٠٦ أكت  م

  .الصومال جنوب أراضي على اإلسالمية احملاكم احتاد سيطرةاتساع 

 ينــاير/الثــاين كــانون وأوائــل ٢٠٠٦ ديــسمرب/األول كــانون ٢٤ بــنيوجــاءت الفتــرة  - ١٤
 املقاطعـات  مـن  ١٨ علـى  سـيطرته  أحكـم  الـذي  اإلسـالمية  احملـاكم  احتـاد  طـرد لتشهد   ٢٠٠٧
  .وإثيوبيا االنتقالية االحتادية للحكومة العسكرية القواتعلى يد  للبلد اإلدارية

قوات احتاد احملاكم اإلسالمية إىل القطاعات اجلنوبية لراس كامبونــي          فلول  انسحبت  و - ١٥
ويف . وإثيوبيـا تلــت حتالــف احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة      وأفمـادو يف جوبـا السفلـى، حيــث قا     

، أعلنت الواليـات املتحـدة األمريكيـة أهنـا وجهـت ضربــة جويــة          ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين  ٨
أهنـم إرهابيــون مرتبطـون بتنظـيم القاعـدة ويـُــعتقد أنـهــم كـانوا حيـاربون إىل         بإىل مـَـن يـُـشتبـه  

أن األطفـال  مراقبـو محايـة   ويفيـد  . اإلسـالمية بـالقرب مـن أفـمــادو    جانب قوات احتـاد احملـاكم    
ــدورها إىل    ــة أدت ب ــضربات اجلوي ــوع هــذه ال ــدن وق ــهم  يإصــابات يف صــفوف امل ني، ومــن بين

ــال ــصومال       . أطف ــة إغــالق حــدود ال ــة االنتقالي ــة االحتادي ـــت احلكوم ــسـه، أعلن ويف الوقــت نف
ما الـدول اجملـاورة، إلــى املـساعدة علـى إنفــاذ             ألسباب أمنيـة، ودعـت اجملتمع الـدويل، وال سـي        

 للجنــة الــسابق الــرئيس أمحـــد، الــشيـخ شـــريف الــشيـخ بـــأن التقــارير وأفــادت. هــذا اإلغــالق
 ينـاير /الثـاين  كانون ٢١ يف الكينيـة للسلطاتسلَّم نفسه    قد اإلسالمية، احملاكم الحتاد التنفيذية
٢٠٠٧. 
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سـالمية، بــدأ تـدهور مـا كـان يـبــدو حالـة نظـام وأمــن                  وبعد سقـوط احتاد احملاكم اإل     - ١٦
فقد عادت حواجـز الطـرق ونقـاط التفتيــش، مـصحوبة           . يف مقديشو املذكور  حتاد  االأوجدهـا  

والعنـف، بالرغم من جهـود احلكومة االحتادية االنتقالية لتحـسيـن األمـن يف            بأعمال اللصوصية   
 الـسالم  اسـتعادة تكفـل    طرائــق  لوضـع  عضوا ٣٠ من جلنـة الوزراء رئيس عيـَّـن وقد. العاصمة

 وقــوات اإلثيوبيــة القــوات تــستهدف الــيت العنيفــة احلــوادث ولكـــن العاصــمة، يف واالســتقرار
 الربملـان،  مبوافقـة  تفـرض،  أن إىل االنتقالية االحتادية احلكومة دفعت االنتقالية االحتادية احلكومة
  .أشهر ثالثـة ملدة مبراسيم البلـد حيكم بأن سـفيو للرئيس يسمـح مـا وهو الطوارئ، قوانني

هجمـات يوميـة    مـع وقـوع   حالة انعدام األمن بشكل مـثري يف الـصومال  واستمر تفاقم   - ١٧
زالــت  ومــا. العاصــمةيــستهدف ضــرب معظمهــا وتقريبــا بالبنــادق والقنابــل وقــذائف اهلــاون، 

منطقـة  ، فضال عـن     باجلنوب الغريب  احلالة األمنية متقلبـة يف منطقيت جوبا السفلـى ووسط جوبا        
تنـافس فيمـا بـني      البعض أشكال   إىل إبراز   سقوط احتاد احملاكم اإلسالمية     أدى  كما  . كيسمايـو

 التقـارير  أفـادت و. وجود االحتاد املذكوركانت مقموعة أثناء بعد أن العشائر وداخل صفوفها  
ـــرا يف بالعــشائر مرتبطــة خطــريةبوقــوع اشــتباكات  ـــّدو منطقــة( بـارديـ  منطقــة( وتايـــغلو ،)جـِ

  .أخرى أماكنيف و )باكـُّـول

حالـــة خلـــق اســـتمرار وجـــود اإلثيـــوبيني يف الـــصومال إىل العـــام إزاء وأدى االســـتياء  - ١٨
عمليــات الطــوارئ يف وتنفيــذ إيــصال املــساعدات اإلنــسانية وإىل عقبــات بالغــة تعــوق متقلبــة، 

حلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة حتقيـق انتـصارات      وعلـى الـرغم مـن ادعــاء ا    . وسط البلد وجنوبـــه  
مـنطقيت  ال يـزال القتـال متواصـال، وال سـيما يف      فـ مشهودة على فلول احتاد احملاكم اإلسـالمية،        

 حتـد  أخطـر  مقديـشو،  العاصـمة  يف سـيما  وال األمـن، ومـا بـرح     .  مـادو -راس كامبونـي وبـاد    
  .االنتقالية االحتادية احلكومة يواجه

 يف األعـضاء  للـدول  يـأذن الـذي   ) ٢٠٠٧( ١٧٤٤ر جملـس األمـن      اقـر دور  صـ  وعقب - ١٩
 يجنـد  ١ ١٠٠قوامهـا    أوغندية أوىل وحدة نشر مت الصومال، يف بعثة بإنشاء األفريقي االحتاد

 وغانـــابورونـــدي  مـــن أخـــرى وحـــدات نـــشر نتظـــرُيو. ٢٠٠٧مـــارس /يف مقديـــشو يف آذار
 . ونيجريياومالوي

 
 ة حلقوق الطفل االنتهاكات اجلسيم - ثالثا 

فحالتـهم الـيت ال ُيـسمع     . للغايـة يف الـصومال  مستـضعفة فئة ال يزال األطفال يشكلون  - ٢٠
 مـن أجـل احلـصول    همعملـ  االعتمـاد التقليـدي علـى    فـضال عـن  هلا صوت يف الثقافة واجملتمـع،       
األســرة املعيــشية، وبالتــايل /العــشريةلــدفاع عــن مــشاركتهم يف اعلــى دخــل لألســر املعيــشية، و
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يف بــل  العــام، علــى املــستوىتعريــضهم لالســتغالل يف الــصراع، كــل هــذا أفــضى إىل الــضلوع 
مـن األطفـال املـشردين الـذين     الكـبري   بوجه خاص العدد املستضعفةالفئات ومن  .بيوهتمداخل 

  .يعيشون يف ظروف قاسية يف مستوطنات املشردين داخليا

غـري املـشروعة املتـوفرة يف مجيـع أحنـاء           تسبب العدد اهلائـل مـن األسـلحة الـصغرية           قد  و - ٢١
 جمتمـع تتزايـد فيـه       وسـط العنـف ضـد األطفـال       اجلنـاة املـدنيون     الصومال يف حالة يرتكب فيهـا       

وتـشويههم،   التقرير، كانـت أعمـال قتـل األطفـال      وخالل الفتـرة املـشمولة بـ       . العسكرية رتعةال
ن مـسلحون ال يرتبطـون       يرتكبـها مـدنيو    ، العنـف اجلنـسي    مناطوكذلك االغتصاب وغريه من أ    
يف العنف املرتكـب ضـد األطفـال    مناط ويتطلب الفهم الكامل أل .بالضرورة بالصراع السياسي

هنيـار القـانون والنظـام،      ال، و أوساط املـدنيني  يف  األسلحة   لسهولة توافر  االصومال وحتليلها فهم  
  .وقهماجلرائم املرتكبة ضد األطفال وانتهاك حقعلى ناخ اإلفالت من العقاب ملو

 ســياق االنتــهاكات علــىحتــول ملحــوظ  طــرأ، ٢٠٠٧عــام وأوائــل  ٢٠٠٦ويف عــام  - ٢٢
انتظامــا واتــساما  أكثــراع نــزإىل العــشائر فيمــا بــني مواجهــات متقطعــة ومعزولــة اجلــسيمة مــن 

كــان التجنيــد املتزايــد  و. علــى األطفــالوضــحسياسي، ممــا أســفر كــذلك عــن آثــار أالــطــابع بال
 بــاالقتران مــع العــدد الكــبري مــن األطفــال القتلــى واملــشوهني نتيجــة  الــذي يــستهدف األطفــال

 واملتواصلة مسة رئيـسية مـن مسـات الـصراع بـني احتـاد احملـاكم اإلسـالمية                   السافرةأعمال القتال   
  . الصومال ووسطيف جنوباحلالية  وكذلك حالة انعدام األمن ،واحلكومة االحتادية االنتقالية

 
 دات اإلنسانية واستهداف العاملني يف اجملال اإلنساينمنع وصول املساع - ألف 

الرصــد فعاليــة  أمــام خطــرصــول املــساعدات اإلنــسانية التحــدي األ إعاقــة ميثــل منــع و - ٢٣
 عـن إيـصال     فـضال اع،  رتالنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل علـى يـد أطـراف الـ           عن ا واإلبالغ  

رات املتعلقــة باســتقالل العــاملني يف لقــد تــأثر وصــول املــساعدات اإلنــسانية بالتــصو .اتاملعونــ
فعلـى   .احلـايل اع رتاجملـال اإلنـساين عـن اجلهـود األجنبيـة املتحيـزة دعمـا جلانـب أو آلخـر يف الـ          

، ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    عـن  هيف تقريـر  املعين بالصومال   رصد  لاسبيل املثال، أشار فريق     
)S/2006/913 ــرة ــة للخطــوط    )١٠، الفق ــشو  إىل وصــول طــائرة تابع ــويت إىل مقدي ــة جليب اجلوي

وأفادت التقـارير بـأن املعـدات توردهـا          . عسكرية الحتاد احملاكم اإلسالمية    بّزاتأدوية و حاملة  
أهنـا  كوكانـت محولـة الطـائرة مموهـة لتبـدو و      . ذلـك احكومة جيبويت، على الـرغم مـن إنكارهـ   

ميكـن   مـن الـشحنات   ومن الواضـح أن هـذه النوعيـة    .يف جيبويت شحنة من مجعية اهلالل األمحر
إمكانيـة وصـول املـساعدات اإلنـسانية         مـستقبال، حيـث أن       اجلهود اإلنسانية للخطر  أن تعرض   

  .أصالإىل املناطق اهلامة يف الصومال ضعيفة 
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يقــرب مــن عقــد مــن الــزمن، مل حتــظ مقديــشو مبــا يكفــي مــن األمــن  علــى مــدى مــا و - ٢٤
يــتح ومــن مث مل  .يعمــل مــن نــريويبلــذي  االســتخدامها قاعــدة لفريــق األمــم املتحــدة القطــري 

الدخول إىل العاصمة الصومالية لـسنوات عـدة،        الدولية   ةاإلنسانيتقدمي املساعدات   عاملني يف   لل
تـؤوي  مقديـشو  وألن . حتمـل مـسؤوليتها  رصـد الـربامج و    بالنـسبة ل  نتـائج خطـرية     مما أفضى إىل    

أثـر  إليهـا   الـدخول    عـدم    فقـد جنـم    مـن الـسكان املـشردين داخليـا،          ٢٥٠ ٠٠٠يقـدر بنحـو      ما
 األخـرى يف جنـويب   األجـزاء وهناك العديـد مـن    .احتياجاأشد  على من هم أكثر ضعفا وعميق

ــسفلى، مل يــ     الــصومال، وال ــا ال ــاطق أخــرى مــن جوب ــسمايو ومن ــة كي ــ تحســيما مدين وظفي مل
 .٢٠٠٧ وحىت تارخيه من عام ٢٠٠٦اإلغاثة الدولية الوصول إليها لبعض الوقت، طوال عام 

تقلبـا ممـا أدى إىل       احلالة األمنية يف الـصومال       شهدتوخالل الفترة املشمولة بالتقرير،      - ٢٥
يوليـه  /منـذ متـوز  و .جنويب الـصومال يف  أخرى أحناءحاالت حظر دورية على السفر الدويل إىل 

احلظر ليشمل جوهر يف شبيلي الوسـطى، وكانـت حـىت ذلـك احلـني قاعـدة            هذا  ، امتد   ٢٠٠٦
، ٢٠٠٦عـام  أغـسطس  /آبخـالل  ففي وبإجياز،  . من وكاالت األمم املتحدةلعمليات العديد

عثات ليوم واحـد إىل مقديـشو يف ضـوء الـشعور اجلديـد            ب بعض موظفي األمم املتحدة ب     اضطلع
سـياق ازديـاد انعـدام    لكـن يف  و .بالسالم واألمن الذي أحدثـه انتـصار احتـاد احملـاكم اإلسـالمية     

، أُعيـد فـرض القيـود    ٢٠٠٧خالل األشـهر األوىل مـن عـام       األمن يف جنويب الصومال ووسطه      
كـبري  جـزء   الوصـول إىل    عـاجزا عـن      اإلنسانية الـدويل     اتعلى السفر، وال يزال جمتمع املساعد     

 .هذه املنطقةمن 

متثـل مـشكلة    أعمال القرصنة قبالة سواحل الـصومال       فما برحت   وباإلضافة إىل ذلك،     - ٢٦
لوكـــاالت املعونـــة الـــيت حتـــاول إيـــصال األغذيـــة  بالنـــسبةســـنوات عـــدة خطـــرية علـــى مـــدى 
ــدادات األخــرى  ــد و .واإلم ــسواحل      ق ــة ال ــسفن قبال أســفرت موجــة مــن أعمــال اختطــاف ال

، مبا يف ذلك احتجاز سفينتني تعاقد عليهما برنـامج األغذيـة العـاملي،     ٢٠٠٥الصومالية يف عام    
إىل برنامج األغذية العـاملي     حمفوفا خبطر جسيم مما اضطر      عن جعل النقل البحري إىل الصومال       

وتفيــد التقــارير بــأن أعمــال  .نقــل األغذيــة مــن مينــاء ممباســا يف كينيــالاســتخدام الطــرق الربيــة 
القرصنة البحرية شهدت اخنفاضا ملحوظـا أثنـاء سـيطرة احتـاد احملـاكم اإلسـالمية علـى جانـب                    

سفينة اسـتأجرها  ، اختطفت مرة أخرى )٢٠٠٧(فرباير /ويف شباط .كبري من جنويب الصومال
ن  طـ  ١ ٨٠٠برنامج األغذية العاملي قبالة الساحل الشمايل الشرقي للصومال بعد إنزاهلا محولة            

د برنــامج األغذيــة العــاملي مبواجهتــه يــفيومنــذ ذلــك احلــني،  .مــن املعونــة الغذائيــة يف بوساســو
 . الغذائية الضروريةات من أجل إيصال املعونأخرى يف التعاقد على سفن اتصعوب
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 عـن   ٢٠٠٧ ينـاير /الـصومالية منـذ كـانون الثـاين        - كما أسفر إغـالق احلـدود الكينيـة        - ٢٧
ــسانية  ــانون الثـــاين   .منـــع وصـــول املـــساعدات اإلنـ ــارير الـــصادرة يف كـ ــاير /وقـــدرت التقـ ينـ

 اياين، وهـو  قـ وقا، و تـ بلي، وتب فرباير عدد األسر املعيشية للمشردين داخليا يف مناطق دُ        /وشباط
ورغم تلقي العديد من هـؤالء النـاس         . أسرة ١ ١٦٠، بنحو   السفلىعة جوبا   احلدودية يف مقاط  

املـشردون  وكـان   . الـصحية خلـدمات إىل ابعـض املـساعدات اإلنـسانية، فهـم يف حاجـة عاجلـة       
 .حاليـا بـسبب إغـالق احلـدود    املمنـوع  لمساعدة الطبية، وهو األمر التماسا لإىل كينيا يعربون 

إىل الــصومال علــى  نات اإلنــسانية بعبــور احلــدود الكينيــة وباإلضــافة إىل ذلــك، ُيــسمح للــشح 
موسم األمطار الـذي    مع توقع حلول    سيما   أساس كل حالة على حدة، مما يثري قلقا بالغا، وال         

  .أبريل/يبدأ يف نيسان

ــة ويف  - ٢٨ ــ، أف٢٠٠٧عــام بداي حقــوق  دعــاةوقــوع العديــد مــن اهلجمــات علــى   عــن د ي
ق مهامجون جمهولون النار يف مقديشو علـى ناشـط بـارز يف    مارس، أطل/ آذار١٤ويف  .اإلنسان

عيسى عبدي عيسى، رئيس منظمة كيسيما الـصومالية املعنيـة حبقـوق            هو  جمال حقوق الطفل،    
 دعا منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنـسانية قد و . فكان أن لقي مصرعهاإلنسان يف كيسمايو

  .كامل يف هذا احلادثيف الصومال السلطات الصومالية إىل إجراء حتقيق 

 قذيفة هـاون يف ملعـب    ت سقط ،مارس/ آذار ١٣يف  بأنه  وأفادت منظمة غري حكومية      - ٢٩
أحــد مــشاريعها، ممــا أســفر عــن مقتــل طفــل  كــان ســاحة لتــدريب األطفــال يف إطــار  رياضــي 

 الربناجميــة يف تهاعلقــت املنظمــة مؤقتــا أنــشط ذاتــه، وكــان أن املــدربإضــافة إىل وإصــابة آخــر 
  .شومقدي

 
 قتل األطفال وتشويههم - باء 

 
، وقع األطفال ضحايا العنف املسلح يف العديـد مـن           ٢٠٠٧ بداية و ٢٠٠٦خالل عام    - ٣٠

الـيت  ببعـضها الـبعض   عـات غـري املرتبطـة    ناز مـن الـصراعات وامل     لعديـد مناطق الـصومال نتيجـة ل     
وبلـغ هـذا    .جراميـة اإلسياسية والدوافع ذو العنف ال، وعشائريالصراع التشهدها، مبا يف ذلك 

مـن أجـل الـسيطرة علـى مدينـة          مكثفـا   العنف ذروته خالل األشهر األربعة الـيت شـهدت قتـاال            
، وأثنـاء القتـال بـني احتـاد احملـاكم اإلسـالمية،             ) أعـاله  ٧انظـر الفقـرة      (٢٠٠٦يف عام   مقديشو  

 كـــانون واحلكومـــة االحتاديـــة االنتقاليـــة والقـــوات اإلثيوبيـــة يف وســـط الـــصومال وجنوبـــه يف  
 بـني خمتلـف األطـراف يف مقديـشو منـذ مطلـع              خالل االحتكاكـات  مث  ؛  ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
 .٢٠٠٧عام 
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مـن جـراء    األطفـال  ضرر، تـ  ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  إىلمـارس   / آذار  مـن  فترةالوخالل   - ٣١
 . مقديـشو مـن العنف بـشكل مفـرط حيـث وقـع جانـب كـبري مـن القتـال يف األحيـاء الـسكنية                    

ــارير م  ــصليب األمحــر  صــادرة عــن  ؤكــدة وأشــارت تق ــة ال ــةجلن ــة اهلــالل األمحــر   / الدولي مجعي
 القتـال، وتلقـى أكثـر       يف شخـصا    ٣٥٠ إىل مقتل مـا يربـو علـى          ٢٠٠٦مايو  /الصومايل يف أيار  

جممـوع  رغـم أن  و .الصراعناجتة عن إصابات من  شخص العالج يف املستشفيات ١ ٥٠٠من 
تقـارير الـواردة مـن منظمـات محايـة الطفـل تـشري              ال ليس معروفا، إال أن      الضحايا عدد األطفال 

 طفال يف العاصمة خالل هذه الفتـرة، مـن بينـهم مخـسة تأكـد                ٣٠إىل مقتل أو إصابة أكثر من       
 .٢٠٠٦مايو /مقتلهم يف أيار

ــة الطفــل  و - ٣٢ ــو محاي ــيفيــد مراقب ــذين شــاركوا  أن األطفــال ب ــال  ال ــة يف القت جنــويب بفعالي
يفيــد كمــا  .كــانوا مــن ضــحايا ذلــك الــصراع  ، ٢٠٠٦ ديــسمرب/ كــانون األولالــصومال يف

علـى سـبيل    ف.ضحايا للقتال بشكل غري مباشـر خـالل هـذه الفتـرة    كانوا األطفال بأن  املراقبون  
 عامـا جـراء قنبلـة       ١١وعمـره   ديسمرب أحـد أطفـال الـشوارع        / كانون األول  ٢٨املثال، قُتل يف    

 .بيا يف دوسامارأُفيد بأن قوات احلكومة االحتادية االنتقالية فجرهت

ديـسمرب  /ويتصاعد العنف يف مقديشو منـذ وصـول القـوات اإلثيوبيـة يف كـانون األول                - ٣٣
قوات احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة والقـوات      تستهدف   تقع هجمات شبه يومية       حيث ٢٠٠٦

الـنريان  بـني أقـواس   وكـثريا مـا يقـع املـدنيون ضـحايا       .مـن هـذه القـوات   يعقبـها رد  واإلثيوبيـة،  
يف املــستوطنات القريبــة مــن املبــاين العــسكرية  املقيمــون ن داخليــا وســيما املــشرد املتبادلــة، وال

وأفاد مراقبو محاية الطفل بوقـوع حـاالت إصـابة أو قتـل لألطفـال نتيجـة إطـالق         .احلكومية أو
 يف منازهلم أو يف الشارع أو يف املركبـات أو أثنـاء             ُيحصرونالنار والقصف العشوائيني، حيث     

 . عامـا ١٨ وتتراوح أعمار الضحايا من األطفال بـني سـبعة أشـهر و    .ودهتم سريا من املدرسةع
جـّراء  مـن   وفاة فتاة يف السادسة عشرة      : فرباير، تأكد وقوع حادثتني من هذا النوع      /ويف شباط 

إصابتها مبتفجرات قيل بأن القـوات اإلثيوبيـة أطلقتـها وكـذلك فتـاة يف الرابعـة عـشرة أصـيبت                     
 .ان يف مقديشو بقذيفة هاون أطلقتها القوات اإلثيوبيةدلغة يف مرتل أسرهتا حبّي هوروح باجب

بأنــه منــذ بدايــة العــام،  أفــادت منظمــة غــري حكوميــة   ،٢٠٠٧فربايــر / شــباط٢٥ويف  - ٣٤
ويف  .ة مــن جرحــى احلــرب اثــنني مــن مستــشفيات مقديــشو الثالثــ٤٣٠ علــى زيــدأُدخــل مــا ي

ــر /شــباط  امــرأة ٣٠ جــريح، مــن بينــهم مــا ال يقــل عــن   ٢٠٠مــن ، أُدخــل أكثــر وحــدهفرباي
 .مدينـة الصومايل، ومستشفى  الذي تديره مجعية اهلالل األمحرجيسايل طفال، مستشفى  ٢٤ و

سـبل  ونتيجة لنقص  .اخلسائر يف األرواح، اليت تقدر بالعشراتمن غري املؤكد حتديد تزال  وال
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يف هـذه اهلجمـات حـىت مـن الوصـول إىل       ممن يصابونيتمكن بعض املشردين داخليا     ال  ،  النقل
 .املستشفى

ــشويه كنتيجــة     رتوباإلضــافة إىل الــ  - ٣٥ ــل والت ــشو، كــان األطفــال ضــحايا القت اع يف مقدي
 وأالشخــصية، املــشاجرات لــسهولة تــوافر األســلحة الــصغرية يف الــصومال ومــن شــأن مباشــرة 

غـري ذلـك مـن       وألى األراضي،   الرتاعات ع  وأ،  العشائريةالرتاعات   وأاخلالفات على األسعار،    
 .يقــع األطفــال ضــحية للــنريان املتبادلــة كــثريا مــا و أن ُتفــضي إىل العنــف، كعوامــل االحتكــا

، لـدواعي الثـأر    من العنف املعمم ألسباب إجراميـة أو         العشائريةما ترتكبه اجلماعات    يزال   وال
  .تسم باإلفالت من العقابمناخ يمنتشرا يف 

ورق أخـضر ميـضغه الرجـال البـالغون يف          وهو  (القات  بسبب  ات  أسفرت الرتاع كما  و - ٣٦
النـساء واألطفـال بالدرجـة األوىل، عـن عـدد           جبلبـه وبيعـه     قـوم   يالـذي   ) الصومال ألثره املخدر  

تبلـغ  ومتثل صناعة القـات جتـارة    .كبري من عمليات قتل األطفال خالل الفترة املشمولة بالتقرير
 أمـراء ر عليهـا يف املقـام األول اجلماعـات املـسلحة، و            دوالر يوميـا، وتـسيط     ٣٠٠ ٠٠٠قيمتها  

  .عمالاألرجال كبار احلرب، و

 عــن حــوادث األلغــام األرضــية فــاداألمنيــة وصــعوبات الــدخول، ال ُيللعوائــق نتيجــة و - ٣٧
الـيت  شـيوعا هـي   احلـوادث  أكثـر  و .صنف اإلحـصاءات حـسب العمـر   بـشكل منـتظم، وقلمـا تُـ    

فعلـى سـبيل    .املتخلفـة عـن احلـرب   املتفجـرات  جـرة وغريهـا مـن    تتسبب فيها الذخائر غـري املنف 
ذخـائر غـري    سـببته   يف حـادث    ثالـث   أُصـيب   ورح طفالن   ، جُ ٢٠٠٦يونيه  /في حزيران فاملثال،  

  ُســجل منــذ انــدالع الــصراع يف جنــويب الــصومالكمــا  .“صــوماليالند”و، كــمنفجــرة يف بور
انوا يلعبـون بـذخائر غـري منفجـرة،     قتل وجرح أطفال كـ  أدت إىل   ما ال يقل عن ثالثة حوادث       

فيـه  أُصـيب  ويف كونغو بالقرب مـن جـوهر،        ٢٠٠٦أغسطس  /يف آب وقع  مبا يف ذلك حادث     
ُجــرح ثالثــة مــن إخوتــه، عنــدما كــانوا كمــا طفــل يبلــغ مــن العمــر أربعــة أعــوام إصــابة قاتلــة، 

 .يلعبون بقنبلة يدوية
 

 ت املسلحة جتنيد األطفال واستخدامهم يف القوات واجلماعا - جيم 
 أن  ةتلـ اقمن التحديات املتعلقة بالتصدي لتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم يف القـوات امل              - ٣٨

لغلمـان ممـن جتـاوزوا اخلامـسة     ُينظـر إىل ا و. هذه املمارسة تضرب جبذورها يف الثقافة الصومالية   
 إىل هـذا،    وباإلضـافة .  أمـراً مقبـوالً    عـد  على أهنم بالغون وبالتـايل فـإن محلـهم لألسـلحة ي            عشرة

قـد سـاد التوقـع أن يتـوىل         وبالنظر إىل اهليكل البدوي العـشائري للحيـاة الـصومالية التقليديـة، ف            
اســتخدام انتــشر ومــن مث .  الــدفاع عــن ممتلكــات األســرة أو العــشرية منــذ ســن مبكــرةالــصبيان

ــصراعات   ــال يف ال ــا   األطف ــصعب إنكاره ــن ال ــات م ــإن    .لدرجــة ب ــا ســبق، ف ــى م  وعــالوة عل
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له األطفال من تشريد، وختـل، وإمهـال، وتيـتم، وبـؤس، جعـل كـثرياً مـن األطفـال،                 يتعرض   ما
 . يف الشوارع، عرضة بشكل خاص للتجنيدويعمل من يعيش منهم وخاصة 

 بــسبب ٢٠٠٦ عــام يفتــشري التقــارير إىل أن جتنيــد األطفــال زاد بــصورة ملحوظــة    و - ٣٩
 احلـرب املنـتمني إىل      أمـراء مية ومجاعات   الصراع الذي دار يف مقديشو بني احتاد احملاكم اإلسال        

يف خمتلـف   احملتـدم   الـصراع   فـضال عـن     التحالف مـن أجـل إعـادة الـسالم ومكافحـة اإلرهـاب،              
لـيس  و. أحناء وسط وجنويب الصومال بني احتاد احملاكم اإلسالمية واحلكومة االحتادية االنتقاليـة          

هم أو إشـراكهم يف أعمـال القتـال،     اإلمجـايل لألطفـال الـذين مت جتنيـد    العـدد  تقـدير    من الـسهل  
حتديـد سـن مراهـق أو    ممـا يـصعب معـه    حيث ال يوجـد نظـام لتـسجيل املواليـد يف الـصومال، و      

 .  إحدى اجلماعات املسلحةيفاملنخرطني من شاب 

باإلضافة إىل تقارير شهود العيان الواسعة النطاق اليت تفيد بوجود أطفال ال تتجـاوز              و - ٤٠
ختلـف أطـراف الـصراعات يف       التابعـة مل  ركبـات   امل نقـاط التفتـيش ويف       دنـ  عامـاً ع   ١١أعمارهم  

صـبيا مـن     ١٤، فقـد أجـرى مراقبـو محايـة األطفـال مقـابالت مـع                ٢٠٠٦مقديشو خالل عـام     
 دقوتــشمل املعلومــات األ. يف خدمــة احتــاد احملــاكم اإلســالمية واجلماعــات املــسلحةالناشــطني 

 :ما يليد كجنواملتعلقة بتجنيد األطفال واستخدامهم 

، قامـــت اجلماعـــة املـــسلحة حتديـــدا، ويف مقديـــشو ٢٠٠٦يف منتـــصف عـــام  )أ( 
 بقيــادة عبــدي قيبديــد وموســى ســعدي ياالهــاو بتجنيــد أطفــال ال تتجــاوز         ألمــراء احلــرب 

صـفوف   سـنوات يف  ٧ أطفال ال تتجاوز أعمارهم عن اخنراطد أيضاً  يوأف.  عاماً ١٣أعمارهم  
 ؛اجلماعات املسلحة غالغادود يف دوساماريب

 جتنيد الشباب مـن     متفوض الوالية الشمالية الشرقية يف كينيا،       ا ذكره م  وفقاً مل  )ب( 
 علـى أيـدي   ٢٠٠٦شـهر الثالثـة األخـرية مـن عـام          ألاملقاطعة الـشمالية الـشرقية لكينيـا خـالل ا         

ن الشباب كانوا يعربون احلـدود      وتفيد التقارير بأ  .  للقتال يف الصومال   ستعدمجاعات مسلحة ت  
 ؛ه احتاد احملاكم اإلسالميةت للمشاركة يف جهاد أعلنفترةلك التإىل الصومال خالل 

حمــل احتــاد احملــاكم اإلســالمية مــسؤولية األعــداد الــضخمة لألطفــال الــذين يت )ج( 
فباســم اجلهــاد الــذي ســبق وأن . ٢٠٠٦جـرى جتنيــدهم حــديثاً خــالل اجلــزء األخــري مــن عــام  

 ديــدوجودهــا علــى األراضــي الــصومالية، صــار حت ب دعىلنــوه علــى اجليــوش اإلثيوبيــة الــيت يـُـ أع
 عزمـه جاهر احتاد احملـاكم اإلسـالمية علنـاً ب        وهكذا  . اجملندين اجلدد وتدريبهم إحدى األولويات    

ن الشيخ فؤاد حممد خلف مسؤوالً عن تـدريب الطـالب حتقيقـاً هلـذا            التجنيد من املدارس، وعيَّ   
شـهر  ألجتنيد األوالد والبنات من املـدارس يف مقديـشو وأمـاكن أخـرى يف ا      َفضاَعوت. الغرض

/ ودعي نظار العديد من املدارس هناك حلضور اجتماعـات يف أيلـول           . ٢٠٠٦األخرية من عام    
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 ٦٠٠  و٣٠٠، طِلب فيها من كـل منـهم االلتـزام بإرسـال حـصة تتـراوح بـني                  ٢٠٠٦سبتمرب  
 ؛ر أشهستةإىل  مدته تصليب العسكري مراهق إىل برنامج للتدرتلميذ 

 ويكـون   بل ة، من مصادر صحفية موثوق    ستقاةتتوفر دالئل فوتوغرافية هامة م     )د( 
تـبني اسـتخدام األطفـال يف القـوات املـسلحة يف            ومصدرها أحياناً اجلماعات املـسلحة نفـسها،        

 ٢٠٠٦ ديــسمرب/ كــانون األول٣ صــورة الُتقطــت يف وضــحفعلــى ســبيل املثــال، ت . الــصومال
طفالً يرتدي زياً عسكرياً كامالً وحيمل بندقية هجومية، ويشارك يف إجـراءات مـصادرة احتـاد                

.  عامـــا١٣ً علـــى أكثـــر تقـــديرعمـــر الطفـــل بلـــغ وي. احملـــاكم اإلســـالمية للقـــات يف مقديـــشو
ــة        كمــاو ــة للهيئ ــصومال التابع ــسالم يف ال ــة دعــم ال ــضة لبعث أظهــرت صــور مــن مظــاهرة مناِه

مث  يف مقديـشو     ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ٨ يف   ونظمـت ية املعنيـة بالتنميـة      احلكومية الدول 
عمرهم حنـو   بدا أن    أطفاالً   ،ُعرِضت على املوقع الرمسي الحتاد احملاكم اإلسالمية على اإلنترنت        

ويف إحـدى   . يرتـدون الـزي العـسكري الكامـل وحيملـون بنـادق هجوميـة             وهـم   مخس سنوات   
احلــرب البــارزين املتحــالفني مــع احتــاد أمــراء كاد، وهــو أحــد إنــدامــع األطفــال الــصور، يظهــر 

، ُعـرِض علـى   ٢٠٠٦ديـسمرب  / كـانون األول  ٨ ويف نفـس اليـوم،       .احملاكم اإلسالمية من ِمركا   
املوقع احمللي لألخبار عدد من الصور ملراهقني يرتدون الزي املدرسي وحيملون بنادق هجوميـة              

ــة إ    ــة اآلتي ــوش األجنبي ــاهرون ضــد اجلي ــصومالويتظ ــاك صــورة  . ىل ال ــا رجــع يوهن إىل تارخيه
منــهم و احلكومــة، جنــدهتمن وصــومالييظهــر فيهــا شــباب  ٢٠٠٦ديــسمرب /كــانون األول ١٤

مـصطفّني يف تـشكيل عـسكري       وكـانوا   ،   كحد أقـصى    عاما ١٦بنحو  ، تقدر أعمارهم    غلمان
وب غـرب    كيلـومتراً جنـ    ٣٠بأحد معسكرات التدريب األمامية بالقرب من ماناس، على بعد          

 ؛بايدوا

ــاالً بــني   ُتظهــر )هـ(  ــارير أطف ــابعني ال  عــدة تق ــى الت حتــاد احملــاكم  املــصابني أو القتل
وأفـاد أحـد مـوظفي األمـم     . ٢٠٠٦ديـسمرب  /اإلسالمية يف القتال الذي اندلع يف كـانون األول   

  عامـاً مت جتنيـده مـن إحـدى مـدارس مقديـشو        ١٢املتحدة يف بايدوا بـأن ابنـه البـالغ مـن العمـر              
)  كيلـومتراً شـرق بايـدوا      ٢٠( إىل جبهة دينوناي     حضروهعلى أيدي احتاد احملاكم اإلسالمية وأ     

 يف الــصف الدراســي  صيبلقــي العديــد مــن زمــالء الــ  قــد و. ديــسمرب/يف أواخــر كــانون األول
 . مصرعهم يف القتال

اكم يف أعقــاب القتــال الــذي انــدلع بــني احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة واحتــاد احملــ         و - ٤١
ديسمرب، وردت تقارير من مراقيب محاية األطفال عن أطفال كـانوا           /اإلسالمية يف كانون األول   

وجـاءت تقـارير عـن      . قد حاربوا مع االحتاد واعُتِقلوا علـى أيـدي احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة              
، وعن مقاتلني أطفال مصابني جبراح يهربون مـن املستـشفيات خـشية             هربوا من منازهلم  أطفال  
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أن علـى    اليونيسيف احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة        حثتوقد  . انتقام احلكومة االحتادية االنتقالية   
ت احلكومـة   كـد وأ. إعـادهتم إىل أُسـرهم    مع  محاية أي أطفال اشتركوا يف أعمال القتال         تضمن

نـت  ينـاير، كا /وحبلـول منتـصف كـانون الثـاين      . االحتادية االنتقالية التزامها بتحقيـق تلـك الغايـة        
تقــارير قــد وردت مــن بعــض مــراقيب احلمايــة عــن إطــالق احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة ســراح  

صـعوبة تأكيـد تلـك التقـارير نظـرا          أطفال على صلة باحتاد احملـاكم اإلسـالمية علـى الـرغم مـن               
 .بل الوصول إىل مراكز االحتجازُسلتعذر 

 املــسؤولني بــاألمم املتحــدة أحــد كبــارزار مقديــشو ، ٢٠٠٧ينــاير /يف كــانون الثــاينو - ٤٢
ــسه   ــاحيــث عــاين بنف ـــ  الأطف ــون    ١٨ دون ســن ال ــزي العــسكري املوحــد ويقوم ــدون ال ، يرت
اعترفــت احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة بوجــود أطفــال يف صــفوفها  بعــدها و. بــدوريات باملطــار

 املرأة وشـؤون األسـرة   النـهوض بـ   ، حـضر وزراء الـصحة و      ٢٠٠٧فرباير  /ويف شباط . العسكرية
 التزامــات بــاريس حلمايــة  تأييــدجــرى باحلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة مــؤمتراً يف بــاريس حيــث   

ــال مــن   ــد أو ااألطف ــوات أو مجاعــات      التجني ــشروعة مــن جانــب ق ــصورة غــري م الســتخدام ب
 هؤالء الوزراء املساعدة من اجملتمع الدويل للتصدي ملـشكلة األطفـال اجملنـدين              طلبو. مسلحة

 . للحكومة االحتادية االنتقاليةالتابعة ة يف القوات املسلح

 جتنيد قوات احلكومة االحتادية االنتقاليـة       عنورد تقرير من مراقب محاية األطفال       قد  و - ٤٣
نقلـت األمـم املتحـدة بعـد هـذا قلقهـا فيمـا يتعلـق                مث  . يناير/ يف كانون الثاين   اليف بونتالند أطفا  

 . لتصرفاتيت تعهدت مبنع حدوث تلك ابتجنيد األطفال إىل السلطات يف بونتالند ال

 العنف اجلنسي - دال 
ــوع     - ٤٤ ــال وق ــة األطف ــو محاي ــاد مراقب ــن  أف ــر م ــال   ٤٠أكث ــصاب ألطف ــة اغت ــام يف  حال ع

ومل يتـسم القتـال يف مقديـشو        .  أطـراف يف الـصراع     ترفتـه أقل من نـصفها اق    قال إن   ، وي ٢٠٠٦
بيــد أن النــساء .  الــسكان املــدنيني اجلنوبيــة بــالعنف اجلنــسي ضــد أفــراد دنويف غريهــا مــن املــ 

 العنـف اجلنـسي بفعـل التـشريد، والبـؤس، واهنيـار             يف مواجهـة  فاً  اضعاستـ والفتيات صرن أكثـر     
 . سيادة القانون، وهي عوامل تفاقمت حدهتا بفعل الصراع

اجلماعــات ارتكبــه أعــضاء اغتــصاب أو عنــف جنــسي  عــن وقــوع  حيــدث إبــالغومل  - ٤٥
وتفيـد التقـارير باختـاذ احتـاد احملـاكم اإلسـالمية تـدابري مـن         . الل القتـال خيف املسلحة أو اجلنود  

انتــهى كــثري مــن النــشاط  قــد و.  أخــرىيف مواقــعحتــسني الوضــع األمــين يف مقديــشو و شــأهنا 
ــذي   ــي ال ــه  اإلجرام ــن  دون  -أقــدم علي ــود التــابعون  - عقــابخــشية م ــراء  اجلن احلــرب ألم

فتيش إىل اغتصاب النساء يف خميمات املـشردين داخليـاً،           نقاط الت  ندبتزاز ع ال ا ا بني السابقني، م 
 أفـادت   حيـث سيطر احتاد احملاكم اإلسالمية على أغلب أحناء جنـوب ووسـط الـصومال            عندما  



S/2007/259

 

16 07-29850 
 

يف شوارع املدينة يف هذا الوقت أكثر مـن أي          عليهن  هجم  تالنساء بشعورهن بأهنن مبأمن من ال     
 . وقت مضى لسنوات طويلة

مــن إىل االرتفــاع ت حالــة انعــدام األمــن والنــشاط اإلجرامــي  ادعــ، ٢٠٠٧ويف عــام  - ٤٦
بالغـات تفيـد    ب من جديد    بعثونجديد يف جنويب الصومال ووسطها، وأضحى مراقبو احلماية ي        

ــا         ــسيطر عليه ــيت ت ــيش ال ــد نقــاط التفت ــزاز وتعــذيب عن ــل وابت ــصاب وقت حبــدوث حــاالت اغت
أو ضـن لالغتـصاب عنـد نقـاط التفتـيش،      وهناك عدة تقـارير عـن فتيـات تعر   . امليليشيات احمللية 
 إىل الطــابع ســيادة القــانونافتقــار ســيطرة احلكومــة وعــدم وبــسبب .  احملليــةنداخــل جمتمعــاهت

 . العقاب  منن، فإن مرتكيب هذه االنتهاكات عادة ما يفلتواملؤسسي

يف حــاالت تــشريد الــسكان ســيما   العنــف اجلنــسي ضــد النــساء والفتيــات، والدويعــ - ٤٧
 مـا يفلـت مرتكبـو مثـل تلـك اجلـرائم             كثريا هبا يف شىت أحناء الصومال، و      ا، ظاهرة معترف  داخلياً

الديـة  ، مثـل دفـع      تقترح احللول  آليات العدالة التقليدية واجملتمعية      كانت ما   غالباو. من العقاب 
 الـزواج   دويعـ . اجلـاين  أو عشريته ألسرة الضحية، أو حىت زواج الضحية مـن            من جانب اجلاين  

جيعــل ممــا  الثقافــة الــصومالية، يف صــميم والــزواج بــاإلكراه أيــضاً مــن األعــراف املتأصــلة املبكــر
 بعـض حـاالت     مشلـت و. لالغتـصاب والعنـف اجلنـسي     بالـذات   الفتيات الصغريات أكثر عرضة     

.  عامــا١١ً فتيــات ال تتجــاوز أعمــارهن ٢٠٠٦االغتــصاب الــيت مت اإلبــالغ عنــها خــالل عــام 
  .مشكلة ملموسةوجه ضد النساء والفتيات على وجه اخلصوص ويعترب العنف املرتيل امل

 بـشأن ا اليونيـسيف وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي            هتـ األحباث اليت أجر  كما كشفت    - ٤٨
 مـن اجملتمعـات   ا كـثري ، عمـا يـساور  االستجابة التقليدية للعدالة بالنسبة لألطفال يف صوماليالند      

. تــصاب اجلمــاعي الــيت يرتكبــها الــشباب ضــد الفتيــات حــاالت االغمــن االنــشغال إزاء احملليــة 
وتــستجيب العدالــة التقليديــة واجملتمعيــة، وفقــا للتقــارير، لتلــك احلــاالت بطريقــة تكــاد تكــون   

 .حاالت االغتصاب اليت يرتكبها شخص واحدإزاء تستجيب به  امتطابقة مل

 :وكان من احلوادث احملددة املبلّغ عن وقوعها ما يلي - ٤٩

ــار لكــسدان      / شــباط٢٢يف  )أ(  ــة لبم ــصاب يف قري ــان لالغت ــر تعّرضــت فتات فرباي
 تقلـهما كا مبنطقة شبيلي السفلى عندما مت اختطاف مركبة النقل املدنية اليت كانـت          ريمبقاطعة م 

 أمام نقطة تفتيش على يد ميليشيات غري معروفة؛

 فربايـر، اغتـصبت فتـاة علـى يـد فـرد معـروف جيـدا ينتمـي إىل                  / شباط ٢٣يف   )ب( 
 إحدى امليليشيات؛
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فرباير أقدم رجـال غـري معـروفني علـى اغتـصاب فتـاة يف الثانيـة                 / شباط ٢٤يف   )ج( 
 .عشرة يف بايدوا

 
 اهلجمات على املدارس واملستشفيات - هاء 

ــصراع يف       - ٥٠ ــارزة لل ــشفيات مــن اخلــصائص الب ــى املــدارس واملست مل تكــن اهلجمــات عل
يونيـه  /مـارس إىل حزيـران  / يف الفتـرة مـن آذار    قعـت وصدامات الـيت    لـ ا وسـط إال أنـه    . الصومال
، كــان التحــالف مــن أجــل إعــادة الــسالم ومكافحــة اإلرهــاب هــو اجلــاين الرئيــسي يف  ٢٠٠٦

 : ألحداث التايل بياهناسياق احافلة مدرسية ومستشفى يف اهلجمات اليت تعرضت هلا 

ب  احلـــرأمـــراءحـــد موالـــون ألجم مـــسلحون ا، هـــ٢٠٠٦فربايـــر /يف شـــباط  )أ( 
. قـل أطفـاالً يف وسـط مقديـشو     حافلـة مدرسـية تُ  -لتحالف يف الصراع املشاركني إىل جانب ا   

غـري أن بعـض     . ومت االستيالء على احلافلة إال أنه أُطِلق سراح األطفال دون إحلاق أي أذى هبم             
سـقطوا منـها،    فكـان أن    األطفال أصيبوا جبراح من جراء حماولتـهم اهلـروب عـرب نوافـذ احلافلـة                

 ؛أثار احلدث موجة عارمة من السخط العامقد و

 للقـانون اإلنـساين الـدويل، احتـل     سـافر ، ويف انتهاك ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٩يف   )ب( 
و عـضو يف    موسـى سـعدي يـاالهو، وهـ       هـو   احلـرب   التابعة ألحد أمراء    ماعات  اجلمقاتلون من   

ل األمحـر الـصومالية     ومجعيـة اهلـال   الدولية  لصليب األمحر   االتحالف، مستشفى كبرياً تديره جلنة      
مت قـد  و. يف مشايل مقديشو، وهي أحد مرفقني يقدمان املساعدة الطبية باجملـان لـضحايا احلـرب             

 العمليـات الطبيـة علـى الـرغم مـن      لكـن أُعيقـت  إجالء أغلب املرضى خالل ساعات الـصباح و       
حتالل عـدة   استمر اال و.  ومجعية اهلالل األمحر الصومايل     الدولية لصليب األمحر امناشدات جلنة   

 .  استيالئه على العاصمةبإخراجهم يف سياقاحتاد احملاكم اإلسالمية يف النهاية  إىل أن قامأيام 
 

  االختطافحاالت - واو  
حقـوق  حالـة عـن     ويشري تقريـر    . لفديةل ا االختطاف يف الصومال، بشكل عام طلب      يتم - ٥١

 أن ٢٠٠٥يف عــام ) أوكــسفام(اإلنــسان صــدر عــن منظمــة أوكــسفورد للتحــرر مــن اجلــوع    
ــداف عرضــة           ــر األه ــم أكث ــبالد ه ــم خــارج ال ــارب هل ــد يف وجــود أق ــذين يعَتق األشــخاص ال

باملنازعـات بـني العـشائر      كـذلك   إال أن عمليات االختطاف بأنواعه ترتبط أحيانـاً         . لالختطاف
 .سياسيةأو باملناورات ال

 عامـــاً يف ١٣  و١٢ يبلغـــان مـــن العمـــر صـــبيان، اخُتِطـــف ٢٠٠٦أبريـــل /يف نيـــسان - ٥٢
.  ترتبطان بالقتال الدائر بني التحالف واحتـاد احملـاكم اإلسـالمية يف مقديـشو               منفصلتني حادثتني
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ويف كلتـا احلـالتني،     . وكان االثنان من أبناء زعماء دينـيني مرمـوقني يرتبطـان مبحـاكم الـشريعة              
ــال كانــ     ــواقعتني وارتباطهمــا بالقت ــسياسية لل ــة، إال أن الطبيعــة ال ــد و. ت واضــحةطُِلبــت فدي ق

 دون إحلــاق أي الــصبينيأطلقــت اجلماعــات املــسلحة التابعــة الحتــاد احملــاكم اإلســالمية ســراح 
وكــان رد فعــل اجلمهــور  . أذى هبمــا، ومت يف إحــدى احلــاالت تــسليم املــسؤولني إىل الــشرطة  

. واإلعــالم لعمليــات االختطــاف هــذه ملحوظــاً وقوبلــت حبالــة مــن الــسخط العــام يف مقديــشو
 . بسالمأن ضغط اجلمهور أسهم يف انتهاء كلتا الواقعتني ويبدو 

 علــى “بونتالنــد”  و“صــوماليالند”يقــع عــدد مــن مــستوطنات املــشردين داخليــاً يف   - ٥٣
، منـها اختطـاف     ختـاذ تـدابري قـسرية متنوعـة        إىل ا  أصـحاهبا أراضِ خاصة وتفيد التقـارير بلجـوء        

 .األطفال من أجل إرغام الوالدين على دفع اإلجيار
 

 احلوار وخطط العمل الرامية إىل التصدي النتهاكات حقوق الطفل - رابعا 
 مــن الوكــاالت اإلنــسانية املعنيــة  فريــق عمــل يف نــريويب ئ، أُنــش٢٠٠٦يف بدايــة عــام  - ٥٤

الدائمة املـشتركة بـني     لنهج التجمع العاملي الذي تتبعه اللجنة       يف الصومال وفقا    بقضايا احلماية   
 على تنسيق أعمال الـدعوة املـشتركة والتـصدي لالجتاهـات          الفريقهتمام   وينصب ا  .الوكاالت

املـشردين  السلبية يف اجملال األوسع حلماية املدنيني، مع التركيز خباصة علـى النـساء واألطفـال و               
احلمايـة يف    الفريـق جمموعـات      اوأُنـشئ علـى غـرار هـذ       . داخليا وغريهم من الفئات املستـضعفة     

 باإلضـافة إىل فريـق عامـل اقُتـرح إنـشاؤه مـن وكـاالت احلمايـة                  “دبونتالن”  و “صوماليالند”
ضم أيـضا فرقـة العمـل    يـ رصـد احلمايـة   لأُنشئ يف نريويب فريق فرعي،  كما. العاملة يف مقديشو 

 االنتـهاكات   لرصـد آلية تتسم بقدر أكرب من املنهجيـة        لوضع  ،  )٢٠٠٥ (١٦١٢القرار  نية ب عامل
ة انتهاكات حقوق الطفل احملددة يف قرار جملـس األمـن           اليت تتعرض هلا ظروف احلماية، وخاص     

٢٠٠٥ (١٦١٢.( 

ــشتركة    - ٥٥ ــدعوة امل ــدعوة وضــعتها    حــولومتحــورت أعمــال ال ــة  خطــة لل ــة الدائم اللجن
 وتركــز اســتراتيجية الــدعوة علــى ســبل وصــول      .٢٠٠٦ عــام يفاملــشتركة بــني الوكــاالت   

واملعـايري الدوليـة     مببـادئ العمـل اإلنـساين     املساعدة اإلنسانية وتقيَّد مجيع األطراف يف الصومال      
وستكون أهم األطراف املستهدفة جبهود الدعوة هذه هي خمتلـف املؤسـسات       . حلقوق اإلنسان 

ــ“بونتالنــد”  و“صــوماليالند”احلكوميــة القائمــة يف  ، وخاصــة ه وجنوبــصومال ويف وســط ال
ــراف      ــة واألطـ ــات املاحنـ ــذلك اجلهـ ــة، وكـ ــة االنتقاليـ ــة االحتاديـ ــصومال احلكومـ ــة يف الـ . املعنيـ

إىل فئـات مـن   الـيت سـيقودها منـسق الـشؤون اإلنـسانية        سـتوجه جهـود الـدعوة املـشتركة          كما
 .سائل اإلعالم والقيادات الدينيةبينها الزعماء التقليديون وو
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ويعد الشركاء املعنيون برصد محاية األطفال، وكلهم منظمات غري حكومية صـومالية             - ٥٦
ع اليونيــسيف، أعــضاء يف الــشبكات اإلقليميــة حلمايــة األطفــال وهــم تعمـل يف إطــار شــراكة مــ 

شبكات قراراهتا على الصعيد اإلقليمي بشأن الكيفيـة        الوتتخذ  . يبلغوهنا عن وقوع االنتهاكات   
يتخـذ التـصدي هلـا شـكل         وكـثريا مـا   . نتـهاكات الاليت ميكـن أن تتـصدى هبـا ألبـشع حـاالت ا            
ــل    ــة ب ــى صــعيد احلكومــات احمللي ــدعوة عل ــان بــني صــفوف مــرتكيب تلــك    ال  ويف بعــض األحي

وبإمكان املنظمات غري احلكوميـة األخـرى األعـضاء يف تلـك الـشبكات التـدخل                . االنتهاكات
 .أحيانا بتوفري اخلدمات للناجني من هذه االنتهاكات

وقــد دعمــت اليونيــسيف أنــشطة الــدعوة املــستمرة مــن خــالل البــث اإلذاعــي ملناشــدة  - ٥٧
حتترم حقوق األطفال واملـدنيني اآلخـرين، وأن متتنـع عـن اسـتخدام األطفـال                أطراف الرتاع أن    

ومع ما أفيد به بأن رد الفعل اجلماهريي على قتل وتشويه األطفـال خـالل الـرتاع               . يف الصراع 
، ولكـن األطـراف     قويـا بـنفس القـدر      اإلعـالم    ل رد فعـل وسـائ     جـاء ال يزال قويا حسبما قيـل،       

ل إطـالق النـار والقـصف بـصورة عـشوائية يف املنـاطق الـسكنية مـن                  متتنع عـن تبـاد     املتحاربة مل 
 .املدينة

وساعدت اليونيسيف املنظمات غري احلكومية الصومالية على تنظيم جلسات لإلعـالم            - ٥٨
 مع أعـضاء بـارزين مـن        ٢٠٠٦والدعوة مع برملانيني من احلكومة االحتادية االنتقالية، ويف عام          

ع التركيز خباصـة علـى ال مـشروعية اسـتخدام األطفـال يف الرتاعـات                احتاد احملاكم اإلسالمية، م   
 .مبقتضى القانون اجلنائي الدويل، وكذلك على مسائل أخرى يف جمال محاية األطفال

 مراقبـا متخصـصا يف      ٣٦دّربت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني جمموعة من         و - ٥٩
. ة علـى مبـادئ ومنـهجيات رصـد احلمايـة      منظمـة غـري حكوميـة حمليـ    ١٨جمال احلمايـة ميثلـون    

قارير منتظمة بشأن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت تقـع يف الـصومال،                تن  وراقب امل هؤالءعد  يو
ــا مبــن فــيهم األطفــال املــشردون       مــع التركيــز خباصــة علــى انتــهاكات حقــوق املــشردين داخلي

 .داخليا

اضـطلع   إيفـاد عـدة بعثـات        ٢٠٠٦سـبتمرب   /يوليه وأيلول /ومت خالل الفترة ما بني متوز      - ٦٠
ــادة احتــاد احملــاكم اإلســالمية     هبــا .  فريــق األمــم املتحــدة القطــري إىل مقديــشو للتــشاور مــع قي

أفيـد  فيمـا  وخالل أوىل هذه الزيارات أُثريت مـسألة األلغـام األرضـية والـذخائر غـري املنفجـرة،                
 يف األشـهر    قـل عن وقوع عدة حوادث طالت األطفال وأدت إىل مصرع طفل واحـد علـى األ              

ــذخائر غــري         . األخــرية ــسألة ال ــضمان معاجلــة م ــد احتــاد احملــاكم اإلســالمية شــفويا ب ــد تعه وق
وخالل زيارة البعثـة الثانيـة، أثـار ممثلـو فريـق األمـم املتحـدة القطـري، ومـن ضـمنهم            . املنفجرة

جـاء  رى، ومرة أخـ . منسق الشؤون اإلنسانية، مع احتاد احملاكم اإلسالمية مسألة جتنيد األطفال     
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ضرورة وضـع حـد لتجنيـد األطفـال، لكـن      حيـث اعتـرف بـ    االحتاد  رد الفعل إجيابيا من جانب      
 .َتلُح أي قرائن تدل على اختاذ إجراءات يف هذا الشأن مل

ورغم أن الصومال من الـدول املوقعـة علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل، لكنـها مل تـصادق                      - ٦١
احلكومـة االحتاديـة   ض املبادرات األوليـة لـدى   وقد اختذت اليونيسيف بع  . بعد على هذا الصك   

االنتقالية بشأن موضوع املصادقة على االتفاقية، مبا يف ذلك بعض أعمال التوعيـة مبـضموهنا يف             
، واهلـشاشة البالغـة     ٢٠٠٦لكن بالنظر إىل املستجدات اليت طـرأت يف عـام           . صفوف الربملانيني 

هـذه العمليـة رهنـا     مت تعليـق      فقـد  ،٢٠٠٧يف عـام    اليت اتسمت هبا احلكومة االحتادية االنتقاليـة        
 .مبزيد من االستقرار والوضوح

 أن يوجه ما يقوم به من أنشطة يف جمال الـدعوة       ٢٠٠٧ عام   يفالقطري  الفريق  ويأمل   - ٦٢
مع احلكومة االحتادية االنتقالية حنو إمعان النظـر يف قـضايا حقـوق الطفـل كمـا هـي جمـسدة يف                 

. ء الحترام الواجب اإلسالمي الذي يفـرض علـى اجلميـع محايـة الطفـل              اإلسالم، مع توجيه ندا   
ومن املرجح أن يتم هذا األمر بالتعاون مع العلماء املسلمني واجلماعات اإلسالمية مـن البلـدان             

 .اإلسالمية األخرى يف املنطقة ومن أماكن أخرى

ة االنتقاليـة يف     مشاركة احلكومـة االحتاديـ     ٢٠٠٧فرباير  /ودعمت اليونيسيف يف شباط    - ٦٣
وعقـــب هـــذا املـــؤمتر، عرضـــت ).  أعـــاله٤٢انظـــر الفقـــرة (ؤمتر املعـــين بتعهـــدات بـــاريس املـــ

اليونيــسيف دعمهــا علــى احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة يف وضــع برنــامج عمــل بــشأن تــسريح    
األطفــال مــن القــوات املــسلحة التابعــة للحكومــة االحتاديــة االنتقاليــة ومنــع جتنيــد األطفــال يف    

 . على هذا العرضومل تتلق اليونيسيف بعد أي رد. ملستقبلا
 

 متابعة االنتهاكات والربامج املعّدة للتصدي هلا -خامسا  
، ٢٠٠٧مــارس / وآذار٢٠٠٦مــايو / ويف أيــار٢٠٠٥خــالل اجلــزء األخــري مــن عــام   - ٦٤

ــسيف و  ــدويل   نظمــت اليوني ــائي ال ــاون اإلمن ــة للتع ــرع منظمــة أوكــسفام (املنظمــة اهلولندي  يف ف
 شخـصا مـن اجملموعـة احلاليـة للمنظمـات العاملـة يف جمـال                ٥٠دورات تدريبيـة لقرابـة      ) هولندا

 ١٦١٢لفيــة الــيت يــستند إليهــا قــرار جملــس األمــن   اخلوَتركَّــز التــدريب علــى  . محايــة األطفــال
، وعلــى متطلبــات اإلبــالغ والعناصــر األمنيــة الالزمــة لــسالمة املعلومــات وتنظيمهــا    )٢٠٠٥(

 الدعوة املـشتركة الـيت تقـوم        جهودأمهية  على   الدورات التدريبية    شّددتكما  . فيهاوالتصرف  
 .هبا الشبكات واملنظمات املعنية حبماية الطفل

 ألفــراد اخــتريوا مــن اإلذاعــات ٢٠٠٦ عــام يفكمــا ُنظمــت دورات تدريبيــة إعالميــة  - ٦٥
يح عــن انتــهاكات املنتــشرة يف مجيــع منــاطق الــصومال، بغــرض التــشجيع علــى اإلبــالغ الــصح 
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ويف نـريويب   .  هذه اجلرائم يف سـياق القـانون الـدويل         أوسع ملغزى حقوق الطفل والترويج لفهم     
أنـــشأت اليونيـــسيف ووكـــاالت جمموعـــة محايـــة األطفـــال قاعـــدة بيانـــات لتخـــزين ومعاجلـــة   

وميكـن لعـدد حمـدود مـن الوكـاالت املتخصـصة يف جمـال احلمايـة           . املعلومات اجملّمعة وتنظيمهـا   
ــ ــدعوة املنفــذة      ال ــشطة ال ــشكل قاعــدة املعلومــات ألن ــات هــذه الــيت ست دخول إىل قاعــدة البيان

 .مستقبال

، نظمــت اليونيــسيف دورات تدريبيــة بــشأن العنــف اجلنــسي  ٢٠٠٦مــارس /ويف آذار - ٦٦
واجلنـساين لـصاحل فريقهــا املؤلـف مـن أنــصار الطفـل الـذين يعملــون علـى الـصعيد اجملتمعــي يف         

. ل، وكــذلك لــصاحل مــوظفني آخــرين مــن منظمــات غــري حكوميــة معنيــة  مجيــع أحنــاء الــصوما
ــود          ــة جه ــة لتعبئ ــاملني يف جمــال احلماي ــارات الع ــز مه ــدريب تعزي ــذا الت ــن ه ــة م ــت الغاي وكان
اجملتمعــات مــن أجــل محايــة األطفــال مــن العنــف اجلنــسي واجلنــساين باألشــكال العديــدة الــيت    

أن تقـدمي اخلـدمات واإلحالـة يف هرغيـسا      وأعقب ذلك حلقة عمل بش    . يتجلى هبا يف الصومال   
بــصوماليالند عنــد هنايــة العــام، وســيحتل جمــال العنــف اجلنــسي واجلنــساين مكانــة األولويــة يف   

كمــا يقــوم املــدافعون يف  . ٢٠٠٧ عــام يفأنــشطة الــدعوة ووضــع الــربامج لوكــاالت احلمايــة   
متنوعــة مــن قــضايا محايــة اليونيــسيف عــن محايــة الطفــل بتعبئــة اجملتمعــات احملليــة بــشأن طائفــة  

 .الطفل يف مجيع أرجاء الصومال

وتدعم اليونيسيف حاليـا أنـشطة بنـاء القـدرات يف جمـال الـدعم النفـسي واالجتمـاعي                    - ٦٧
وتقدمي اخلدمات لصاحل املنظمات غري احلكومية احملليـة واملدرِّسـني والعـاملني يف قطـاع الـصحة            

 .يف أحناء الصومال كافة

شطة الدعوة ملنع جتنيـد األطفـال فـضال عـن اجلهـود الربناجميـة املتكاملـة                 وقد ُحددت أن   - ٦٨
 يف اسـتراتيجية أعـدهتا      ٢٠٠٦لتلبية احتياجات األطفـال املـرتبطني بـالرتاع املـسلح خـالل عـام               

ويــويل فريــق األمــم املتحــدة القطــري دعمــه هلــذه  . اليونيــسيف لفتــرة الــسنوات اخلمــس املقبلــة
ــوارد     االســتراتيجية الســتخدمها من  ــة وكوســيلة حلــشد امل ــا الختــاذ إجــراءات عملي وهــي . طلق

تستهدف مواءمـة اجلهـود املناهـضة لتجنيـد األطفـال مـع الـربامج اجلاريـة الـيت وضـعها برنـامج                       
األمــم املتحــدة اإلمنــائي وجهــات أخــرى يف جمــال التــسريح وإصــالح قطــاع األمــن، وكــذلك    

 .احملليةللتوعية بقضية جتنيد األطفال على صعيد اجملتمعات 

، دعمــت اليونيــسيف دورة تدريبيــة يف جمــال التوعيــة  ٢٠٠٦ينــاير /ويف كــانون الثــاين - ٦٩
وُتــستخدم مــواد التوعيــة . مبخــاطر األلغــام لــصاحل مركــز أعمــال مكافحــة األلغــام يف بونتالنــد  

 يف بـرامج التعبئـة   ٢٠٠٧ عـام  يفمبخاطر األلغام يف أنديـة املـدارس وسـوف جيـري اسـتخدامها         
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وسُتنظم عمليات تدريب أخـرى يف جمـال التوعيـة مبخـاطر            . عية يف املناطق املعنية من البلد     اجملتم
 .٢٠٠٧األلغام يف عام 

 
 التوصيات - سادسا 

يــساورين قلــق بــالغ إزاء اســتمرار إعاقــة وصــول املــساعدة اإلنــسانية يف الــصومال،          - ٧٠
لوطنيـة العاملـة يف جمـال محايـة     وخاصة يف منطقيت الوسط واجلنوب، بالنسبة للهيئات الدولية وا        

األطفال، وما يترتب عن ذلـك مـن تبعـات خطـرية يف مـا خيـص بـرامج محايـة األطفـال، مبـا يف                
ذلـك إنــشاء اآلليــة املعنيـة بالرصــد واإلبــالغ املنـتظمني عــن االنتــهاكات اخلطـرية املرتكبــة ضــد     

نية إىل األطفــال األطفــال، وأدعــو مجيــع أطــراف الــرتاع إىل ضــمان وصــول املــساعدات اإلنــسا 
دون إعاقة ويف ظروف آمنة، مع العلم أن عـدم االمتثـال لـذلك يعتـرب انتـهاكا جـسيما حلقـوق                      

ــة،      . األطفــال ــة اإلنــسانية حبّري وأحــث بــشدة مجيــع األطــراف علــى تيــسري مــرور قوافــل املعون
مـات  واحترام الطابع اإلنساين الـصِّرف هلـذه املعونـة وحيادهـا، واحتـرام عالمـات ورمـوز املنظ                 

اإلنسانية دون متييز، علما بأن عـدم القيـام بـذلك يعـرض حيـاة العـاملني يف الـشؤون اإلنـسانية                      
 .خلطر جسيم

ــة مــع مجيــع     ناشــدوأ - ٧١ ــة مــصاحلة حقيقي ــة الــدخول يف عملي  احلكومــة االحتاديــة االنتقالي
الفصائل املوجودة داخل البلد مـن أجـل إقامـة حكومـة ومؤسـسات حكوميـة تكفـل اسـتتباب                    

وأحـث مجيـع األطـراف      . سلم واألمن واالستقرار مع إتاحة الُسبل لتنميـة الـصومال وإعمـاره           ال
املعنية بعملية املصاحلة علـى ضـمان أن تعكـس املفاوضـات اجلاريـة واالتفاقـات الـيت حيتمـل أن                     

وتـدبري كفالـة   تتمخض عنـها بـصورة صـرحية االعتبـارات واألحكـام املتعلقـة حبمايـة األطفـال،                
 إعــادة التأهيــل والــتعمري يف فتــرة مــا بعــد بــرامجاألطفــال يف ب واالهتمــاماملــوارد يكفــي مــن  مــا

 .انتهاء الرتاع

كما أحث بقوة احلكومة االحتادية االنتقالية على اختاذ اإلجراءات الالزمة للقيـام دون              - ٧٢
قيد أو شروط بتسريح كل األطفال املنخرطني بأي صـفة يف صـفوف قواهتـا املـسلحة والكـف                   

ــد األطفــال  عــن أ ــدة لتجني ــة  أناشــدوعــالوة علــى ذلــك،  . ي عمليــات جدي  احلكومــة االحتادي
االنتقاليــة التخلــي صــراحة عــن جتنيــد األطفــال أو اســتخدامهم يف القــوات املــسلحة، وتأكيــد     

تخـذ خطـوات    تقّيدها باملعايري الدولية املتعلقة باستخدام األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة، وأن ت             
ــق     ملموســة ُتفــضي إىل   ــة حقــوق الطفــل املتعل ــاري التفاقي ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل الت

باشتراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل نفـسها، ومواءمـة التـشريعات                  
 .الوطنية مع هذا االلتزام
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وأهيــب باحلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة ومجيــع القــوات واجلماعــات املــسلحة يف البلــد     - ٧٣
الكامل بالتزاماهتا اليت تعهدت هبا مبوجب القانون اإلنـساين الـدويل وخاصـة فيمـا يتعلـق                 الوفاء  

أثناء القتال، وأحث على بذل مجيـع اجلهـود الـيت تـستهدف             حبماية السكان املدنيني وممتلكاهتم     
تقليل اخلسائر يف صفوف املدنيني أثناء القتال إىل أدىن حد ممكن، وأحث اجملتمـع الـدويل علـى                 

 . املساعدة الالزمة يف هذا الشأنتقدمي

وأشــجع احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة علــى أن تقــوم، يف إطــار املــساعدة الالزمــة مــن    - ٧٤
اجملتمع الدويل، باحلد من انتشار األسلحة الصغرية إذ أن سهولة احلصول عليها جتعـل األطفـال                

دهم واســتخدامهم علــى أكثــر عرضــة النتــهاكات خطــرية مــن قبيــل قتلــهم أو تــشويههم وجتنيــ
 .أيدي اجلماعات املسلحة، ويزيد من خطر ومقدار اجلرائم املرتكبة ضد األطفال

 احلكومة االحتادية االنتقالية بدء حتقيقات يف حادث مقتل مراقب معـين حبمايـة       وأناشد - ٧٥
الطفل كما هو مذكور يف التقريـر، وكـذلك يف مجيـع حـوادث االنتـهاكات اجلـسيمة املرتكبـة               

 . إطار محاية األطفال مع تقدمي مرتكبيها إىل العدالةيف

وأحث بشدة َمْن تبقَّى من قوات احتـاد احملـاكم اإلسـالمية وسـائر اجلماعـات املـسلحة               - ٧٦
على وقف ممارسة جتنيد األطفال واستخدامهم، فذلك انتهاك مباشر للقانون اإلنساين الـدويل،             

ن قيـد أو شـرط بتـسريح مجيـع األطفـال املنخـرطني              مع اختاذ ما يلزم من اإلجـراءات للقيـام دو         
 .بأي صفة يف صفوف قواهتا املسلحة

 إىل فريـق األمـم املتحـدة القطـري          أدعـو وإدراكا ألمهية سبل الوصول والقيود األمنية،        - ٧٧
مواصـلة إجـراء حـوار منــتظم بـشأن محايـة األطفــال مـع مجيـع أطـراف الــرتاع مـن أجـل وضــع           

أطر زمنيـة إلهنـاء عمليـات جتنيـد األطفـال اجلنـود واسـتخدامهم               خطط عمل ملموسة وحمددة ب    
 .وغريها من االنتهاكات اخلطرية املرتكبة ضد األطفال

كما أشجع السلطات املختصة يف الصومال على بناء قـدرات محايـة األطفـال وحـشد                 - ٧٨
مفرطـة  اسـتخدام القـوة بـصورة    موظفي إنفاذ القانون والقضاة هلـذا الغـرض، مبـا يف ذلـك منـع                

وغريها من االنتهاكات اخلطـرية ضـد        مما قد يؤدي إىل أعمال القتل التعسفي         خمالفة للقانون  أو
األطفال، وضمان صرامة التحقيق واحملاكمة بشأن االنتهاكات اخلطـرية ضـد األطفـال، تـصدياً            

 .لثقافة اإلفالت من العقاب السائدة

إنفـاذ احلظـر    مواصـلة   يف الـصومال، ينبغـي      وبالنظر إىل احلالة األمنيـة اخلطـرية الـسائدة           - ٧٩
 علـــى توريـــد األســـلحة إىل الـــصومال واملتعلـــق بتـــوفري املعـــدات  ١٩٩٢املفـــروض منـــذ عـــام 

وهلــذه الغايــة، أشــيد بتمديــد واليــة فريــق  . العــسكرية وأشــكال أخــرى مــن الــدعم العــسكري 
 وأدعــو ،)٢٠٠٦ (١٧٢٤مبوجــب قــرار جملــس األمــن  الرصــد املعــين بالــصومال املــضطلع هبــا  
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تفاقيـة حظـر    الدول األعضاء إىل الكـف فـوراً عـن تـصدير األسـلحة إىل الـصومال يف انتـهاك ال                   
، وإىل القيــام، اســتخدام وتكــديس وإنتــاج ونقــل األلغــام املــضادة لألفــراد وتــدمري تلــك األلغــام

.  الــيت اســتوردت مــؤخرا مجيــع األلغــام املــضادة لألفــراد  بالتنــسيق مــع األمــم املتحــدة، بتــدمري  
صـك االلتـزام مـن أجـل     ”األطـراف الـيت مل توقـع بعـد علـى نـداء جنيـف واملعنـون               أحث   ماك

، ومل  “التقّيد حبظـر كامـل لأللغـام املـضادة لألفـراد والتعـاون يف جمـال أعمـال مكافحـة األلغـام                     
 .تتقيد به على القيام بذلك

ة اإلنـسانية   كينيا أن تنظر يف فتح حدودها مع الصومال لتسهيل وصـول املعونـ   وأناشد - ٨٠
ســيما  وعلـى أن تـنظم يف الوقــت ذاتـه إجــراءات التفتـيش الالزمــة لـتمكني طــاليب اللجـوء، وال      

 .النساء واألطفال، من التماس اللجوء واحلماية

علـى  اجملتمـع الـدويل، مبـا يف ذلـك اجلهـات املاحنـة،               أن يعمـل     ةروأشدد على ضر  كما   - ٨١
االلتزام علـى املـدى الطويـل       مبا يكفل    املناسب   ختصيص ما يكفي من الدعم واملوارد يف الوقت       

تعزيــز القــدرات احملليــة يف جمــاالت الــدعوة  لةإزاء اجلهــود الراميــهنــج أكثــر انتظامــا اعتمــاد مــع 
 مبا يف ذلك تعزيـز آليـات محايـة الطفـل يف        .وتوعية اجملتمع والتصدي النتهاكات حقوق الطفل     

توطنات املـشردين داخليـا العديـدة املوجـودة أو          خميمات الالجئني الصوماليني يف كينيا ويف مـس       
احملتمل وجودها داخـل الـصومال، وكـذلك مـن أجـل مزيـد مـن أنـشطة الـدعوة املتـسقة علـى                         

 .الصعيد الدويل والتوعية مبا ُيعانيه األطفال يف هذا البلد

اشـد  أنوبالنظر إىل انتشار قوات بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال يف الوقـت الـراهن،                - ٨٢
 االحتــاد األفريقــي ضــمان إعطــاء األوليــة حلمايــة األطفــال، مبــا يف ذلــك إنــشاء آليــة فعالــة  ةوبقــ

لضمان حسن سلوك وانضباط أفراد تلك البعثة يف مـا يتعلـق حبمايـة األطفـال واملـدنيني داخـل                     
ه  هبذه القضايا يف مدونتـ     االلتزامويف هذا الصدد، أحث االحتاد األفريقي على تأكيد         . الصومال

املـدنيني يف إطـار   /على تعيني مستشار متخصص يف جمال محاية األطفـال    البعثة، و  لقواعد سلوك 
بعثة ليعمل بـصفته منـسقا لـشؤون التـدريب والرصـد واإلبـالغ مـع تـشجيع حـسن التـصرف                 ال

 .إزاء مسألة محاية األطفال واملدنيني من ِقبل قوات بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال

 
 

 


